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JOHDANTO 

Tutkimuksen tausta 

Hallituspuolueet sopivat 23.3.2014 oppositiopuolueiden kanssa sosiaali- ja terveyspal-

veluiden uudistuksesta. Uudistuksen tarkoituksena on järjestää kaikki Sote–palvelut 

viiden alueellisen järjestäjän toimesta eli kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä perus- 

ja erityistason palvelukokonaisuudet yhdessä paketissa (STM 2014a). Alueet rakentuvat 

nykyisien erityisvastuualueiden pohjalta, ja ne tukeutuvat jo käytössä oleviin rakentei-

siin. Uudessa mallissa palvelut järjestetään ja tuotetaan eri organisaatioissa.  Palvelui-

den järjestämisvastuu tulee olemaan sote-alueilla. Sote-alueen kuntayhtymä vastaa puo-

lestaan alueen asukkaiden oikeudesta saada tarvitsemansa palvelut. Tärkeitä tavoitteita 

ovat muun muassa mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut asuinkunnasta riippumatta, 

toimivat ja tehokkaat palveluketjut, hallinnollisten raja-aitojen purkaminen sekä vähen-

tää palvelujen tarpeetonta päällekkäisyyttä eli kokonaisuudessaan tavoitteena voidaan 

pitää palvelujärjestelmän toiminnan tehostumista (Lääkäriliitto 2014). Terveydenhuolto-

lakiin on kirjattu velvoite terveyspalvelujen järjestämisestä mahdollisimman lähellä 

asukkaita, paitsi jos palveluiden alueellinen keskittäminen on perusteltua palvelujen 

laadun turvaamiseksi. Perustuslain 731/1999 19§:ssä säädetään, että jokaiselle kansalai-

selle on turvattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä edistettävä väestön terveyt-

tä. Lähipalvelut pyritään turvaamaan uudistuksen myötä ja palveluja tullaan keskittä-

mään vain, jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista 

tai palvelujen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät 

keskittämistä. (STM 2014a). Sote-uudistuksen taustalla on tarve karsia terveydenhuol-

lon järjestämisestä syntyviä kuluja, kuitenkaan heikentämättä palvelujen saatavuutta ja 

laatua. Terveydenhuollon säästötavoitteet ja palveluiden tarpeettomien päällekkäisyyk-

sien poistaminen luo muutostarpeen terveydenhuollon palveluverkolle.  

Termiä saavutettavuus käytetään usein terveydenhuoltoa käsittelevässä kirjalli-

suudessa.  Murawski & Church (2009) mukaan terveydenhuollon saavutettavuus on 

tärkeä tekijä tavoiteltaessa tehokasta ja tasapuolista terveydenhuoltojärjestelmää. Ro-

gers ym. (1999) määrittelee hyvän saavutettavuuden palveluna joka tarjotaan oikeaan 

aikaan ja oikeassa paikassa, suhteessa kysyntään eli palvelun tarpeeseen. Työkaluna
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tarpeeseen löytää uusia ratkaisuja terveydenhuollon palveluverkon suunnitteluun ja sitä 

kautta kustannussäästöjen tuottamiseen, palveluverkon turhia päällekkäisyyksiä poista-

malla, toimivat saavutettavuusanalyysit. Saavutettavuusanalyysit ovat tärkeässä osassa, 

kun tavoitteena on tuottaa tasapuolinen terveydenhuoltojärjestelmä, unohtamatta kui-

tenkaan kustannustehokkuutta. Yksi terveydenhuoltojärjestelmän laadun mittareista on 

se, miten kauan asiakkaalla menee saavuttaakseen palvelun. Työni liittyy yhtenä osana 

TEKES:n projektiin: ”Tehokkaat, käyttäjäkeskeiset ja skaalautuvat tukipalvelumallit 

pitkien etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmissä.”, niin sanottu ”terveet tukipalvelut” – 

projekti. Projekti tähtää kustannussäästöihin ja asiakkaan kokeman palvelutason paran-

tamiseen terveydenhuollon tukipalveluiden näkökulmasta. Terveydenhuollon toimipis-

teiden saavutettavuus on tärkeä lähtökohta, kun terveydenhuollossa pyritään saavutta-

maan kustannussäästöjä, mahdollisimman tehokas palvelupisteverkosto sekä turvaa-

maan tasapuoliset terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta. 

 Pääsy terveydenhuoltoon ja mahdollisuus tukipalveluiden tuottamiseen vaihtelee 

suhteessa terveydenhuollon tarjontaan (toimipisteet) ja kysyntään (väestön sijainti). 

Terveydenhuollon infrastruktuuri tukee ja mahdollistaa erilaisten terveydenhuollon tu-

kipalveluluiden toteuttamisen. Myös tukipalveluiden tuottamisessa toimipisteiden opti-

maalinen sijainti ja palveluverkoston koko ovat tärkeitä lähtökohtia, kun tavoitellaan 

kustannustehokasta palveluiden tuottamista, tinkimättä palvelujen tasapuolisesta saata-

vuudesta. 

Vanhusten kodinhoidon tukipalvelu on yksi esimerkki tarjottavista tukipalveluista. 

Suomessa on 1990-luvulta alkaen ollut tavoitteena vähentää vanhusten hoidosta aiheu-

tuvia kustannuksia muuttamalla vanhusten hoivan rakennetta. Laitoshoidon vähentämi-

nen ja kotiin annettavien palveluiden lisääminen ovat työkaluja kustannuksien karsimi-

seen. Vanhusten palveluiden keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa vanhusten asumi-

nen kotona. Kotiin annettavia palveluja ovat kodinhoidonapu ja kotisairaanhoito, tuki-

palvelut, päivähoito, sekä muut asiakkaan toimintoja tukevat palvelut. Tukipalveluihin 

kuuluu esimerkiksi siisteyteen ja ruokailun tukemiseen liittyvät palvelut.  (Terveyskir-

jasto 2014). 

Jotta kodinhoidon tukipalvelut saadaan järjestettyä tehokkaasti, täytyy tukipalve-

luja tuottava toimipisteverkosto optimoida suhteessa palvelujen kysyntään. Terveyden-

huollon saavutettavuus heikkenee, jos kysyntä ja tarjonta ovat jakautuneet epätasaisesti 
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(Luo & Wang 2003). Tehokas ja tasa-arvoinen terveydenhuollon palveluverkosto on 

mahdollista toteuttaa optimoimalla toimipisteverkosto saavutettavuuden suhteen. Saavu-

tettavuusanalyysit tarjoavat asutuksen jakaantumisen kannalta tasapuolisen menetelmän 

terveydenhuollon palveluverkon optimointiin 

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Sote-uudistuksen myötä terveyspalveluiden tuottamisesta vastaavat nykyiset erityisvas-

tuualueet. Sote-alueet siis rakentuvat nykyisten erva-alueiden tilalle. Käytän työssäni 

OYS-erityisvastuualueesta lyhennettä OYS erva-alue. Sote-uudistuksen taustalla on 

tarve karsia terveydenhuollon kuluja, jotta palvelujen tasapuolinen saatavuus saadaan 

turvattua (STM 2014). Nykyisenlaista terveydenhuoltojärjestelmää ei ole vara pitää yllä 

kustannusten kasvaessa. Huotari ym. (2014: 25) mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirin kiinteistökulut olivat vuonna 2012 7,8M euroa. kiinteistökuluilla tarkoitetaan 

kiinteistön ylläpitoon tarvittavia kuluja, kuten vettä ja sähköä. Näin ollen toimipisteiden 

määrä on syytä suunnitella palveluiden tarpeen mukaan siten, ettei päällekkäisyyksistä 

aiheudu turhia kustannuksia. Tanser ym. (2010) mukaan on tärkeä tarkastella tervey-

denhuollon olemassa olevan verkoston saavutettavuutta, sen sijaan, että yritettäisiin 

kehittää kokonaan uutta verkostoa. Tämä sen takia, koska terveydenhuollon toimipistei-

den uudelleen sijoittaminen ei ole kustannuksellisesti järkevää, tärkeämpää on siis tar-

kastella olemassa olevan infrastruktuurin saavutettavuutta. 

 Owen (1998: 424) mukaan saavutettavuudeltaan oikean paikan löytäminen on tär-

keää kustannusten minimoinnin kannalta, olipa sitten kyseessä yksityisen tai julkisen 

sektorin toimintojen sijainnin määrittämisestä. Jotta terveydenhuollon toimipisteet voi-

daan sijoittaa tasa-arvoiseen ja kustannustehokkaaseen paikkaan, täytyy olla ajantasaista 

tietoa alueen asukkaista eli missä ja miten paljon terveydenhuollollista kapasiteettia 

tarvitaan. Edellä mainittuun tarpeeseen saadaan vastaus tilastokeskuksen ruututietokan-

nasta, joka sisältää eriteltyä ja tarkkaa tietoa koko Suomen väestöstä ja sen jakautumi-

sesta alueittain.  

Matemaattisiin malleihin perustuvat saavutettavuusanalyysit ovat olleet ennen vai-

keasti ratkaistavissa. Paikkatieto-ohjelmistojen ja tietokoneiden laskentakapasiteetin 

kehittyminen mahdollistavat entistä tarkempien saavutettavuusanalyysien teon. Tervey-

denhuollon tukipalveluiden lähtökohtaisena tuottajana voidaan pitää olemassa olevia 
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terveydenhuollon toimipisteitä. Kun tukipalveluinfrastruktuuri sijaitsee kustannuste-

hokkaassa ja tasa-arvoissa paikassa suhteessa väestön sijaintiin, saadaan aikaan kustan-

nussäästöjä sekä tuotettua tehokas ja toimiva terveydenhuollon palveluverkko.  

Tarkastelen tutkimuksessani OYS erva-alueen terveydenhuollon saavutettavuutta 

lokaatio-allokaatio –menetelmillä. Tehtävien saavutettavuusanalyysien tavoitteena on 

löytää tehokas ja asiakkaiden kannalta tasa-arvoinen palveluverkosto sekä selvittää op-

timaalinen-, minimi- ja maksimiverkosto terveyspalveluiden tuottamiseen. Optimaali-

sessa toimipisteverkostossa kiinteistökustannukset minimoidaan samalla heikentämättä 

juurikaan kokonaissaavutettavuutta. Minimiverkosto esittää toimipisteiden vähimmäis-

määrän ja sijainnit, jolla terveydenhuolto on mahdollista järjestää. Maksimiverkostossa 

toimipisteiden määrä ja sijainti on maksimoitu saavutettavuudeltaan parhaan mahdolli-

sen toimipisteverkoston luomiseksi. 

 Saavutettavuustarkastelussa analyyseihin sisällytetään väestön alueellisen jakauman 

tarkastelu, joten optimaaliset sijainnit määritetään suhteessa väestön sijaintiin. Tämä 

vähentää alueiden välistä eriarvoistumista palvelujen saatavuuden suhteen. Terveyspal-

velujen väestöpohjaisen suunnittelun tärkeyttä korostaa myös Kinnula ym. (20014: 24) 

tutkimuksessaan: ”väestön ikärakenne ja jakautuminen poikkeavat alueittain niin paljon 

toisistaan, että palvelurakenne pitää suunnitella alueittain”. Väestöpohjaisen, saavutet-

tavuuteen perustuvan palveluverkon suunnittelun merkitystä nostaa esiin myös kansa-

laisbarometrin (STKL 2009) tulos, jonka mukaan 88% suomalaisista pitää tärkeänä, että 

terveyspalvelut saadaan läheltä asuinpaikkaa. STM (2013) selvityksen mukaan palvelut 

tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle asiakasta, jos tiheän palvelupisteverkoston ylläpi-

to ei vaaranna palvelujen laatua. Myöskään palvelujen toteuttamista aiheutuvat kustan-

nukset eivät saa nousta liian suuriksi. Saavutettavuusanalyyseissä selvitetään eri palve-

luverkkoskenaarioiden vaikutusta väestön saavutettavuuteen eli miten saavutettavuus 

muuttuu, jos palvelut joudutaan järjestämään pienemmällä toimipisteiden määrällä. Tu-

lokset esitetään karttoina ja taulukoina, joista käy ilmi kunkin palveluverkkoskenaarion 

toimipisteiden sijainnit, väestön kokonaissaavutettavuus, yksikkökohtaiset asiakasmää-

rät ja keskimääräiset matka-ajat. Terveydenhuollon toimipisteiden saavutettavuutta tar-

kastellaan koko OYS erva-alueen tasolla. Tutkimuskysymyksinä ovat: 

 Kuinka terveydenhuollon toimipisteet ovat saavutettavissa suhteessa väestöön? 

 Mistä muodostuu toimipisteiden optimaalinen määrä ja sijainti tutkimusalueella? 
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 Missä optimaaliset toimipaikat sijaitsevat kohdealueella? 

 Mikä saavutettavuusmenetelmä soveltuu parhaiten terveydenhuollon palvelu-

verkon optimointiin OYS erva-alueella? 

Tutkimusalue 

Tutkimusalue koostuu Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, jotka muodostavat OYS erityisvastuualueen, toisin 

sanoen OYS erva-alueen. Sairaanhoitopiirit toimivat Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, 

Keski-Pohjanmaan ja Lapin maakunnissa. Asukkaita OYS erva–alueella on seuraavasti: 

Pohjois-Pohjanmaalla 403 555, Kainuussa 76 782, Keski-Pohjanmaalla 78 284, Lapissa 

118 314, Länsi-pohjalla 64 200. Alueen pinta-ala on noin 40% Suomen pinta-alasta, 

mutta siellä asuu vain noin 14% koko Suomen väestöstä (Tilastokeskus 2014c). 

Spiekerman ym. (2012: 150) mukaan Suomi on Euroopan harvimmin asuttuja 

maita. Erityisesti Pohjois-Suomi on Eurooppalaisittain perifeeristä aluetta, jota kuvaa 

heikko saavutettavuus. Gutierrez (2010: 142) esittää hyvän saavutettavuuden ja ekono-

misen potentiaalin välisen korrelaation eli hyvin saavutettavissa olevilla alueilla on kor-

keampi ekonominen potentiaali, kuin heikommin saavutettavilla alueilla. Saavutetta-

vuuden vaihtelu ja sitä kautta mahdollisen ekonomisen potentiaalin vaihtelut tutkimus-

alueella vaikuttavat osaltaan terveydenhuollon palveluiden tarjoamispotentiaaliin.  Poh-

jois-Suomi on väestön ja infrastruktuurin suhteen melko heterogeenistä aluetta. Väestön 

alueellisessa jakautumisessa on huomattava ero tiheästi asuttujen keskusten ja harvaan 

asuttujen alueiden välillä.  

OYS erityisvastuualue toimii juuri kyseisellä perifeerisellä ja saavutettavuuden 

suhteen erittäin heterogeenisellä Pohjois-Suomen alueella. Erityisvastuualueen suuri 

koko ja pohjoinen sijainti asettavat osaltaan haasteita terveyspalveluiden tasapuoliseen 

tarjoamiseen. Kotavaara ym. (2012: 36) mukaan tutkimusalueen potentiaalinen saavu-

tettavuus vaihtelee Lapin- ja Itäisen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan SHP:n indeksilu-

vusta 0–5.0, Oulun seudun indeksilukuun 75.1–100.0. Indeksiluku on suhteutettu väes-

tön keskiarvoon 100. Tasapuolinen palveluverkosto on erityisen tärkeä maaseudun ja 

haja-asutusalueiden kannalta. Kuten Ilmarinen (2010) toteaa: ”palvelujen hyvä saavutet-

tavuus on avainasemassa, kun arvioidaan maaseudun elinvoimaisuutta”.  
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Kuva 1. Väestön jakaantuminen tutkimusalueella 5km x 5km ruuduittain vuonna 2013 sekä terveyden-

huollon toimipisteet. 



11 

 

TERVEYDENHUOLTO JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS  

Tässä osiossa avaan työn kannalta keskeiset teoreettiset käsitteet. Käsitteiden määrittely 

lähtee liikkeelle terveydenhuollollisesta kontekstista ja etenee paikkatietojärjestelmien 

peruskäsitteiden kautta saavutettavuuden määrittelyyn. GIS ja saavutettavuusteoriat 

vaikuttavat käytettävien menetelmien taustalla. 

Terveydenhuollon tukipalvelut 

Terveydenhuollon tukipalvelut ovat perusterveydenhuollon taustalla vaikuttavia toimin-

toja, joiden avulla perusterveydenhuollon toimintavarmuus ja laatu taataan. Niin sanotut 

hoidolliset tukipalvelut vaikuttavat terveydenhuollon taustalla, näkymättä sen isommin 

asiakkaalle. Hoidollisia tukipalveluita ovat esimerkiksi lääkkeiden, ruuan, hoitotarvik-

keiden jakeluun ja välineiden huoltoon liittyvät toiminnot.  Välinehuollon tehtävänä on 

huoltaa hoidossa ja tutkimuksissa tarvittavat välineet ja toimittaa ne paikkoihin, joissa 

niitä tarvitaan. Lääkejakelulla tarkoitetaan lääkehuoltopalvelujen tuottamista osastoille, 

polikliinisen toiminnan osaprosesseille sekä vanhusten palvelukoteihin. Asiakkaan ko-

kemasta palvelusta suuri osa liittyy hoidollisiin tukipalveluihin, jotka mahdollistavat 

sairaaloiden ja terveyskeskusten toiminnan pyörimisen (LLKY 2014). Tehokas tukipal-

veluverkosto edesauttaa terveydenhuollon kustannustehokasta toimintaa sekä näkyy 

asiakkaan kokeman palvelun laatuna. STM (2013: 10) mukaan palvelun laatu tarkoittaa 

palvelun kykyä vastata asiakkaiden palvelutarpeisiin. Voimassa olevien säännösten ja 

kustannustehokkuuden huomioiminen ovat tärkeitä näkökulmia, kun tavoitellaan mah-

dollisimman tehokasta vastetta palvelutarpeeseen. Laadukas palvelu auttaa ylläpitämään 

tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä ja lisäämään palvelusta saatavaa terveyshyö-

tyä. Väestön alueellisen jakauman mukaan optimoitu palveluverkosto siis auttaa kehit-

tämään laadukkaita terveyspalveluita. 

 Yhtenä esimerkkinä tukipalveluista on vanhusten kodinhoidon tukipalvelu. Ko-

dinhoidon tukipalvelun keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa ja tukea asiakkaan koto-

na selviytymistä sekä ennaltaehkäistä syntyvää tarvetta laitoshoidolle ja palveluasumis-

tarpeelle. (LLKY 2014), (STM 2014b) ja (Terveyskirjasto 2014). STM (2013) mukaan 

vanhustenhoidosta laaditun laatusuosituksen tavoitteena on, että yli 75 vuotiaista 91–
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92% asuisi tuettuna kotonaan, näin ollen vanhusten tukipalveluverkon saavutettavuuden 

optimointi on tärkeää kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tällä hetkellä säännöllisesti 

vanhuspalveluita käyttäviä on noin 140 000 ihmistä, joista säännöllisiä ja kotiin annet-

tavia palveluita saa noin 90 000 ihmistä (STM 2013: 13) ja määrä tulee kasvamaan 

huomattavasti väestörakenteen muutoksen seurauksena tulevaisuudessa. 

Tehokkaasti toimivan tukipalveluverkoston pohjalla on hyvä palveluiden saavu-

tettavuus. Tukipalveluita tarjoavien toimipisteiden optimaalinen sijainti suhteessa väes-

töön on erityisen tärkeää toiminnan tehokkuuden ja asiakkaan kokeman palvelun laadun 

kannalta. Saavutettavuusanalyysit mahdollistavat tukipalveluita tarjoavien toimipistei-

den optimaalisen sijainnin määrittämisen. Analyysien avulla toimipaikkojen optimaali-

set sijainnit voidaan määrittää suhteessa väestön alueelliseen jakaumaan, väestöennus-

teeseen ja ikärakenteen muutokseen alueittain. Näin ollen oikeanlaisia palveluita saa-

daan tarjottua siellä, missä on kysyntää.  Tukipalveluverkon saavutettavuuden optimoin-

tia väestön alueellisen jakauman ja ikärakenteen perusteella voidaan hyödyntää esimer-

kiksi vanhuspalveluiden optimaalisessa sijoittamisessa. Iäkkään henkilön osallisuuden 

varmistamiseksi palvelujen saavutettavuus on erityisen tärkeässä roolissa (STM 2013: 

19). Kun vanhuspalvelut sijoitetaan sijoituspaikkaoptimoinnin avulla lähelle palvelui-

den potentiaalisia asiakkaita, kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyvin, josta syntyy kustan-

nussäästöjä sekä laadukkaita palveluita. Yksi palveluiden tuottamisen tärkeä laatukritee-

ri on sekä asiakkaan, että kustannusten näkökulmasta palvelun hyvä saavutettavuus. 

Vanhuspalveluita tuottavien toimipisteiden sijainnin optimointia, palvelun laadun ja 

julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi voidaan pitää erityisen tärkeä, koska tilas-

tokeskuksen (2014d) väestöennusteen mukaan hoivaväestön eli yli 75 v ikäisten ihmis-

ten osuus tulee yli kaksinkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä. Väestörakenteen ja sitä 

kautta huoltosuhteen muutos epäedullisempaan suuntaan edellyttää entistä toimivampi-

en palveluverkostojen luomista. STM (2013) mukaan väestön ikääntymisen taustalla 

vaikuttaa suurten ikäluokkien eläköityminen sekä kuolevuuden ja syntyvyyden alene-

minen, näin ollen työikäisten määrä tulee vähenemään suhteessa vanhusväestöön. 
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Terveydenhuollon lähipalvelut 

Terveydenhuollon lähipalvelu –käsite nousee esille sosiaali- ja terveyspoliittisessa kes-

kustelussa. Lähipalvelun määrittämissä on alueellisia eroja sekä eroavaisuuksia lähteen 

mukaan. Zitting & Ilmarinen (2010: 31) mukaan terveydenhuollon lähipalvelujen lähtö-

kohtana ovat ydinpalvelut eli asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen, toisin sanoen 

vanhusväestölle suunnatut palvelut kuten kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot.  

Heidän mukaansa terveyskeskukset määrittelivät lähipalvelut lääkärin ja hoitajan vas-

taanotoksi sekä äitiys- ja lastenneuvolaksi. Lähipalvelut ovat kuntatasolla toteutettavia 

kevytrakenteisia ja lähinnä perusosaamista vaativia palveluja. Palvelut tukevat pääasias-

sa ihmisten arjessa selviytymistä. 

Tarkempi ehdotus terveydenhuollon lähipalvelumalliksi on Zittin & Ilmarinen 

(2010: 32) mukaan Kolmiosainen: ”Terveyslähipalvelu”, ”Ydinlähipalvelu” sekä ”sosi-

aalilähipalvelu”. Terveyslähipalvelut koostuvat neuvoloista, kouluterveydenhuollosta, 

lääkärin vastaanotosta, aikuisneuvolasta, vanhusneuvolasta sekä hammashoitolasta. 

Ydinlähipalvelut pitävät sisällään kotihoidon eli kotisairaanhoidon ja kotipalvelun, pal-

veluasumisen sekä palveluohjauksen. Sosiaalipalveluihin puolestaan kuuluu tukipalve-

lut eli ruoka, puhtaus ja liikkuminen, sosiaalityö ja päivähoito.  

Erityiset haasteensa lähipalveluiden määrittämiselle tuo alueiden erilaisuus. Pitkät 

etäisyydet ja kuntien suuri koko erityisesti Lapissa ja Kainuussa aiheuttavat haasteita 

lähipalveluiden toteuttamiselle. STM (2014a) mukaan sote –uudistuksessa halutaan tur-

vata edellä mainitut lähipalvelut ja välttää palvelukatveiden syntyminen. Ratkaisuna 

palveluiden saavutettavuuden turvaamiselle voi olla palveluverkon keventäminen ja 

mobilisointi eli palvelut tuodaan pyörillä käyttäjän lähelle. Kattavimmat lähipalvelut 

tarjotaan mahdollisimman hyvien liikenneyhteyksien varrella. STM:n asettamien tavoit-

teiden täyttyminen edellyttää palveluverkon saavutettavuuden optimointia suhteessa 

väestön alueelliseen jakaumaan, jotta palvelut saavuttaisivat ihmiset mahdollisimman 

tehokkaasti. 
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GIS 

Seuraavassa määrittelen saavutettavuusanalyysien taustalla vaikuttavat teoriat. Teorian 

määrittely lähtee liikkeelle paikkatietojärjestelmistä yleisesti ja syventyy muun muassa 

graafiteoriaan, johon saavutettavuusanalyysit perustuvat. 

Tietokoneohjelmistot ovat yleensä suunniteltu suorittamaan tiettyjä tehtäviä tai 

ratkaisemaan ongelmia, GIS–järjestelmät eivät ole poikkeus, ne ovat suunniteltu ratkai-

semaan ongelmia joihin sisältyy spatiaalista dataa (Wise 2002: 1). GIS–järjestelmät ovat 

tietokonepohjainen sovellus, joita käytetään maantieteellisen tiedon hallintaan, säilyttä-

miseen ja muokkaamiseen, sekä spatiaalisen tiedon analysointiin. Paikkatietojärjestel-

miin kuuluu oleellisesti myös visuaaliset ja kartografiset ominaisuudet, joiden avulla 

tuotettu spatiaalinen tieto saadaan esitettyä havainnollistavassa formaatissa. (Bonham-

Carter 1994: 1), (Wise 2002: 2), (Rodrigues 2006: 32), (Thill 2000: 4). GIS–lyhenne 

tulee sanasta geographic information systems eli paikkatietojärjestelmät (Aronoff 1995: 

1).  

Selkeä määritelmä sanasta ”paikkatietojärjestelmät” saadaan jakamalla sana kol-

meen osaan. Sana ”paikka” kertoo kohteen maantieteellisen sijainnin, esimerkiksi koor-

dinaattien avulla. Paikka määritellään joko kaksi- tai kolmiulotteisella koordinaatistol-

la.”Tieto” tarkoittaa GIS–järjestelmien kautta saatavaa tietoa. Tieto esitetään usein kart-

toina, graafisina esityksinä, attribuuttitaulukoina tai vastaavina tiedon esittämisen kei-

noina. Sana ”järjestelmä” kertoo GIS:n koostuvan useista erilaisista, toisiinsa liittyvistä, 

komponenteista (Aronoff 1995: 2). 

Longley ym. (2005) mukaan kaikilla tapahtumilla on sijainti, kaksi- tai kolmiulot-

teinen. Tämän sijaintitiedon hallinta on monen ilmiön kokonaiskuvan tarkastelussa eri-

tyisen tärkeää. Paikkatiedon sovellettavuus eri tutkimuksissa perustuu myös vahvasti 

attribuuttitietoon eli ominaisuustietoon, jokaiseen sijaintitietoon voidaan liittää erilaisia 

ominaisuuksia, jotka kuvaavat kohdetta. Ominaisuustiedot avaavat uusia ovia spatiaali-

sen tiedon tulkintaan ja soveltamiseen käytännön kontekstissa. Paikkatietojärjestelmien 

yksi uniikki piirre on siis järjestelmän kyky integroida spatiaalista ja ei-spatiaalista tie-

toa, tukien tehtävien analyysien tarpeita (Rodrigues 2006: 34). Tutkimuksessani maan-

tieteellinen sijaintitieto koostuu terveydenhuollon toimipisteiden sijainnista koordinaat-

titietona, ominaisuustietona toimii väestön sijainti ja ominaispiirteet, kuten ikärakenne.  
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Heywood ym. (1998: 4) mukaan GIS:n määritelmää voidaan lähestyä miettimällä 

kysymyksiä joihin GIS on erityisesti suunniteltu vastaamaan. Tällaisia kysymyksiä voisi 

esimerkiksi olla: mistä tietty ominaisuus löydetään? Millaisia maantieteellisiä element-

tejä kyseisessä tutkittavassa ilmiössä on olemassa? Missä kohteessa on havaittu muu-

toksia tietyssä ajassa? Missä sijaitsee tiettyjä ominaisuuksia? 

Paikkatietojärjestelmät ovat tuoneet suuren avun maantieteelliselle tutkimukselle. 

GIS–menetelmien tehokkuus perustuu niiden kykyyn analysoida erilaisia, paikkatietoa 

sisältäviä, kerroksia ja vertailemaan näiden eri kerrosten suhteita ja riippuvuuksia, niin 

suuressa, kuin pienessäkin mittakaavassa. Spatiaalisten suhteiden vertailu auttaa hah-

mottamaan hyvin kokonaiskuvaa. (Bonham-Carter 1994: 3). Paikkatietojärjestelmien 

toiminnallinen kompleksisuus on se tekijä, mikä erottaa sen muista järjestelmistä. Ilman 

kykyä tuottaa geo-visuaalisia esityksiä, GIS olisi ainoastaan tietokantojenhallintaohjel-

misto, jolla voidaan eritellä datakokonaisuuksien merkityksellisiä suhteita. Toisaalta 

ilman analyyttistä kapasiteettia GIS toimisi pelkästään automatisoituna kartoitusappli-

kaationa. Tietokantojen hallinta on myös tärkeä paikkatietojärjestelmien ominaisuus, 

koska ilman sitä ei voisi saada selville spatiaalisia ja topologisia riippuvuussuhteita geo-

referoitujen kokonaisuuksien välillä, jos suhteita ei ole etukäteen määritelty. Paikkatie-

tojärjestelmät, verrattuna tietokantojenhallintajärjestelmiin, laajentavat tietokantojen 

datan hallinnan ja muokkaamisen siitä tehtäviin analyyseihin. (Thill 2000: 4–5, 8).  

Mikä sitten erottaa GIS–järjestelmän tavallisesta tietokantojenhallintaohjelmistos-

ta? GIS ja tietokantojenhallintaohjelmistot voivat sisältää täysin saman tiedon, esimer-

kiksi kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2013. 

Edellä mainitut järjestelmät eroavat toisistaan tiedon esityksen kautta. Tietokantojenhal-

lintajärjestelmä sisältää kaikki vastaavat tiedot, kuin paikkatietojärjestelmä, mutta GIS-

järjestelmän avulla tiedot liikenneonnettomuuksista saadaan sidottua paikkaan ja paikan 

ominaisuuksiin. GIS–järjestelmien avulla saadaan tarkasteltua mahdollisia tekijöitä, 

jotka ovat johtaneet onnettomuuksiin: esimerkiksi voidaan rajata tapahtuuko onnetto-

muudet tiettyjen risteyksien läheisyydessä ja millaisia muita huomattavia ominaisuuk-

sia, jotka voivat vaikuttaa onnettomuuden syntyyn, esiintyy onnettomuuspaikoilla.  

Reaalimaailman ilmiöiden mallintamiseen voidaan käyttää kahta eri datatyyppiä, 

rasteri- ja vektorimallia. Rasterimalli koostuu soluista tai pikseleistä, jotka esittävät jo-

tain reaalimaailman objektia. Solut voivat sisältää erilaisia attribuuttitietoja, jotka perus-
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tuvat yhteen tai useampaan koodattuun teemaan (Longley 2001: 187).  Rasterimallin 

yksiköt ovat yleensä samankokoisia. Toiminnot on jaettu solumaiseen järjestykseen ja 

jokaiselle solulle on määritetty koordinaatit sekä arvo. Yleisesti solun muotona käyte-

tään neliötä, solujen peittäessä kokonaisuudessaan tutkimusalueen. Rasterimaisen esi-

tyksen ongelmana on resoluutio. Pienellä ruudukon koolla resoluutio on karkea, mutta 

tarvittava varastointitila on rajallinen. Suurella ruudukon koolla resoluutio on hyvä, 

mutta tarvittava varastointitila on suuri (Longley 2001: 187), (Rodrigues ym. 2006: 34). 

Vektori-mallinen konsepti olettaa tilan olevan jatkuva, ei diskreetti. Näin ollen 

teoriassa vektorimalli tarjoaa äärettömän määrän mahdollisia koordinaatteja (Longley 

2001: 187). Pisteet, viivat ja polygonit ovat vektorimallin peruselementit, joista se ra-

kentuu. Pisteet ovat spatiaalisia kohteita, joihin voidaan liittää attribuuttitietoja. Viivat 

ovat spatiaalisia kohteita yhdistettyjen pisteiden (noodi) välillä, joilla ei ole leveyttä. 

polygonit taas ovat suljettuja alueita, jotka muodostuvat viivasegmenttien kehistä (Rod-

rigues ym. 2006: 34). Työssäni käytän kolmea eri aineistoa: ruututietokanta, digiroad ja 

terveydenhuollon toimipisteaineisto. Tilastokeskuksen ruututietokanta koostuu väestö-

tiedoista, jotka on jaettu 1x1 km kokoisiin ruutuihin eli se esitetään rasterimuodossa.  

Digiroad aineisto kuvaa todellista tieverkostoa, joten se on esitetty vektorimuotoisena.  

Liikennemaantiede 

“Ei ole olemassa kuljetusta ja liikennettä ilman maantiedettä, eikä maantiedettä ilman 

liikennettä ja kuljetusta” (Rodrigue 2006). Maantiede on keskeisessä osassa liikenteen 

tutkimuksessa, niin liikennevirtojen, kuin liikenneverkostojen tarkastelussa. Paikkatieto-

järjestelmien sovelluksia liikenteen tutkimiseen kutsutaan nimellä GIS-T (geographic 

information systems for transportation) ja niitä käytetään liikenteen ja kuljetuksen pii-

riin kuuluvien ongelmien tutkimiseen. GIS-järjestelmät liikennemaantieteellisessä tut-

kimuksessa koostuvat neljästä, niin sanotusta, pääkomponentista, joiden avulla todelli-

sen maailman ilmiöt saadaan johdettua käyttäjälle ymmärrettävään muotoon: tietojen 

koodaus, tietojen hallinta, analyysit ja raportointi. Jotta GIS-järjestelmiä voidaan käyt-

tää, liikenneverkostot pitää saada koodattua oikein toiminnallisiin komponentteihin eli 

noodeiksi ja linkeiksi. Yksi tärkeä koodauksen tarkoitus on saada liikenneverkoston 

kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tieto liitettyä spatiaalisiin elementteihin eli luotuun 

tieverkostoon liitetään esimerkiksi tietoa kunkin tien leveydestä, kaistojen määrästä ja 
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suunnista sekä nopeusrajoituksista. Juuri kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon yhdis-

täminen mahdollistaa myöhemmissä vaiheissa tehtävät analyysit. Datan keräämisen 

jälkeen on tärkeä pystyä hallitsemaan dataa. Koodattu informaatio säilötään ja sitä voi-

daan jaotella esimerkiksi spatiaalisilla, temaattisilla tai temporaalisilla perusteilla (Rod-

rigue ym. 2006: 32–33). Kun data liikenneverkosta on saatu koodattua ja jaoteltua, voi-

daan aloittaa analyysien teko. Analyysit voivat olla yksinkertaisista reitin matka-ajan 

määrityksistä monimutkaisiin, laajan tieverkoston, saavutettavuusanalyyseihin. GIS:n 

vahvuus on tuotetun tiedon visualisointi, tämä ei ole poikkeus liikenneverkosto-

analyyseissäkään. On tärkeää saada tuotettu tieto helposti ymmärrettävään formaattiin, 

jota voidaan käyttää apuna muun muassa liikenneverkostoa ja kuljetuksia koskevassa 

päätöksenteossa. 

Graafiteoria 

Graafiteoria on matematiikan haara ja se liittyy oleellisesti verkostoanalyyseihin ja näin 

ollen sen ymmärtäminen on tärkeää saavutettavuusanalyysien tutkimuskentässä. Graafi 

on esitys verkostosta ja sen liitettävyydestä, graafiteoria tutkii verkostojen koodaamista 

ja niiden ominaisuuksia. Graafiteorian perimmäisenä tavoitteena on esittää graafin ra-

kenne, joka koostuu noodeista sekä niitä yhdistävistä janoista. Graafi on esitys todelli-

sesta tieverkostosta jossa noodit kuvaavat verkoston solmukohtia, kuten esimerkiksi 

risteyksiä. Jokainen verkoston linkittynyt noodi on yhdistetty janoilla. (Rodrigues ym. 

2006: 59–61), (Brigs 1993: 3–5) ja (Bollobas 1998). 

Rodrigues ym. (2006: 67) mukaan verkoston rakennetta voidaan kuvata graafina 

sekä matriisina. Graafista muodostettu liitettävyysmatriisi kuvaa noodien välisiä liitettä-

vyyksiä. Matriisissa noodien yhteys merkitään 1 ja 0 avulla, jos noodien välillä on yhte-

ys, saa matriisin kyseinen solu arvon 1 ja kun yhteyttä noodien välillä ei ole, solu saa 

arvon 0. Matriisin avulla saadaan yksinkertaisuudessaan selvitettyä asetettujen noodien 

saavutettavuus, eniten arvoja 1 saanut noodi on parhaiten saavutettavissa kyseisessä 

verkostossa, kun taas pienimmän summan saanut noodi on heikoiten saavutettavissa. 

Kuten kuvassa 3 nähdään, paras saavutettavuus on noodilla D. Liitettävyys- eli konnek-

tiivisuusmatriksi voidaan esittää Rodrigues ym. (2006: 29) mukaan seuraavalla tavalla: 
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𝐶1 = ∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗

 

 C1= noodien aste 

 Cij= noodien i ja j välinen konnektiivisuus (1 tai 0) 

 n= noodien lukumäärä 

 

A  C  

                         D  

 

B                                        E 

Kuva 2. Verkosto ja konnektiivisuusmatriisi (Rodrigues ym. 

2006). 

Saavutettavuus, sijainti ja etäisyys 

Saavutettavuuden määritteleminen ei välttämättä ole kovin yksinkertaista. (O´Sullivan 

ym. 2000: 86). Morris ym. (1978: 92) määrittelee saavutettavuuden seuraavasti: ”saavu-

tettavuus tarkoittaa, sitä kuinka helposti aktiviteetti voidaan saavuttaa annetusta sijain-

nista käyttämällä tiettyä kuljetusjärjestelmää. Geurs & Ritseman van Eck (2004) mu-

kaan saavutettavuus on mitta, jonka verran maankäytölliset liikennejärjestelmät mahdol-

listavat yksilöiden tai hyödykkeiden pääsyn toimintoihin tai erilaisiin kohteisiin käyttä-

mällä eri liikennemuotoja. Saavutettavuus voidaan käsittää Rodrigues (2006:  28) ja-

Halden (2002: 314) mukaan kaksisuuntaisesti sekä käsitellä erillään lähtöpisteen ja koh-

teen saavutettavuutta: Lähtöpisteen saavutettavuutta tarkasteltaessa mitataan sitä, miten 

helposti tietty palvelu on saavutettavissa lähtöpisteestä ja kohteen saavutettavuus saa-

daan muodostettua siitä, kuinka helposti kohde voidaan saavuttaa. ArcMap:n lokaatio-

allokaatio työkalussa saavutettavuuden suunta voidaan määrittää valinnoilla: ”Demand 

to Facility” ja ”Facility to Demand” eli kysynnästä laitokseen ja laitokselta kysyntään. 

Saavutettavuuden käsitteitä käytetään yleensä kiteyttämään mahdollisuuksia ihmisille ja 

 A B C D E 

A 0 1 0 1 0 

B 1 0 0 1 0 

C 0 0 0 1 1 

D 1 1 1 0 1 

E 0 0 1 1 0 

 

 

 

 

 



19 

 

erilaisille toimijoille päästä tiettyyn paikkaan, jossa he voivat toteuttaa heille tärkeitä 

toimia (Linneker & Spence 1992).   

Saavutettavuutta käytetään lukuisilla tieteen osa-alueilla, kuten esimerkiksi kulje-

tuksen suunnittelussa, kaupunkisuunnittelussa ja maantieteessä. Saavutettavuus on tär-

keässä roolissa, kun suunnitellaan esimerkiksi jonkin yrityksen jälleenmyyntiketjujen 

optimaalista sijoittelua suhteessa väestöön (Halden 2002: 314). Saavutettavuuslaskennat 

näyttelevät suurta roolia päätöksen teossa ja politiikassa. Operatiivisen ja teoreettisesti 

veden pitävän saavutettavuuskompleksin löytäminen on suhteellisen vaikeaa. Tärkeintä 

on löytää paras mahdollinen ratkaisu, joka on tutkijoille toteuttamiskelpoinen sekä päät-

täjien helposti ymmärrettävissä (Karst ym. 2003:127).  

Tarkasteltaessa pääsyä (access) tiettyyn kohteeseen sekä kohteen saavutettavuutta 

(accessibility) on syytä huomioida näiden kahden käsitteen ero (Halden 2002: 314). 

Kun mietitään esimerkiksi julkista moottoritieverkostoa, voidaan todeta kaikilla olevan 

pääsy siihen. Toisin sanoen kaikilla tien käyttäjillä on tasavertainen mahdollisuus päästä 

käyttämään tieverkkoa. Vaikka pääsyä tieverkostoon voidaan pitää kaikille käyttäjille 

yhtenäisenä, saavutettavuus ei sitä ole. Liikenneverkostossa sijaitsevat pisteet ovat eri 

asemassa saavutettavuuden suhteen. Hyvän saavutettavuuden liikenneverkostossa voi 

taata tarkastelupisteen keskeinen sijainti ja suhde verkostoon. Kaikille lokaatioille voi-

daan määrittää saavutettavuus, mutta toiset ovat paremmin saavutettavissa kuin toiset. 

Kuljetuksen näkökulmasta katsottuna toisia sijainteja voidaan näin ollen pitää arvok-

kaampina. (Rodrigue ym. 2006: 5, 11, 28). Aika ja matka ovat saavutettavuuden kannal-

ta merkityksellisiä käsitteitä. Matka ei ole saavutettavuuden tarkastelussa sama asia kuin 

aika. Liikennejärjestelmän suorituskykyä mitattaessa etäisyys kuvataan usein aikana. 

Liikenneverkostojen monimuotoisuuden takia tietylle etäisyydelle ei voida suoraan aset-

taa aikaa, joka kuluu matkan tekemiseen (Rodrigue ym. (2006: 5). Jos tiepätkän ajami-

seen on kulunut ennen 30 minuuttia, voi aika tieverkon parannusten ansiosta olla seu-

raavana vuonna vaikka 15 minuuttia. Näin ollen ajan ja etäisyyden suhdetta tulee tarkas-

tella tapauskohtaisesti. Yksi käytetyimmistä saavutettavuuden arvioinnin mittareista on 

matka-aika kohteiden välillä. Matka-aikaa käytetään saavutettavuuden mittarina, koska 

se on helposti ymmärrettävä ja se vastaa hyvin ihmisten kokemusta saavutettavuudesta. 

On todettu, että tietyn paikan saavutettavuus on helpompi mieltää matkaan kuluvan ajan 

avulla, kuin esimerkiksi fyysisenä matkana (Framk ym. 2008; Mavoa ym. 2012). 
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Apparicio ym. (2008: 4) ja Rodrigues (2006: 35–36) sisällyttävät yleisimmin käy-

tetyt liikennemaantieteessä käytettävät saavutettavuusmetodit ja -analyysit kuuteen eri 

kategoriaan: 1) Lyhin reitti ja reititysalgoritmit 2) spatiaalisen vuorovaikutuksen–mallit 

3) verkoston virtausongelmat 4) laitoksen sijainnin–ongelmat 5) kysyntä–mallit 6) 

maankäytön ja kuljetuksen integroinnin mallit. Lyhin reitti ja reititysalgoritmi-

kategoriaan sisältyy esimerkiksi matkustavan kauppiaan–ongelma ja ajoneuvon reititys-

ongelma eli mikä on tieverkostossa liikkuvan kauppiaan optimaalinen reititys, jotta po-

tentiaaliset asiakkaat voidaan saavuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kustan-

nukset voivat tässä tapauksessa olla sekä aika, että matka, riippuen myytävien tuotteiden 

laadusta. Painovoimamalli luetaan kuuluvaksi spatiaalisiin vuorovaikutus–malleihin, 

kun taas verkoston virtausongelmiin sisällytetään tasapainomallit (käyttäjän tasapainon 

optimointi, järjestelmän tasapainon optimointi, dynaaminen tasapaino). laitoksen sijain-

ti–ongelman tarkasteluun käytettäviä malleja ovat mm. p-mediaani ongelma, maksimaa-

linen peittävyys ja keskus-ongelma. Käsittelen tarkemmin ongelmatyyppejä sekä niistä 

johdettuja analyyseja menetelmät–luvussa. 

Apparicio ym. (2008) mukaan saavutettavuusmalleissa käytetään neljää erilaista 

tapaa etäisyyden mittaamiseen: Euklidinen etäisyys, Manhattanin etäisyys, lyhin tie-

verkkoa noudattava etäisyys sekä lyhin tieverkkoa noudattava reittiaika. Euklidinen 

etäisyys on lähtö- ja päätepisteiden välinen suora etäisyys. Euklidinen etäisyys on Bos-

coe ym. (2012: 1) mukaan yleisimmin käytetty saavutettavuustutkimuksissa, siinä käy-

tettävien laskentojen yksinkertaisuuteen perustuen. Manhattanin etäisyys saadaan muo-

dostettua piirtämällä käytetyn reitin lähtö- ja päätepisteen välille suorakulmainen kol-

mio. Reitti lasketaan kyseisessä tapauksessa kulkemalla hypotenuusan vastakkaisia si-

vuja pitkin. Euklidinen etäisyys sekä Manhattanin etäisyys ovat kevyitä reittilaskentojen 

kannalta, koska ne ovat geometrisiä etäisyyksiä, eivätkä noudata oikeaa tieverkkoa. 

Euklidisen etäisyyden käyttöä saavutettavuuskysymyksissä on tutkinut muun muassa 

Boscoe ym. (2012) ja Gutierrez ym. (2008).   

Apparacio ym. (2008) esittää kolmanneksi etäisyyden muodoksi lyhimmän tie-

verkkoa noudattavan etäisyyden, ja neljänneksi lyhimmän tieverkkoa noudattavan mat-

ka-ajan. Edellä mainitut etäisyyden muodot ovat laskennoissa raskaampia, kuin perin-

teiset euklidinen ja Manhattanin etäisyys, koska ne sisältävät ominaisuustietoa. Tie-

verkkoon perustuvissa laskennoissa otetaan huomioon esimerkiksi tieverkon nopeusra-
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joitukset, kääntymissakot, kääntymiskiellot, ruuhkat ja yksisuuntaiset tiet. Fyysisesti 

lyhin tieverkkoa noudattava etäisyys eroaa lyhimmästä tieverkkoa noudattavasta matka-

ajasta impedanssin perusteella. Imbedanssi eli vastus on lyhimmän reitin tapauksessa 

matka ja lyhimmän matka-ajan tapauksessa aika. Lyhimmän matka-ajan perusteella 

laskettu reitti ottaa huomioon tieverkon nopeusrajoitukset, joten ajallisesti nopein reitti 

ei välttämättä kulje fyysisesti lyhintä reittiä pitkin (Apparacio ym. 2003). Terveyden-

huollon tukipalveluiden saavutettavuutta tarkasteltaessa laskennoissa käytettävän etäi-

syyden impedanssi voi olla aika tai etäisyys, riippuen kumpaa pidetään tukipalveluiden 

osalta merkittävimpänä. Tukipalveluiden laatu vaikuttaa osaltaan impedanssin valin-

taan, jossain tapauksessa mahdollisimman lyhyt aika on kustannustehokkain keino mää-

rittää tukipalveluiden sijainti, ja jossain taas mahdollisimman lyhyt matka takaa kustan-

nustehokkuuden.  

Pelkän Euklidisen etäisyyden käyttö mitattaessa maantieteellistä saavutettavuutta 

on Martin ym. (2002: 5) mukaan hieman ontuvaa. Euklidinen etäisyys ei ota huomioon 

reitin helppoutta, reitin kustannuksia tai matka-aikaa, eikä erilaisten kuljetusmuotojen 

saatavuutta. Paikkatietojärjestelmien vahvuus saavutettavuuden mittaamisessa on se, 

että analyyseihin voidaan sisällyttää spatiaalista informaatiota maantiestä, kuljetusmah-

dollisuuksista ja alueen väestön dispersaalisuudesta. Saavutettavuusanalyysiin sisällyte-

tyn spatiaalisen informaation avulla saadaan tarkempaa tietoa maantieteellisistä eroavai-

suuksista (Baker & Gesler 2000: 1182). Tieverkoston saavutettavuuden laskemisessa 

GIS:n avulla verkostoetäisyyksiä ovat käyttäneet muun muassa: Walsh ym. (1997) ja 

Fortney ym. (1999). Matka-aikaan, tietyyppiin ja tien laatuun perustuvia analyysejä ovat 

tutkineet esimerkiksi: Haynes ym. (1999) ja Ramsbottom-Lucier ym. (1996). 

Saavutettavuuden mittaamiseen voidaan johtaa kaksi yksinkertaista ja hyvin käy-

tännöllistä mittaa: potentiaalinen ja maantieteellinen saavutettavuus. Maantieteellisen 

saavutettavuuden määritelmän mukaan sijaintien saavutettavuus on eri sijaintien välillä 

olevien kaikkien etäisyyksien summa jaettuna sijaintien lukumäärällä (Rodrigues ym. 

2006: 30) ja (Love & Lindqvist 1995: 632). Maantieteellisestä saavutettavuudesta voi-

daan johtaa seuraavanlainen kaava:  
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𝐴(𝐺) = ∑  ( ∑ 𝐷𝑖𝑗

𝑛

𝑗

)

𝑛

𝑖

∕ 𝑛 

 

 A(G) = maantieteellisen saavutettavuuden matriisi 

 Dij = sijaintien i ja j välisen lyhimmän reitin pituus 

 n = sijaintien lukumäärä 

 

Maantieteellisen saavutettavuuden näkökulmasta parhaiten saavutettavissa oleva paikka 

on se, jonka etäisyyksien summa on pienin. Maantieteellinen saavutettavuus on helppo 

määrittää yksinkertaisissa tapauksissa sijaintien välisistä etäisyyksistä johdetun matrii-

sin avulla. Paikkatietojärjestelmien avulla maantieteellisen saavutettavuuden laskemi-

nen onnistuu luomalla sijainteja ja etäisyyksiä sisältävän tason päälle ruudukko, joka 

toimii etäisyysmatriisina. Ruudukosta lasketaan etäisyydet soluittain ja solu, joka pie-

nimän arvon, on saavutettavin sijainti tutkimusalueella (Rodrigues ym. 2006: 30). 

Potentiaalisen saavutettavuuden laskeminen on monimutkaisempaa, kuin maantie-

teellisen saavutettavuuden.  Potentiaalista saavutettavuutta ovat tutkineet muun muassa 

Love & Lindqvist (1995), Kwan (1998), Geurs & van Wee (2004), Ortega ym. (2012) ja 

Ortega ym. (2014). Heidän mukaansa potentiaalinen saavutettavuus eroaa maantieteelli-

sestä saavutettavuudesta, koska se sisältää konseptin etäisyyspainotetuista sijainnin att-

ribuutti-tiedoista. Näin ollen saavutettavuutta tarkasteltaessa kaikki sijainnit eivät ole 

tasavertaisia, vaan jotkin ovat tärkeämpiä kuin toiset. Potentiaalisen saavutettavuuden 

mittaamisessa käytetään impedanssifunktiota matkan etäisyyden, ajan tai kustannusten 

perusteella. Potentiaalisesta saavutettavuudesta voidaan johtaa seuraavanlainen kaava: 

𝐴(𝑃) = ∑ 𝑃𝑖 +  ∑ 𝑃𝑗 ∕ 𝐷𝑖𝑗

𝑛

𝑗

𝑛

𝑖

 

 

 A(P) = potentiaalisen saavutettavuuden matriksi 

 Dij = sijaintien i ja j välinen etäisyys 

 Pj = sijainnin j attribuutit (populaatio, ikäjakauma, sairaaloiden lukumäärä) 

 n = sijaintien lukumäärä 
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Myöhemmin menetelmät-osiossa esiteltävät lokaatio-allokaatio-menetelmät käyttävät 

saavutettavuuden indikaattorina potentiaalista saavutettavuutta. Menetelmä painottaa 

kysyntäpisteitä (5km x 5km väestöruudut) väestömäärällä eli ne ruudut joissa on eniten 

väestöä saavat suuremman painoarvon ja näin ollen allokoituvat sijoituspaikkaopti-

moinnissa herkemmin lähimpään laitokseen.  

Saavutettavuuden merkitys terveydenhuollossa 

Kun tarkastellaan saavutettavuutta, täytyy ottaa huomioon hyvän saavutettavuuden tuot-

tamat erilaiset arvot. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä määrittelee myös 

saavutettavuusnäkökulman. 5§:n mukaan palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden li-

säksi saavutettavuus on otettava huomioon. Terveydenhuollon saavutettavuutta voidaan 

arvottaa kustannusten ja asiakkaan kokeman palvelun kautta. Terveyspalveluiden hyvän 

saavutettavuuden ja yhdenvertaisen saatavuuden suhdetta täytyy tarkastella suhteessa 

niiden merkityksiin hyvän terveydenhuollon mittareina. Kumpikin tekijä täytyy ottaa 

huomioon palveluverkkoa suunniteltaessa. Toisin sanoen, jos palveluita tarjoavia toimi-

pisteitä karsitaan kustannussäästöjen ja sitä kautta paremman saatavuuden ja laadun 

turvaamiseksi, se ei saa heikentää liikaa palveluiden maantieteellistä saavutettavuutta.  

Jos tarve palveluverkon keventämiseen syntyy, saavutettavuusnäkökulmien arvi-

ointi onnistuu lokaatio-allokaatio –menetelmillä. Palveluverkon keventämisellä saadaan 

aikaan säästöjä, joita voidaan hyödyntää palveluiden laadun parantamisessa ja ylläpitä-

misessä. Toisen tyyppinen lähestymistapa saavutettavuuden arvoon on asiakkaan koke-

musten laatu. Hyvä saavutettavuus eli lyhyet matka-ajat terveydenhuollon palveluihin 

on tärkeä osa ihmisen kokemaa palveluiden laatua, niin kuin THL (2013) julkaisussa 

käy ilmi. Hyvä saavutettavuus auttaa muodostamaan asiakkaille positiivisen kuvan hei-

dän kokemaansa palvelun terveysarvoon. Jos palveluverkostoa ei ole optimoitu saavu-

tettavuuden suhteen, voi se pitkien ajomatkojen takia heikentää asiakkaan kokemaa pal-

velun laatua. Saavutettavuutta ja sitä kautta palveluverkon optimointia terveydenhuol-

lossa on tutkittu runsaasti. Tarkempi esittely terveydenhuollon palveluverkoston opti-

moinnista tehdyistä tutkimuksista löytyy osiosta ”analyysityökalun valinta”. 
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MENETELMÄT 

Sijainnin merkitys nousee esiin tarkasteltaessa julkisen sektorin organisaatioiden tehok-

kuutta. Hyvä sijainti auttaa organisaatiota pitämään kulut matalina ja saavutettavuuden 

korkealla. Julkisen sektorin toiminta, kuten esimerkiksi terveydenhuolto, pystytään tar-

joamaan korkealaatuisena ja edullisena, kun palveluiden sijainnit optimoidaan kustan-

nustehokkaasti. Julkisen sektorin eri toimintojen optimaalisen sijainnin määrittämisessä 

voidaan hyödyntää verkostoanalyysejä. Verkostoanalyysit perustuvat liikennemaantie-

de–osiossa määriteltyihin reaalimaailman tieverkostoista johdettuihin verkostoaineistoi-

hin. 

Verkostoanalyysit vastaavat kysymyksiin liittyen lineaarisiin verkostoihin, kuten 

esimerkiksi maanteihin, rautateihin ja jokiin, ne ovat yksi spatiaalisen analyysin muo-

doista. Verkostoanalyyseissä käytetty data on yleensä lineaarista, kuten esimerkiksi tiet 

ja kulkureitit. Dataa käytetään laskettaessa verkoston eri pisteiden välisiä etäisyyksiä. 

Tavallisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi reitin valinta, reitin suunnittelu, lähimmän 

kohteen määrittely matka-ajan tai etäisyyden perusteella ja palvelualueen kattavuuden 

laskenta (Comber ym. 2008: 105), (Ritsema van Eck 1999: 77). Verkostoanalyysien 

avulla saadaan vastaus teoreettiseen kysymykseen siitä, mikä on terveydenhuollon toi-

mipisteiden saavutettavuus ja missä optimaaliset sijoituspaikat ovat tutkimusalueella. 

Oikean saavutettavuusmetodin tai mallin löytämisestä sekä sen käytettävyydestä 

ja sovellettavuudesta tietynlaiseen tutkimusongelmaan on tehty useita tutkimuksia, ku-

ten esimerkiksi Morris ym. (1979),  Handy & Niemeier (1997), Halden ym. (2000) ja 

Geurs & van Wee (2004). Saavutettavuusmetodin valintaan vaikuttaa sovellusala, johon 

sitä käytetään, sekä tutkimusalueen infrastruktuuri ja tieverkosto sekä saatavilla olevat 

aineistot. Jos tutkimusalueella on heikosti kehittynyt tieverkosto ja pieni autokanta, jou-

dutaan saavutettavuusmalleissa ottamaan huomioon alueen topografia. Topografia vai-

kuttaa saavutettavuuteen, kun alueella ei ole tieverkkoa tai henkilöllä ei ole käytettävis-

sä autoa. Tieverkon ja infrastruktuurin ollessa kehittyneitä, topografialla ei ole niinkään 

suurta merkitystä (Rosero–Bixby 2003). Kattavan tieverkoston alueella saavutettavuutta 

voidaan mallintaa perustuen eritasoisista teistä muodostettuun verkostoon. 

Tutkimuksessani selvitetään terveydenhuollon toimipisteiden saavutettavuutta 

OYS:n erityisvastuualueella. Kyseinen erva–alue kattaa 40 % koko Suomen pinta-
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alasta, ja siihen kuuluu paljon haja-asutusalueita. Suomessa oli liikennekäytössä vuoden 

2012 lopussa 4,91 miljoonaa ajoneuvoa, joista henkilöautoja 2,56 miljoonaa (Trafi). 

Tilastokeskuksen mukaan OYS erva–alueen kunnissa on autoja/asukas Oulun 0,46 au-

tosta Lapin Savukosken 0,7 autoon/asukas. Suuren autokannan, kehittyneen tieverkos-

ton ja tutkimusalueen pitkien etäisyyksien takia saavutettavuusanalyyseissä käytetään 

tieverkostosta koostettua aineistoa eli Digiroadia, topografialla ei ole tässä tapauksessa 

merkitystä saavutettavuuden kannalta. Tarkasteluissa matka-ajat lasketaan henkilöau-

toilla tapahtuvat matkustuksen perusteella. Henkilöauto valittiin sen yleisen käytettä-

vyyden vuoksi. Tarkastelu henkilöauton matka-aikojen perusteella tuo tasaisimmat tie-

dot saavutettavuuden kannalta heterogeeniseltä tutkimusalueelta. Pohdinta-osiossa 

avaan muita mahdollisia liikkumismuotoja, joiden huomioon ottaminen voi tuoda lisä-

arvoa terveydenhuollon palveluverkon optimointiin.  

Karou & Hull (2014: 5) mukaan saavutettavuusmallin/menetelmän soveltuvuutta 

ja käytettävyyttä voidaan arvioida seuraavilla kriteereillä: 

 Teoreettisen perustan on oltava riittävän laaja, riittävä edustus saavutetta-

vuusnäkökulmia, järkevä laskentamenetelmä. 

 Tietojen oltava riittävän laajasti ja tarkasti jaottelu. 

 Malli ei saa olla liian monimutkainen, helposti käytettävissä ja sovelletta-

vissa. 

 Menetelmien ja tulosten tulee olla helposti tulkittavissa päätöksenteon tu-

kena 

Lokaatio-allokaatio 

Srivastava (2006: 431) ja Zhishuang (2010) määrittelevät lokaatio-allokaatio-käsitteen 

yksinkertaisesti laitosten sijainnin optimoinniksi suhteessa kysyntään. Laitos on yleis-

nimitys, jota tässä tapauksessa käytetään palveluita tuottavasta paikasta, jollainen voi 

olla esimerkiksi koulu, terveyskeskus, varastorakennus tai tavaratalo. Kysynnällä voi-

daan tarkoittaa O´Sullivan ym. (2000: 86) mukaan mitä tahansa ihmisen tarvetta tietylle 

tuotteelle tai palvelulle. ReVelle & Eiselt (2004: 2) mukaan lokaatio-allokaatio-analyysi 

tarkoittaa laitosten sijoittamista annettuun tilaan mahdollisimman optimaalisesti. Laitos-

ten sijainnin määrittämiseen on kehitetty erilaisia optimoinnin ongelmatyyppejä, joista 
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kukin lähestyy asetettua lokaatio-allokaatio–ongelmaa erilaisesta näkökulmasta. Medi-

aaniongelmat (median problems), peittävyysonelmat (covering problem) ja keskuson-

gelmat (central problems) ovat ongelmatyyppejä, joiden kautta voidaan lähestyä laitok-

sen optimaalisesta sijainnista asetettua tutkimusongelmaa (Miller & Shaw 2001: 199). 

 Keskusongelmassa pyritään minimoimaan maksimietäisyys, jonka asiakas on ha-

lukas matkustamaan laitokseen palvelun saavuttamiseksi eli palvelualueella pitää saada 

palveltua kaikkia kysyntäpisteitä. Annettu määrä laitoksia pyritään sijoittamaan siten, 

että etäisyydet minimoidaan. Keskusongelmat voidaan jakaa kahteen ryhmään laitosten 

potentiaalisten sijaintien mukaan. Jos laitosten sijainnit on määritetty verkoston noodien 

mukaan, ongelmaa kutsutaan solmu keskusongelmaksi. Keskusongelmat, jotka sallivat 

laitoksen sijainnin mihin tahansa pisteeseen verkostossa, ovat absoluuttisia keskuson-

gelmia (Owen & Daskin 1998: 429).  Keskusongelmasta johdetut menetelmät sopivat 

esimerkiksi sairaaloiden sijainnin optimoimiseen, koska matkaamisesta aiheutuva ”pa-

hin” kustannus pyritään minimoimaan.  

Optimaalisen sijainnin löytäminen julkisille laitoksille, kuten kouluille, sairaaloil-

le ja urheilukeskuksille on erityyppinen ongelma verrattuna yksityisten laitosten, kuten 

pankkien ja ostoskeskusten, sijainnin määrittäminen. (Rahman 2000: 438). Julkisten ja 

yksityisten laitosten sijoittaminen on erityyppinen ongelma, koska julkisten palvelujen 

tarjoamisessa ei oteta viereisiä laitoksia huomioon niin sanottuina kilpailijoina, toisin 

kuin yksityisen sektorin laitoksissa. Julkisen sektorin palveluverkon suunnittelussa vie-

reiset toimipisteet täytyy huomioida toisiaan tukevina toimijoina, kilpailijan statuksen 

sijaan. Toisena erona esimerkiksi terveyskeskuksen ja kauppakeskuksen sijoittamiseen 

on se, että terveyskeskus pyritään sijoittamaan tavalla, jossa minimoimaan kaikkien 

ihmisten matkakustannukset kyseiselle palvelulle. Kauppakeskus taas pyritään sijoitta-

maan mahdollisimman lähelle potentiaalisia ”asiakkaita” eli sijaintia pyritään määrittä-

mään esimerkiksi suhteessa tietyn ikäisiin ja tietyn tulotason omaaviin ihmisiin. Ter-

veydenhuollollisessa kontekstissa saavutettavuustarkastelu pitää ulottaa laajemmalle 

skaalalle. 

Mediaaniongelmaa käytetään tutkimusasettelussa, jossa pyritään määrittämään 

diskreetisti laitosten sijainti. Kun laitoksen ja kysyntäpisteiden välinen keskimääräinen 

matka-aika kasvaa, laitoksen saavutettavuus vähenee ja sijainnin merkittävyys pienenee 

(Owen & Daskin 1998: 425) ja (Mladenovic 2007). Laitokset edustavat noodeja verkos-
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tossa. Ongelmaan liittyen määritetään alue, jolla laitokset sijaitsevat, sekä rajoitetaan 

laitos-kandidaattien määrä kyseisellä alueella. Annetuista laitos-kandidaateista valikoi-

tuu asetetun laitosmäärän mukaisesti ne pisteet, joihin kysyntäpisteistä aiheutuva etäi-

syys tai aika on pienin (Melo & Nickel 2009: 402) ja (Resende 2004: 60). Toisin sanoen 

kysynnällä painotetut matka-ajat kysyntäpisteiden ja laitosten välillä minimoidaan, jotta 

kustannukset laitosten ja kaikkien kysyntäpisteiden välillä ovat mahdollisimman pienet 

(Hansen & Mladenovic 1998: 207),  (Mestre ym. 2013: 5), (Fotheringham ym. 1995) ja 

(Farahani ym. 2014: 106). Matemaattisesti ongelma voidaan johtaa kaavalla, johon si-

sällytetään seuraavat tiedot: kysyntäpisteiden indeksi i, potentiaalisten laitosten indeksi 

j, kysyntä pisteessä hj,  dij: kysyntäpisteen i ja potentiaalisen laitoksen j välinen etäisyys 

ja paikannettavien laitosten määrä P (Owen & Daskin 1998: 425). 

Yleisin esimerkki mediaaniongelmasta on siitä johdettu p-mediaani ongelma. P-

mediaani ongelmaa voidaan lähestyä optimaalisella tai heuristisella ratkaisulla. Opti-

maalisessa ratkaisussa pyritään määrittämään kaikki mahdolliset laitosten sijaintivaih-

toehdot, joka vaatii erittäin paljon laskentakapasiteettia ja aikaa. Yleensä optimaalinen 

ratkaisu on mahdoton toteuttaa liian suurien ratkaisuvaihtoehtojen takia. Kaikkien mah-

dollisten ratkaisujen määrä saadaan Owen & Daskin (1998: 426) mukaan johdettua kaa-

valla 

 

(
𝑛

𝑝
) =

𝑛!

𝑝! ∙ (𝑛 − 𝑝)!
 

 

jossa n on kysyntäpisteiden ja p laitosten määrä. Tulokseksi saadaan kaikkien mahdol-

listen ratkaisujen lukumäärä eli p määrä laitoksia, tässä tapauksessa terveydenhuollon 

toimipisteitä, voidaan sijoittaa n sijainteihin. Tutkimuksessani määritän noin sadan lai-

toksen sijainnin suhteessa tuhansiin kysyntäpisteisiin, joten optimaalisen ratkaisun käyt-

tö ei ole mahdollista. Ratkaisuksi optimaalisen sijainninmäärittämisen ongelmaan eli 

mahdottoman pitkiin laskenta-aikoihin on kehitetty erilaisia heuristisia menetelmiä. 

Lokaatio-allokaatio ongelma on yksi niin sanotusta kombinatorisesta optimoinnista eli 

potentiaalisten ratkaisujen määrä kasvaa nopeasti. Jos laitoskandidaatteja asetetaan 10 ja 

niistä määrätään valittavaksi 5 parasta, potentiaalisia ratkaisuja on yhteensä 252 kappa-
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letta. Kun laitoskandidaattien määrä nostetaan 100 ja valittavien laitosten määrä 50, on 

potentiaalisten vastauksien määrä 1.167 x 10
149

 (ESRI 2014a). 

P-mediaaniongelmaa pidetään yleisesti niin sanottuna NP-ongelmana (NP-

complete problem) eli ongelmaa on optimaalisesti mahdoton ratkaista laskennallisesti, 

laskenta-aikojen venyessä äärettömän pitkiksi (Resende 1998). Heuristiikan avulla p-

mediaaniongelmasta saadaan muodostettua laskettava. Heuristiikan käyttöä p-

mediaaniongelman ratkaisussa ovat tutkineet muun muassa Teiz & Bart (1968), Taillard 

(2003) ja Resende & Werneck (2004). Heuristiikan avulla vähennetään laskenta-aikoja 

vähentämällä analyysityökalun tekemiä ratkaisuja, siten että tulosten tarkkuus ei hei-

kenny merkittävästi. ArcMap:n lokaatio-allokaatio-työkalu käyttää Teiz ja Bart (1968) 

esittelemää heuristiikkaa, joka on nimetty heidän mukaansa. Analyysin lähtötilanteessa 

määritetään laitoskandidaatit N ja painotetut kysyntäpisteet M, joista valitaan laitokset 

P. Painotetut etäisyydet kaikista kysyntäpisteistä (M) minimoidaan lähimpään laitok-

seen (P). Lokaatio-allokaatio-työkalun heuristiikkaan perustuva ratkaisusarja lähteen 

liikkeelle OD-matriisin teosta (origin-destination matrtix), joka sisältää verkostossa ly-

himpien reittien kustannukset kaikkien asetettujen laitosten ja kysyntäpisteiden välillä. 

Toisessa vaiheessa työkalu tekee muunnoksen kustannusmatriisista prosessilla jota kut-

sutaan Hillsman-muokkaukseksi (Hillsman editing). Kyseisessä muokkausprosessissa 

työkalu jättää kysynnän kohdistumatta laitoksiin, jotka ovat kauempana kuin lähin po-

tentiaalinen sijainti N (Densham & Rushton 1991). Tällöin potentiaalisten ratkaisujen 

määrää saadaan vähennettyä huomattavasti. Seuraavassa vaiheessa työkalu muodostaa 

sarjan satunnaistettuja ratkaisuja käyttäen Teitz ja Bart –heuristiikkaa. Viimeisessä vai-

heessa työkalu muodostaa metaheuristiikan avulla edellisessä vaiheessa tuotetuista hy-

vistä ratkaisuista parhaimmat ratkaisut. Näin ollen saadaan tarkin mahdollinen tulos 

mikä on, laskennallisesti ja järkevässä ajassa, mahdollista suorittaa. (ESRI 2014b).  

Joissain tapauksissa laitosten optimaalisen sijainnin määrittämistä täytyy lähestyä 

eri näkökulmasta. Peittävyysongelma tarkastelee laitosten sijainnin määritystä näkö-

kulmasta, jossa avainasemassa on palvelualueen peittävyys. Kyseisessä ongelmassa 

asetetaan palveluetäisyyden rajat, esimerkiksi matka-ajaksi 15min, ja laitosten sijainnit 

pyritään määrittämään tavalla, jossa väestön ”peittävyys” on suurin. Peittävyysongelma 

voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: LSCP-malli (location set covering problem) ja 

MCLP-malli (maximal covering location problem). MCLP-malli pyrkii maksimoimaan 
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väestön peittävyyden hyväksyttävällä palveluetäisyydellä. LSCP-malli määrittää laitos-

ten määrän ja sijainnin siten, että kaikki kysyntäpisteet saadaan ”peiton” alle. Tämä ei 

ole kuitenkaan kustannuksellisesti järkevää, koska menetelmä ei ota huomioon järkevää 

palveluetäisyyttä eikä kysynnän määrää. MCLP-menetelmää hyödynnetään esimerkiksi 

paloasemien ja ambulanssien sijoittelun suunnittelussa (Owen & Daskin 1998: 427), 

(Schilling ym. 1992), (White & Kenneth 1974).  

Church & ReVelle (1976: 408) ovat tarkastelleet p-mediaaniongelman ja MCLP-

ongelman yhtäläisyyksiä. Ratkaistaessa p-mediaaniongelmaa modifioiduilla etäisyyksil-

lä, pyritään minimoimaan kysyntäpisteet, jotka eivät saa ”palvelua”, asetetulla etäisyy-

dellä. Kun tietyllä palvelualueella pyritään maksimoimaan palvelua saavat kysyntäpis-

teet, voidaan sitä pitää vastaavana menetelmänä verrattuna MCLP-menetelmään. Toisin 

sanoen muokattu p-mediaaniongelma on lähes sama kuin MCLP-ongelma. 

Kun tarkastellaan laitosta, joka tarjoaa jotain hyödykettä tai palvelua, pitää ottaa 

huomioon kysyntäpisteet, jotka määrittävät palvelun kysynnän laadun ja määrän. Lo-

kaatio–allokaatio analyysin tavoitteena on sijoittaa palveluita tarjoavat laitokset mah-

dollisimman tehokkaasti suhteessa kysyntäpisteisiin. Lokaatio–allokaatio on kaksisuun-

tainen ongelma, joka tarkastelee laitosten sijaintia suhteessa kysyntäpisteiden allokaati-

oon. Kaikki lokaatio–allokaatio analyysit ratkaisevat saman ongelman eli parhaan si-

jainnin. Paras sijainti ei ole kuitenkaan sama kaiken tyyppisille laitoksille. Lokaatio–

allokaatio analyysin valinta riippuu siis laitoksen tyypistä (ESRI 2014a).  

ArcGis lokaatio-allokaatio analyysityökalut tarjoavat mahdollisuuden tarkastella 

saavutettavuuteen liitettyjä tutkimusongelmia, kuten esimerkiksi laitoksen optimaalisen 

sijainnin–ongelma tai verkoston virtaukseen liittyviin ongelmiin. Laitosten optimaalisen 

sijainnin määritykseen voidaan käyttää ArcGIS- ohjelmistossa esimerkiksi Minimize 

impedance–, maximize coverage– ja Minimize facilities–menetelmiä. Lokaatio–

allokaatioon perustuvia menetelmiä ArcGis-ympäristössä on seuraavanlaisia: 

 Minimize impedance 

 Maximize coverage 

 Maximize  capacitated coverage 

 Minimize facilities 

 Maximize attendance 
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 Maximize market share 

 Target market share 

Seuraavassa esittelen tarkemmin työssä käytettävien lokaatio-allokaatio-menetelmien 

erityispiirteitä.  

Ongelmatyypit 

Seuraavaksi esittelen ArcGIS –ympäristön lokaatio-allokaatiotyökaluja eli ongelma-

tyyppejä, joita voidaan hyödyntää terveydenhuollon palveluverkon optimoinnissa. Tar-

kemmassa käsittelyssä on kolme ongelma –tyyppiä: Minimize impedance, Maximice 

coverage ja Minimize facilities. Luvussa ”analyysityökalun valinta” vertaillaan ongel-

matyyppien soveltuvuutta tutkimuksen kontekstiin, sekä perustellaan valitun ongelma-

tyypin soveltuvuus tutkimusongelmien ratkaisemiseen.   

Minimize impedance (p-median) 

Hakimi (1964), ReVelle ym. (1970), Mehretu ym. (1983),  Resende & Werneck (2004) 

ja Hansen & Mladenovic (1998) ovat määritelleet p-mediaaniongelman saavutettavuus-

tarkasteluissa. Minimize impedance–menetelmä pohjautuu kyseiseen ongelmaan ja 

Rahman & Smith (2000: 439),  Klose & Drexl (2005: 7), Upchurch & Kuby (2010: 751) 

ja Dzator & Dzator (2012: 61) määrittelevät ongelman seuraavasti: verkostosta pyritään 

löytämään mediaanipiste siten, että jokaisen käytetyn pisteen välinen etäisyys tai aika 

mediaanipisteeseen minimoidaan. Minimize impedance- menetelmää voidaan käyttää 

impedanssin eli kustannuksien vähentämiseen. Saavutettavuustarkasteluissa kustannuk-

siksi voidaan esimerkiksi laskea aika tai fyysinen matka kysyntäpisteen ja laitoksen 

välillä. Menetelmällä voidaan muodostaa summa lyhimpien reittien kustannuksista pal-

velun sijaintipisteiden ja painotettujen kysyntäpisteiden välille eli laskennallisesti mi-

nimoida kaikki kustannukset laitosten ja kysyntäpisteiden välillä (ESRI 2014a). Kyseis-

tä menetelmää voidaan käyttää terveydenhuollon toimipisteiden optimaalisesta sijoitta-

misesta syntyvään ongelmaan eli palveluverkon optimointiin.  

Rahman & Smith 2000: (439–440) osoittavat, että mitä pienempi painotettu koko-

naismatka-aika on, sitä kätevämpi käyttäjän on matkustaa lähimmälle laitokselle. Mene-

telmä olettaa, että kaikki käyttäjät päättävät matkustaa lähimmälle laitokselle. Tämä 
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tukee sote-uudistuksen tavoitetta, jossa hallinnollisia raja-aitoja pyritään vähentämään 

(STM 2014), näin ollen kuntarajat eivät rajoita asiakkaan liikkumista terveyspalveluille, 

joten asiakas on vapaa valitsemaan käyttämänsä toimipisteen. Menetelmä ei ota huomi-

oon pahinta mahdollista tilannetta, joten se voi tuottaa tuloksia, jotka eivät ole hyväk-

syttäviä palvelupisteen kannalta. Ratkaisut, jotka minimoivat painotetun matka-ajan, 

voivat olla epäoikeudenmukaisia pakottaen muutaman käyttäjän matkustamaan kauas. 

Tämä ilmenee siinä, että palveluiden käyttöaste pienenee nopeasti, kun kokonaismatka-

aika saavuttaa tietyn kriittisen arvon. Ratkaisuna kohtuuttoman pitkiin kokonaismatka-

aikoihin menetelmällä voidaan ottaa huomioon kysyntä. Kysyntä voidaan huomioida 

määrittämällä työkalulle kustannusraja-arvo, jolloin kaikki laitosten kustannusrajojen 

ulkopuolelle jäävä kysyntä jää allokoitumatta. Tapauksessa, jossa kysyntäpiste on yhden 

laitoksen kustannusrajan sisällä, kohdistuu kaikki kysyntäpisteen paino kyseiseen lai-

tokseen. Kun taas yksi kysyntäpiste sisältyy useamman laitoksen kustannusrajojen sisä-

puolelle, kaikki kysyntäpaino kohdistetaan vain lähimpänä sijaitsevaan laitokseen (ES-

RI 2014a). Kustannusraja-arvon käyttö perusterveydenhuollon saavutettavuutta tarkas-

teltaessa ja toimipisteverkostoa optimoitaessa ei välttämättä ole perusteltua, koska kaik-

kia ihmisiä pitää pystyä palvelemaan asuinpaikasta riippumatta. Tähän perustuen ei voi-

da määrittää esimerkiksi 60 minuutin kustannusraja-arvoa, jolloin sitä pidemmät matka-

ajat jäisivät huomioimatta ja väestö, kauempana kuin 60 minuutin matka-ajan päässä, 

jäisi huomioimatta määritettäessä toimipisteiden sijaintia.  

Menetelmä on toimiva työkalu terveydenhuollon toimipisteiden määritykseen, 

koska se ottaa huomioon kaikki kysyntäpisteet eli väestön sijainnin ja alueellisen ja-

kauman. Kysyntäpisteinä toimii ruututietokannan väestötieto, josta tarkemmin aineistot 

-osiossa. Kysyntäpisteitä painotetaan väestömäärän mukaan eli suuremman väestömas-

san omaava väestöruutu saa isomman painoarvon, kuin vähemmän väestöä omaava ruu-

tu. Näin ollen suuria väestömääriä sisältävät ruudut allokoituvat lähimpään laitokseen 

herkemmin. Menetelmän vahvuutena on annettujen laitosten sijainnin määrittäminen 

suhteessa väestömassoihin eli jos terveydenhuollon toimipisteverkostoa supistettaisiin 

kohdealueella, miten se olisi mahdollista toteuttaa ilman, että palveluluiden saavutetta-

vuus eli matka-aika kasvaa kohtuuttomasti. Toisin sanoen toimipisteet on järkevää si-

joittaa paikkaan jossa se on mahdollisimman monen ihmisen saavutettavissa. Selville 

saadaan myös saavutettavuuden kannalta vähemmän kriittiset sijainnit, joilla ei ole ter-
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veydenhuollon kokonaissaavutettavuuden kannalta merkitystä. Menetelmä määrittää siis 

annetun määrän toimipisteitä saavutettavuuden kannalta tärkeimpiin pisteisiin eli jos 

esimerkiksi kilometrin säteellä sijaitsee kolme toimipistettä, kaikkien mukana olo ei tuo 

lisäarvoa terveyspalveluiden saavutettavuuteen. Näin ollen kolmesta toimipisteestä va-

likoituu saavutettavuuden kannalta paras toimipiste, väestöruudut allokoituvat siihen ja 

muut toimipisteet tippuvat pois tarkastelusta.  

Esimerkissä (kuva 3) Oulun keskustan alueelle sijoitetaan neljä potentiaalista lai-

toksen sijaintia. Kysyntäpisteiksi valitaan mielivaltaisesti 16 sijaintia potentiaalisten 

laitosten ympäristöstä. Esimerkissä mielivaltaisesti sijoitetut pisteet voidaan kuvitella 

samanarvoisiksi väestökeskittymiksi eli ne omaavat saman väestömäärän, esimerkiksi 

2000 ihmistä. Edellä mainitusta tilanteesta suoritetaan lokaatio-allokaatio -analyysi. 

Esimerkkianalyysissä valituiksi toimipisteiksi tuli tähdellä merkityt, itäisin ja poh-

joisin toimipiste. Huonoiten kysyntäpisteiden sijaintiin vastaavat eli saavutettavuuden 

kannalta vähemmän merkitykselliset laitokset jäävät kartassa tyhjiksi kehikoiksi. Esi-

merkissä ei määritetty kustannusraja-arvoa eli yksikään kysyntäpiste ei jää allokoitu-

matta. Minimize Impedance –meneteltä on tasapuolinen menetelmä, koska se minimoi 

matka-ajan jokaiselle kysyntäpisteelle annetun laitosmäärän mukaiselle toimipistever-

kostolle. Menetelmän vahvuutena on myös väestömassoilla painottaminen. Suuremmat 

väestömassat siis saavat enemmän painoarvoa, joka tukee myös STM:n käsitystä palve-

lujen keskittämisestä. Menetelmä ei valitse Tuiran toimipistettä, vaikka sen läheisyydes-

sä on neljä kysyntäpistettä. Tämä johtuu siitä, että menetelmä pyrkii löytämään ratkai-

sun, jossa kaikkien väestöpisteiden matka-aika toimipisteelle minimoidaan, joten Kai-

jonharjun toimipiste vastaa paremmin kokonaissaavutettavuuteen. Tositilanteessa väes-

töpisteet eivät kuitenkaan ole tasa-arvoisia, vaan niitä painotetaan väestömäärällä. Tämä 

saa aikaan sen, että suuremman väestömassan omaavat pisteet allokoituvat herkemmin 

lähimpään toimipisteeseen.  
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Kuva 3. Minimize impedance –työkalun ratkaisumalli. 

Maximize coverage 

Maximize coverage-työkalu määrittää haluttujen laitosten sijainnin siten, että määritetyn 

kustannusraja-arvon sisällä allokoituu mahdollisimman monta kysyntäpistettä (ESRI 

2014a).  Työkalu perustuu Owen & Daskin (1998: 427), Schilling ym. (1992) ja White 

& Kenneth (1974) määrittelemään peittävyysongelmaan. Peittävyysongelman perusläh-

tökohta on luoda mahdollisimman suuri ”peittävyys” suhteessa väestöön tietyllä palve-

luetäisyydellä.  

Esimerkkianalyysissä kysyntäpisteiksi ja laitoskandidaateiksi on valittu samat, 

kuin Minimize impedance –esimerkissä, kuvassa 3. Maximize coverage –menetelmällä 

tehtyyn esimerkkianalyysiin asetettiin raja-arvoksi 6 minuuttia, joten 6 minuutin vyö-

hykkeen ulkopuolelle jäävät kysyntäpisteet jäävät huomioimatta ja menetelmä määrittää 

laitosten optimaaliset sijainnit 6 minuutin palvelualueella. Erona Minimize impedance – 

työkaluun esimerkissä valituksi toimipisteeksi tuli Kaijonharjun sijaan Tuiran toimipis-
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te. Kustannusrajan ulkopuolelle jäävät väestöpisteet näkyvät kartassa pisteinä, joita ei 

ole yhdistetty viivalla valittuihin toimipisteisiin.  

 

Kuva 4. Maximize Coverage-työkalun ratkaisumalli. 

Minimize facilities 

Työkalu määrittää laitosten sijainnin siten, että mahdollisimman moni kysyntäpiste al-

lokoituu annetulla palvelualueella. Erona maximice coverage-menetelmään on se, että 

tässä ratkaisumallissa laitosten määrä pyritään minimoimaan, joiden kustannusrajojen 

sisälle pyritään kuitenkin saamaan mahdollisimman monta kysyntäpistettä (ESRI 

2014a). Menetelmää voidaan käyttää terveydenhuollon toimipaikkojen optimaalisen 

sijainnin määrittämiseen. Kustannussäästöjä terveydenhuoltoon voidaan saavuttaa kes-

kittämällä palveluita. Palvelujen keskittäminen ei saa kuitenkaan vaarantaa palvelujen 

saavutettavuutta merkittävästi. Minimize facilities-työkalulla voidaan määrittää ne pal-

velupisteet, jotka ovat merkittävimpiä saavutettavuuden kannalta, toisin sanoen mene-

telmä määrittää minimimäärän palvelupisteitä, joilla saadaan katettua kysyntäpisteet eli 

väestö tietyllä alueella.  
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Analyysityökalun valinta ja saavutettavuusanalytiikka terveydenhuol-

lossa 

Saavutettavuusanalyyseissä käytettävän menetelmän valinta on tärkeä osa terveyden-

huollon palveluverkon optimointia ja saavutettavuuden tarkastelua. Erityisen tärkeinä 

voidaan pitää mallin helppokäyttöisyyttä, sovellettavuutta kyseiseen tutkimuskenttään 

sekä menetelmien ja tulosten helppoa tulkintaa, niin kuin Karou & Hull (2014: 5) tut-

kimuksessaan avaavat. Saavutettavuusmallin tulee olla niin yksinkertainen ja mukautu-

va, että sitä voidaan käyttää työkaluna jokapäiväisessä terveydenhuollon palveluverk-

koon kohdistuvassa päätöksenteossa ja soveltaa erilaisille tutkimusalueille. Terveyden-

huollon palveluverkon optimoinnista syntyvään ongelman asetteluun on käytetty laajasti 

Lokaatio-allokaatio –menetelmiä.  Kyseisiä menetelmiä terveydenhuollollisessa kon-

tekstissa ovat tutkineet muun muassa Owen & Daskin (1998), Klose & Drexl (2005), 

Marianov & Serra (2004), Melo ym. (2009), ReVelle & Eiselt (2004), Smith ym. 

(2009). Lokaatio-allokaatio-menetelmä osoittautui kirjallisuuden perusteella siis sopi-

vaksi menetelmäksi palveluverkon optimointiin. Lokaatio-allokaatio-menetelmään liit-

tyviä työkaluja on ArcGIS –ympäristössä yhteensä 7 erilaista. Tarkemmat esittelyt työ-

kalujen toimintaperiaatteista ja sovellettavuudesta on eritelty edellisessä osiossa.   

7 lokaatio-allokaatio-ongelmatyypin joukosta valikoitui lopullisiin analyyseihin 

Minimize impedance –ongelmatyyppi. Minimize impedance –ongelmatyyppi tuli  vali-

tuksi lopulliseksi menetelmäksi, koska se sopii ilman raja-arvon asettamista hyvin julki-

sen sektorin palveluiden, kuten esimerkiksi terveydenhuollon toimipisteiden, sijainnin 

optimointiin (ESRI 2014a). Minimize impedance soveltuu hyvin terveydenhuollon pal-

veluverkon optimointiin, koska sen avulla saadaan huomioitua väestön alueellisen ja-

kauman lisäksi kustannusnäkökulma. Menetelmä valitsee herkemmin toimipisteet, joi-

den läheisyydessä on paljon väestömassaa, mikä taas tukee mahdollisen keskittämisen 

tavoitteita. Suuret väestömassat palvelupisteiden ympärillä takaavat suuret asiakasvirrat 

ja sitä kautta palvelujen laatu ja asiakasvolyymien myötä tarvittava osaaminen saadaan 

turvattua, joka on yksi sote-uudistuksen tavoitteista (STM 2014).  

Kun käytettävä ongelmatyyppi ja sitä kautta analyysityökalu on päätetty, määrite-

tään työkalulle parametrit joiden mukaan analyysi ratkaisee optimaaliset sijainnit. Arc-

GIS – ohjelmistossa voidaan määrittää lokaatio-allokaatio-työkalulle yhteensä 17 eri-
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laista parametria, joiden mukaan se ratkaisee annetun sijoituspaikkaongelman. Seuraa-

vassa käyn läpi tärkeimmät parametrit analyysin suorittamiseen liittyen. Parametrin 

”loc_alloc_from_to” avulla määritetään matkustuksen suunta kysyntäpisteen ja laitok-

sen välillä. Facility to demand –toiminnolla matka lasketaan laitoksesta kysyntäpisteelle 

ja Demand to facility –toiminnolla matka määritetään kysyntäpisteestä laitokseen. Tällä 

toiminnolla voidaan vaikuttaa kysyntäpisteiden allokaatioon erityisesti kaupunkialueilla, 

joissa yksisuuntaiset tiet saavat aikaan erilaisen matka-ajan vaihtoehtojen kesken. Tässä 

tapauksessa tutkimusalueen suuri koko sekä kaupunkimaisen ja maaseutumaisen asu-

tuksen mukana olo huomioon ottaen, ei valintojen välillä ole merkittävää vaikutusta 

tuloksiin. Suoritin analyysit Facility to demand –toiminolla. 

Impedance transformation –etäisyyshaittaparametrissa määritetään yhtälö kysyn-

täpisteiden ja laitosten välisten kustannusten muodostamisesta. Analyysi voidaan suorit-

taa kolmella erilaisella yhtälöllä: ”linear”, ”power” ja ”exponential”. Lineaarisessa yhtä-

lössä muodostettu verkoston impedanssi laitoksen ja kysyntäpisteen välillä on sama, 

kuin niiden välisen lyhimmän reitin impedanssi. Tällä valinnalla impedanssin etäisyys-

haittaparametri määritetään ykköseen. Tällöin matka-ajan impedanssi kasvaa lineaari-

sesti, eli 40 min matka-aika on 2 kertaa pidempi, kuin 20 min.  Power – yhtälössä muo-

dostetun verkoston impedanssi laitoksen ja kysyntäpisteen välillä on sama kuin lyhim-

män reitin impedanssi korotettuna tietyllä impedanssi arvolla. Positiivisella arvolla voi-

daan määrittää suurempi painoarvo lähimmille laitoksille. Näin ollen voidaan matka-

ajan kasvua painottaa eri tavalla, kuin lineaarisella parametrilla. Tällöin voidaan määrit-

tää tietty raja-arvo, jonka jälkeen matka-ajan rasittavuuden kasvu ei ole enää lineaarista, 

vaan alkaa kasvaa esimerkiksi 60 minuutin kohdalla. Näin ollen analyysi pyrkii löytä-

mään ratkaisut, joissa painotetaan lyhyitä matka-aikoja ja pidemmät matka-ajat pyritään 

karsimaan. Eksponentiaalisella yhtälöllä voidaan positiivisella impedanssi parametrilla 

asettaa erittäin korkea painoarvo lähimmille laitoksille. Valitsin käytettäväksi yhtälöksi 

lineaarinen parametriyhtälön. Lineaarinen yhtälö soveltuu hyvin palveluverkon opti-

mointiin, koska siinä valituksi laitokseksi tulee se, johon kokonaismatkakustannukset 

ovat pienimmät ja se painottaa suuremman väestömassan omaavia ruutuja enemmän. 

Muun kuin lineaarisen parametrin käyttö olisi perusteltua, jos matka-ajalle pyritään 

määrittämään jokin raja-arvo, jonka jälkeen matka-ajan kustannukset nopeammin. Esi-
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merkiksi 60 minuuttia olisi kustannuksiltaan 2,5 kertaa suurempi, kuin 30 minuuttia, 

kun se vastaavasti lineaarisessa mallissa on 2.  

Time of the day –parametrin avulla voidaan määrittää päivämäärä ja kellonaika 

jona matka-ajat lasketaan. Näin ollen voidaan ottaa huomioon eri kellonaikojen liiken-

nemäärien vaikutus matka-aikoihin, jotka vaihtelevat erityisesti kaupunkialueilla. Tut-

kimuksessani kyseessä olevaa parametria ei otettu mukaan analyyseihin. Tietyn kel-

lonajan tai päivämäärän määrittäminen ei ole tässä tapauksessa mielekästä, koska asiak-

kaan matka terveyspalveluun tai esimerkiksi hoitajan matka vanhuksen kotiin voi tapah-

tua tilanteesta riippuen minä päivänä ja kellonaikana tahansa. Harvaan asutuilla ja maa-

seutumaisilla alueilla kellonajalle ei ole vaikutusta matka-aikoihin, joten senkin takia 

kellonaika – parametrin käyttö ei ole tarpeellista. 

Vaihtoehtoisia ongelma-asetteluja sijainnin optimointiin 

Saavutettavuusanalyyseissä on tarkoitus optimoida terveydenhuollon toimipisteiden 

määrä ja sijainti suhteessa tämän hetkiseen kysyntään. Tärkeä näkökulma edellä mainit-

tuun tavoitteeseen, on huomioida tuleva kysyntä ja sen vaikutus toimipisteverkostoon. 

Owen (1998) esittelee julkaisussaan erilaisia stokastisia ja dynaamisia ongelman asette-

luja saavutettavuustarkasteluihin. Soveltavat mallit pyrkivät ottamaan huomioon muut-

tuvat olosuhteet palveluverkon optimoinnissa. Työssäni muuttuvien olosuhteiden huo-

mioon ottaminen tarkoittaa kysynnän eli väestön jakaantumista ja sen muutoksen huo-

mioimista. Terveydenhuollon saavutettavuuden kannalta optimaalisen toimipisteverkos-

ton määrittämiseen tulevaisuuden kysynnän pohjalta onnistuu tilastokeskuksen väestö-

ennustetta hyödyntäen. Tilastokeskuksen väestöennuste kuvaa tulevaa väestökehitystä 

kunnittain. Väestöennusteet ovat niin sanottuja demografisia trendilaskelmia, joissa 

lasketaan mikä alueen tuleva väestö olisi, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi sa-

manlaisena. Väestöennuste koostuu kahdesta eri laskelmasta. Ensimmäisessä laskelmas-

sa on otettu huomioon syntyvyyden, kuolevuuden, kuntien välisen muuttoliikkeen ja 

siirtolaisuuden vaikutus väestön kehitykseen. Toinen laskelma ottaa huomioon väestön-

kehityksen ilman muuttoliikettä eli vain syntyvyyden ja kuolevuuden vaikutukset väes-

tönkehitykseen.  (Tilastokeskus 2014d). 

Optimaalisen ja tehokkaan terveydenhuollon palveluverkon löytäminen edellyttää 

myös vastaavuutta muuttuviin olosuhteisiin ja epävarmaan kysyntään. Palveluverkon 
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pitää pystyä reagoimaan väestön rakenteelliseen muutokseen, jotta palvelujen laatu sekä 

palvelujen kustannustehokkuus saadaan turvattua myös tulevaisuudessa. Väestöennus-

teen integroiminen palveluverkon optimointiin onnistuu väestöruutujen painottamisella 

ennustetulla väestömuutoksella. Väestöennusteen avulla ruuduille lasketaan suhdearvot, 

joiden avulla rakenteellinen muutos väestön alueellisessa jakautumisessa saadaan huo-

mioitua palveluverkon optimoinnissa.  

Stokastisia ja dynaamisia ongelman asetteluja saavutettavuustarkasteluissa ovat 

tutkineet muun muassa Sheppard (1974) ja Drezner (1995). Sheppard käsitteli laitosten 

määritystä suhteessa ennustettuun kysyntään. Tarkastelussa määritettiin myös laitoksen 

koko ja rakennusajankohta, jolloin paras mahdollisen vastaavuus saavutettiin suhteessa 

muuttuvaan kysyntään. Terveydenhuollon näkökulmassa tämän tyyppinen tarkastelu 

voisi tuoda arvokasta tietoa laitoskoosta ja keskittämisen ajankohdasta. Esimerkiksi 

voitaisiin määrittää väestöennusteeseen perustuen ajankohta jolloin toimipisteitä olisi 

järkevin keskittää tietyltä alueelta ja minkälaiset laitoskoot vastaisivat parhaiten kysyn-

tään uudella toimipisteverkostolla. Näin ollen terveydenhuolto voisi saada paremman 

vasteen väestön alueellisen jakauman muutokseen ja tasapuolinen terveydenhuollon 

saavutettavuus sekä kustannustehokkuus voitaisiin varmistaa myös tulevaisuudessa.  

Erona Sheppardin lähestymistapaan Drezner (1995) hyödyntää tutkimuksessaan 

progressiivista p-mediaani ongelmaa, joka ottaa huomioon muuttuvan kysynnän, mutta 

ei uudelleen sijoita laitoksia vaan pyrkii löytämään ratkaisut, jotka palvelevat hyvin 

myös tulevaisuudessa. Näin ollen optimaalisin toimipisteverkosto tulevaisuuden kysyn-

nälle saadaan määritettyä minimoiden rakennuskustannukset, joita uusien toimipisteiden 

avaamisesta aiheutuisi. Kustannussäästöjä saadaan aikaan, kun osataan tarkasti määrit-

tää yksiköiden keskittämisen ajankohta, sijainti ja laatu. Näin ollen säästytään mahdolli-

silta ongelmilta joita voi esimerkiksi syntyä, jos jotain toimipistettä pidetään yllä turhan 

suurella volyymilla väärässä paikassa, vaikka potentiaalisten asiakkaiden määrä tulee 

vähenemään ja keskittymään muille alueille tulevaisuudessa. 

Ominaisuustaso 

ArcGIS-ympäristössä suoritettavaan lokaatio-allokaatio-analyysiin määritetään ominai-

suustasot. Tässä tapauksessa ominaisuustasoja on kaksi: laitos (facility) ja kysyntäpiste 

(demand point). Laitos kuvaa pistemuotoista yksikön sijaintia, joka tässä työssä tarkoit-
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taa terveydenhuollon toimipistettä. Laitoksia on määritetty yhteensä 101 pistettä eli 

OYS erva-alueella sijaitsevat terveydenhuollon toimipisteet yliopistollisesta sairaalasta 

terveysasemiin.  

Kysyntäpisteet ovat sijainteja, joissa on potentiaalinen tarve kyseisen laitoksen 

palveluille. Tässä tapauksessa kysyntäpisteitä ovat kaikki väestöpisteet tutkimusalueella 

eli ne perustuvat Tilastokeskuksen ruututietokannan väestöruutuihin. Työssäni käytän 

kysyntäpisteiden pohjana 1km x 1km kokoisia ruutuja, joita sijaitsee tutkimusalueella 

noin 19 000. Tutkimusalueen suuri koko vaatii laskentojen helpottamiseksi ruutukoon 

kasvattamista. Kun ruutukokoa kasvatetaan 1km x 1km ruuduista kokoon 5km x 5km, 

vähenee ruutujen ja sitä kautta analyyseissä määritettävien kysyntäpisteiden määrä 

oleellisesti ja laskennat helpottuvat. Suuremmat ruutukoot sisältävät pienempien ruutu-

jen väestötiedot. Ruutukoon kasvatus työssäni käytettävällä suurella tutkimusalueella ei 

oleellisesti heikennä analyysien tarkkuutta.  
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AINEISTO 

Työn aineistot koostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Digiroad tie- ja katutietojärjestelmä 

sisältää tiedot tutkimusalueen tieverkostoista, joita käytetään lokaatio-allokaatio – ana-

lyysien pohjana. Väestön alueellisen jakauman tarkasteluun käytetään tilastokeskuksen 

ruututietokanta-aineistoa, jonka avulla väestön rakennetiedot saadaan selvitettyä tutki-

musalueelta. Kolmantena aineistona toimii terveydenhuollon toimipiste –aineisto, jossa 

esitetään tutkimusalueen toimipisteiden sijainnit. 

Digiroad 

Käytän työssäni aineistona Digiroad–aineistoa. Digiroad soveltuu hyvin verkosto-

analyysien tekoon ArcGis–ohjelmiston Network Analyst–työkalun avulla (ESRI 

2014a). Digiroad on Suomen Tietohallinnon julkaisema ja ylläpitämä aineisto, joka si-

sältää tietoja liikenneverkon keskilinjageometriasta, liikenteeseen liittyvistä ominaisuus-

tiedoista sekä muista, liikennejärjestelmiin liittyvistä kohteista. Keskilinjageometria-

taso pitää sisällään autolla eritasoiset ajettavat tiet, rautatiet sekä autoille tarkoitetut 

lautta- ja lossiyhteydet. Myös kevyenliikenteen kulkureitit on sisällytetty edellä mainit-

tuun tasoon.  Liikenteen ominaisuustiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi tieverkon kulkura-

joituksia sekä muita sen ominaisuuksia kuvaavia tietoja, joita verkostoanalyysien suorit-

tamisessa tarvitaan. Muut tietokohdat voivat sisältää informaatiota esimerkiksi tien 

päällysteestä tai tien leveydestä. (Digiroad 2014). 

Digiroadin tiedot ovat peräisin Maanmittauslaitokselta, Liikennevirastolta, kunnil-

ta sekä muilta viranomaisilta. Digiroadin geometriatietoja päivitetään neljä kertaa vuo-

dessa, joten saatavissa on ajantasaista tietoa verkostoanalyyseja varten. Päivitykset pe-

rustuvat Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan. Digiroadin validisuutta ja laatuomi-

naisuuksia tarkastellaan sijaintitarkkuuden ja kattavuuden näkö-kulmasta, jolloin Digi-

road–aineistoa verrataan suhteessa lähdeaineistoihin. Edellä mainitut toimenpiteet pitä-

vät yllä digiroadin laatua ja soveltuvuutta tarkkoihinkin verkostoanalyyseihin (Digiroad 

2014). Työssä käytetään vuoden 2013 versiota. 

Digiroadin tie- sekä katuverkon keskilinjageometria koostuu erilaisista liikenne-

elementeistä, ja se kuvaa tieverkoston rakennetta. Osa edellä mainituista tietolajeista on 

liikenne-elementtien ominaisuustietoja. Liikenne-elementtien lisäksi keskilinjageomet-
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ria on esitetty myös referenssiketjuina. Kyseiset referenssiketjut toimivat Digiroadin 

lineaarisena viitekehyksenä. Dynaaminen segmentointi, jolla tietolaji saadaan sidottua 

referenssiketjulle, on Digiroadissa käytetyin tiedon tallentamiskeino. Se tarkoittaa si-

jainnin paikantamista jollain epäsuoralla keinolla suhteessa lineaariseen viitekehykseen. 

Eli dynaamisesti segmentoidulla tiedolla ei ole omaa geometriaa, vaan ominaisuustie-

don paikantamiseen käytetään referenssiketjua ja m-arvoja. Digiroadissa on lineaaristen 

ominaisuustietojen lisäksi tietolajeja, jotka ovat geometrialtaan pisteitä. Pisteet kuvaavat 

esimerkiksi palveluita tieverkoston varrella (Digiroad 2014). 

Terveydenhuollon toimipisteaineisto 

Saavutettavuusanalyysien pohjana käytän tutkimuksessani OYS erva–alueen terveyden-

huollon toimipisteitä. Terveydenhuollon toimipisteaineiston pisteet on paikannettu 

osoitteen perusteella geokoodaamalla ne tieverkkoon, kuten myös Apparicio (2008: 6), 

Pearce ym. (2006: 391) tekivät tutkimuksissaan. Tieto toimipisteistä saatiin terveyden ja 

hyvinvoinninlaitoksen (THL) ylläpitämästä TOPI-toimipaikkarekisteristä, joka sisältää 

tiedot terveydenhuollon toimipisteistä, muun muassa osoiteet, postinumerot ja palvelu-

alakoodit (THL 2014). Geokoodauksessa terveydenhuollon toimipisteen tiedossa oleva 

katuosoite muutetaan koordinaattimuotoon, jolloin se on paremmin hyödynnettävissä 

paikkatieto-ohjelmien analyyseissä. 

Toimipisteitä OYS erva–alueella on yhteensä 101. Toimipisteet on koottu yhteen 

excel–tiedostoon, jossa idenfiointi tapahtuu tarkan katuosoitteen avulla. Lisäksi tiedosto 

sisältää kunkin toimipaikan sijaintikunnan, postinumeron, toimipaikan nimen, palvelun 

tyypin sekä toimialueen. Toimipaikan nimet ovat muotoa: ”Kajaanin pääterveysasema”, 

”Posion terveyskeskus”. Palvelutyyppi kuvaa toimipisteen palvelujen laajuutta, palvelu-

tyypit hierarkkisesti lueteltuna suppeimmasta laajimpaan palvelujen laajuuteen ovat 

seuraavat: terveyskeskuksen terveysasema, terveysasema, terveyskeskus, muu sairaala, 

keskussairaala, yliopistosairaala tai klinikka. Palvelutyypit on jaoteltu edelleen toimi-

alueisiin ”kunnalliset terveyskeskukset” ja ”varsinaiset sairaalapalvelut”. Saavutetta-

vuusanalyyseissä terveydenhuollon toimipisteitä tarkastellaan hierarkkisesti. Hierarkki-

seen jaotteluun käytetään TOPI-toimipaikkarekisterin palvelualakoodeja. Työssä käyte-

tään toimipaikkojen hierarkiaa sairaaloiden osalta. Sairaalat (palvelualakoodit 110, 111 

ja 112) ovat mukana kaikissa tarkasteluvaihtoehdoissa. Koodi 110 tarkoittaa yliopistol-
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lista sairaalaa, koodi 111 keskussairaalaa, koodi 112 muuta sairaalaa. TOPI-

toimipaikkarekisterin palvelualakoodeja ei voida tarkemmin hyödyntää hierarkkisessa 

tarkastelussa, koska jaottelu terveyskeskusten ja terveysasemien välillä ei onnistu. Eli 

koodien 120 ja 122 perusteella ei voida sanoa minkä kokoinen ja minkä tasoista palve-

lua tuottava yksikkö on kyseessä.  Näin ollen palvelualakoodeista 120 ja 122 käytetään 

nimitystä alemman tason toimipisteet. 

Ruututietokanta 

Ruututietokanta on Tilastokeskuksen julkaisema aineisto, joka sisältää koordinaattipoh-

jaisia tilastoaineistoja karttaruutuihin laskettuna, aineisto noudattaa EUREF-

koordinaattijärjestelmää. Ruututietokanta muodostuu STAT (2014) mukaan ruudun 

perustiedoista ja kahdeksasta erillisestä tietoryhmästä: ”asukasrakenne, asukkaiden kou-

lutusaste, asukkaiden kuluttajarakenne, talouksien koko ja elämänvaihe, talouksien ku-

luttajarakenne, rakennukset ja asuminen, työpaikat toimialoittain sekä asukkaiden pää-

asiallinen toiminta”. Edellä mainittujen tietoryhmien alle on kategorisoitu yhteensä 104 

erilaista muuttujaa. Tietoryhmien ominaisuudet ovat saatavissa koko Suomen alueelta 

250m x 250m- tai 1km x 1km-karttaruuduittain. Edellä mainitut ruutukoot ovat yksi-

nään käytettynä työni tutkimusalueeseen nähden liian pieniä. Liian pienet ruudut isolla 

tutkimusalueella hidastavat saavutettavuusanalyysien laskentoja turhan paljon verrattu-

na pienestä ruutukoosta saatavaan hyötyyn. Työssäni 1km x 1km ruudut muunnetaan 

5km x 5km ruuduiksi eli pienempien ruutujen tieto sisällytetään suurempiin ruutuihin, 

jolloin kysyntäpisteiden (väestöruudut) määrä laskee oleellisesti ja analyysien laskennat 

helpottuvat. Kun ruudut on muunnettu 5km x 5km kokoisiksi ruuduiksi, luodaan ruutu-

jen keskelle pisteet saavutettavuusanalyyseja varten. Network analyst –työkalu, jolla 

saavutettavuusanalyysit suoritetaan, vaatii kysyntäpisteet pistemuodossa. Lokaatio-

allokaatio-työkalu laskee matka-ajat näiden 5km x 5km ruutujen keskipisteistä tieverk-

koa pitkin. 

Tutkimuksessani tietoryhmistä otettiin tarkasteluun asukasrakenne eli ruuduilla 

asuva vakinainen väestö. Jokaisessa ruudussa asukkaiden sijainti määräytyy asuinra-

kennuksen koordinaattien perusteella. Tilastokeskuksen ruututietokanta sisältää ruudut 

koko Suomen alueelta. Tutkimuksessa koko Suomen ruudut rajattiin OYS erva-alueelle 

sijaintikyselyn avulla. Ruututietokannan vahvuutena saavutettavuustarkasteluissa on sen 
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riippumattomuus hallinnollisista rajoista, joiden vaikutusta sote-uudistus pyrkii vähen-

tämään (STM 2014), sekä tarkkuus verrattuna kuntakohtaiseen tarkasteluun. Saavutet-

tavuustarkasteluissa hallinnollisista rajoista riippumaton tarkastelu on mielekästä, koska 

hallinnolliset rajat eivät ole välttämättä saavutettavuuden kannalta optimaalisimpia. 

 

 

Kuva 5. Ruututietokannan ja Digiroadin hyödyntäminen palveluverkon oprtimoinnissa. 

Kuvassa 5. on visualisoitu esimerkki Tilastokeskukset ruutuaineiston ja Digiroad – tie-

verkon käytöstä tutkimuksessa. Pienemmät ruudut kuvaavat 1km x 1km kokoisia väes-

töruutuja. Väestötiedot edellä mainitusta ruutukoosta on yhdistetty isommiksi, tumman 

harmaalla rajatuiksi, 5km x 5km ruuduiksi. Tiedot isompien ruutujen väestöstä sisältää 

mustat pisteet, jotka sijoittuvat isompien ruutujen keskelle. Kuvassa pohjalla näkyy 

myös Digiroad – tieverkko. Siniset viivat kuvaavat nopeinta, tieverkkoa pitkin kulke-

vaa, reittiä väestöpisteen ja toimipisteen välillä, joiden perusteella lokaatio-allokaatio-

analyysi laskee saavutettavuuden sekä matka-ajat väestön ja toimipisteiden välille. 

Toimipiste on merkitty esimerkissä siniseksi palloksi. 
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TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tässä osiossa tarkastellaan lokaatio-allokaatio-menetelmällä tehtyjä saavutettavuusana-

lyyseja OYS erva-alueen terveydenhuollon toimipisteiden optimaalisimmista sijainneis-

ta suhteessa väestön jakaumaan. Analyysit suoritettiin ArcMap- ohjelmiston Minimize 

impedance -menetelmällä.  

Sote-uudistuksen taustalla on tarve saavuttaa kustannussäästöjä terveydenhuollon 

järjestämiskuluissa, jotta palvelut voidaan tuottaa jatkossakin tasapuolisesti kaikille 

asukkaille asuinpaikasta riippumatta (STM 2014). Sairaaloiden infrastruktuuri ja sen 

ylläpitäminen tuo huomattavan kustannuserän OYS erva-alueelle. Terveyspalveluiden 

keskittämisen tavoitteena on pienentää kiinteistöjen ylläpidosta syntyviä kuluja, joten 

toimipisteiden keskittämisestä vapautuvat resurssit voidaan hyödyntää palveluiden laa-

dun ja varmuuden ylläpitämiseen. 

Tulokset koostuvat analyyseistä, joissa on tarkasteltu tutkimusalueen terveyden-

huollon toimipisteiden saavutettavuutta erikokoisilla palveluverkkoskenaarioilla. Tulok-

sien avulla saadaan selville toimipisteiden keskittämisen vaikutukset terveyspalveluiden 

saavutettavuuteen eli toisin sanoen mitä yksikköjä OYS erva-alueella on mahdollista 

keskittää ilman, että terveyspalveluiden saavutettavuus heikkenee oleellisesti. Saavutet-

tavuusanalyysien teko aloitettiin tilanteesta (palveluverkkoskenaario 1), jossa pelkäs-

tään tutkimusalueen seitsemän sairaalaa otettiin mukaan tarkasteluun. Seuraaviin tarkas-

teluihin otettiin mukaan kandidaateiksi terveyskeskukset ja terveysasemat eli kaikki 

loput alueen terveydenhuollon toimipisteistä. Jokaisessa analyysissä sairaalat ovat aina 

valittuina eli ne ovat mukana jokaisessa skenaariossa valittuina. Terveyskeskuksia ja 

terveysasemia on yhteensä 94 kappaletta, jotka toimivat analyyseissä niin sanottuina 

laitos-kandidaatteina. Saavutettavuutta tarkasteltiin lisäämällä jokaiseen analyysiin 

10kpl valittavia laitoksia ja laitosmäärää lisättiin samalla frekvenssillä kunnes saavutet-

tiin nykyinen palveluverkosto eli 101 terveydenhuollon toimipistettä. Menetelmä valit-

see laitokset annetusta määrästä, joiden avulla väestömäärällä painotettu saavutettavuus 

saadaan maksimoitua tutkimusalueella. Tulokset esitetään karttoina ja taulukoina. Tu-

loksia tarkastellaan koko OYS erva-alueen mittakaavassa, joten niitä on tarkasteltava 

suurena kokonaisuutena.  
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Tulokset koostuvat yhteensä 9 kartasta ja kuvaajasta sekä taulukoista. Jokaisesta 

analyysistä on tehty oma osuutensa, jossa mukaan nousseet toimipisteet käsitellään yk-

sikkökohtaisesti. Eri palveluverkkoskenaarioiden analyyseistä esitetään kartat, joista 

nähdään valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit OYS erva-alueella. Lisäksi väestön 

kumulatiivinen kokonaissaavutettavuus esitetään kuvaajan avulla kussakin tilaneessa. 

Yhteenveto kaikista tehdyistä analyyseistä esitetään taulukossa 1, josta nähdään kootusti 

toimipisteiden määrän muutoksen suhde väestön kokonaissaavutettavuuteen. Liitteissä 

1. ja 2. nähdään yksikkökohtaiset tulokset eli mitkä toimipisteet ovat mukana missäkin 

palveluverkkoskenaariossa, sekä mikä on keskimääräinen matka-aika (liite2) kyseisiin 

toimipisteisiin. Lisäksi saadaan selville potentiaaliset asiakasmäärät (liite 1) kussakin 

tilanteessa. Menetelmä olettaa asiakkaiden matkustavan lähimpään toimipisteeseen, 

josta saadaan selville, yksikkökohtaiset, potentiaaliset asiakasmäärät. 

Ensimmäiseen saavutettavuustarkasteluun otettiin mukaan ainoastaan sairaalat. 

Kyseisessä palveluverkkoskenaariossa alle 10 minuutissa väestöstä 34,78 % saavuttaisi 

jonkin seitsemästä sairaalasta. Reilut puolet väestöstä saavuttaisi sairaalan alle 20 mi-

nuutissa. Alle tunnissa sairaalaan pääsisi vain noin 84 % väestöstä, pisimpien matka-

aikojen ollessa yli neljä tuntia. Yli neljän tunnin menevät matka-ajat rajattiin pois tar-

kastelusta. 

Sairaalat ja 10 alemman tason toimipistettä  

Kun sairaaloiden lisäksi terveyskeskuksista ja terveysasemista asetettiin valittavaksi 10 

saavutettavuuden kannalta tärkeintä toimipistettä, mukaan nousi Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiristä Raahen terveyskeskus, Ylivieskan terveyskeskus, Haapajärven ter-

veyskeskus ja Kuusamon terveyskeskus. Kuusamon terveyskeskukseen allokoitui Poh-

jois-Pohjanmaan rajojen ulkopuolelta eteläisen Lapin kysyntäpisteitä, erityisesti Posion 

alueelta. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille ei sijoittunut yhtään terveyskeskusta tai 

terveysasemaa, vaan kaikki kysyntä allokoitui Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. 

Tämä johtuu valittavien alemman tason palvelupisteiden vähäisestä määrästä, joten saa-

vutettavuuden kannalta kriittisimmät pisteet valikoituivat mukaan, jotta terveyspalve-

luiden saavutettavuus saadaan turvattua koko OYS erva-alueella. Kainuun sairaanhoito-

piiriin sijoittui Kainuun keskussairaalan lisäksi Suomussalmen terveysasema ja Kuh-

mon terveysasema. Ivalon terveyskeskus, Kemijärven terveyskeskus, Kittilän terveys-
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keskus ja Sodankylän terveyskeskus tulivat valituksi Lapin sairaanhoitopiirin alueelle 

Lapin keskussairaalan lisäksi. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueelle ei allokoitunut 

Länsi-Pohjan keskussairaalan ja Tornion Keroputaan keskussairaalan lisäksi yhtään 

alemman tason toimipistettä, vaan kaikki kysyntä kohdistui keskussairaaloihin. Tulok-

sista käy ilmi tutkimusalueen heikoimmin saavutettavissa olevat alueet eli Lappi ja Kai-

nuu sekä Pohjois-Pohjanmaan itäinen osa. Paras tilanne saavutettavuuden suhteen oli 

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä, Oulun seudulla sekä Länsi-Pohjan sairaanhoito-

piirillä, joihin ei sijoittunut tässä tarkastelussa yhtään alemman tason toimipistettä tihe-

än sairaalaverkoston ansiosta. 

 

 

Kuva 6. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus. 

 

Kuvassa 6. on esitetty graafisesti väestön kumulatiivinen saavutettavuus. X-akselilla on 

esitetty matka-aika minuuteissa ja y-akselilla väestön kokonaissaavutettavuus prosent-

teina. Kuvasta nähdään, että 90 % väestöstä saavutetaan vasta reilussa 40 minuutissa. 

Loivasti nouseva käyrä kuvaa harvan palveluverkon heikkoa saavutettavuutta. Valitut 

toimipisteet esitetään kartalla kuvassa 7, josta nähdään valittujen toimipisteiden jakau-

tuminen erityisesti syrjäisille, saavutettavuudeltaan heikoille, alueille.  
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Kuva 7. Sairaalat ja 10 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit 
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Sairaalat ja 20 alemman tason toimipistettä  

Seuraavaan palveluverkkoskenaarioon lisättiin 10 valittavaa toimipistettä lisää eli yh-

teensä 20 toimipistettä, aina mukana olevien sairaaloiden lisäksi. Kainuun sairaanhoito-

piiri ei saanut lisää toimipisteitä tässä tarkastelussa. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopii-

rin alueelle sijoittui tässä tarkastelussa ensimmäinen terveyskeskus (Tunkkarin terveys-

keskus) sairaaloiden lisäksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle sijoittui 

uusina toimipisteinä Haapaveden terveyskeskus, Haukiputaan terveyskeskus, Kalajoen 

terveyskeskus, Kempeleen terveyskeskus, Pudasjärven terveysasema, Utajärven terve-

ysasema, Haapajärven terveyskeskus ja Tuiran terveysasema. Länsi-Pohjan sairaanhoi-

topiirille ei sijoittunut yhtään terveyskeskusta tai terveysasemaa. Lapin sairaanhoitopiiri 

keräsi uusia toimipisteitä yhteensä 2 kappaletta: Muonion terveysasema ja Pellon terve-

yskeskus. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ei tällä valittavien toimipisteiden määrällä saa-

nut yhtään terveyskeskusta. Tilanteeseen vaikutti se, että kysyntäpisteet allokoituvat 

edelleen sairaaloihin ja pohjoisessa pellon terveyskeskukseen. Kuva 8. kuvaa väestön 

prosentuaalista saavutettavuutta toimipisteverkostolla, joka sisältää sairaaloiden lisäksi 

20 alemman tason toimipistettä. Väestöstä 95% saavutetaan kyseisessä tilanteessa noin 

44 minuutissa. 

 

Kuva 8. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus 20:llä alemman tason toimipisteellä. 
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Kuva 9. Sairaalat ja 20 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 30 alemman tason toimipistettä 

Kun valittavia toimipisteitä on sairaaloitten lisäksi 30, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiirin alueelle tulee lisää toimipisteitä seuraavasti: Piippolan terveyskeskus, Nivalan 

terveyskeskus, Kiimingin terveysasema, Limingan terveyskeskus, Muhoksen terveys-

keskus, Taivalkosken ja Pyhäjärven terveyskeskus. Verrattuna edellisiin tarkasteluihin 

pois tippui Haapaveden terveyskeskus ja Utajärven terveyskeskus. Jo valittujen toimi-

pisteiden pois tippuminen johtuu siitä, että saavutettavuutta tarkastellaan koko OYS 

erva-alueen laajuudessa, jolloin uudella toimipistemäärällä jokin toinen piste on koko-

naissaavutettavuuden kannalta optimaalisempi. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin 

sijoittui uutena Kannuksen terveyskeskus. Kainuun sairaanhoitopiiriin sijoittui uutena 

Puolangan ja Sotkamon terveysasemat. Ranuan ja Sallan terveyskeskukset nousivat 

mukaan listalle Lapin sairaanhoitopiirin alueella. 

 

Kuva 10. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus 30:llä alemman tason toimipisteellä. 

Kumulatiivinen saavutettavuus (kuva 10.) paranee verrattuna edelliseen skenaarioon 

selkeästi erityisesti, kun tarkastellaan väestön saavutettavuutta alle 20 minuutissa. Alle 

20 minuutissa saavutetaan tällä toimipistemäärällä reilu 80 % koko tutkimusalueen vä-

estöstä. Kuvasta 11. nähdään, että eniten pelivaraa laitoskandidaattien suhteen näyttäisi 

olevan Läntisillä alueilla, joissa on suhteellisen tiheä toimipisteverkosto.  
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Kuva 11. Sairaalat ja 30 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 40 alemman tason toimipistettä 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sai uusia terveydenhuollon toimipisteitä seuraa-

vasti: Iin, Vaalan ja Ruukin terveysasemat, Haapaveden terveyskeskus nousi taas mu-

kaan listalle, sen puuttuessa edellisestä tarkastelusta. Kainuun SHP ei saanut uusia toi-

mipisteitä mukaan tässä tarkastelussa. Perhon terveyskeskus nousi mukaan Keski-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella mukaan nousi Kola-

rin, Posion ja Utsjoen terveyskeskukset. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiille sijoittui en-

simmäiset alemman tason toimipisteet sairaaloiden lisäksi: Ylitornion ja Tervolan ter-

veyskeskukset. 

 

Kuva 12. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus 40:llä alemman tason toimipisteellä. 

Alle 10 minuutissa tavoitetaan tällä palveluverkkoskenaariolla vajaa 70% alueen tutki-

musalueen ihmisistä. Alle 20 minuutissa saavutetaan edelleen alle 90% väestöstä. Kuva 

13. vahvistaa Pohjoisen Lapin sekä Kainuun heikkoa saavutettavuutta sekä harvaa toi-

mipisteverkostoa, suurin osa Kainuun ja Lapin laitoskandidaateista nousivat valituiksi 

jo tässä skenaariossa. 
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Kuva 13. Sairaalat ja 40 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 50 alemman tason toimipistettä 

Paltamon terveysasema liittyi joukkoon Kainuun SHP alueella tarkastelussa, jossa mu-

kaan sairaaloiden lisäksi otettiin valittavaksi 50 alemman tason terveydenhuollon toimi-

pistettä. Keski-Pohjanmaan SHP:lle sijoittui uutena toimipisteenä Reisjärven terveys-

keskus. Enontekiön ja Savukosken terveysasemat nousivat mukaan, muutoin valitut 

toimipisteet pysyivät ennallaan. Länsi-Pohjan SHP sai mukaan Simon terveysaseman. 

Hailuodon, Tyrnävän ja Sievin terveyskeskukset sekä Pyhäjoen ja Himangan terveys-

asema mahtuivat tässä tarkastelussa valittujen joukkoon Pohjois-Pohjanmaan SHP:ssä. 

 

Kuva 14. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus 50:llä alemman tason toimipisteellä. 

Tällä toimipistemäärällä ihmisten saavutettavuus alle 20 minuutissa nousi ensi kertaa yli 

90%, joskaan alle 10 minuutissa saavutettavien ihmisten määrä ei nouse merkittävästi 

verrattuna edelliseen tarkasteluun. Esimerkiksi Ylivieskan terveyskeskuksen potentiaa-

linen asiakasmäärä on tällä palveluverkolla 17 057 ja keskimääräinen matka-aika 14 

minuuttia (liitteet 1 ja 2), kun ne olivat 10:llä alemman tason toimipisteen verkostolla 

42 782 ja 28 minuuttia. Edellisestäkin tarkastelusta potentiaalinen asiakasmäärä on pu-

donnut reilu 3000.  
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Kuva 15. Sairaalat ja 50 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 60 alemman tason toimipistettä 

Hyrynsalmen terveysasema saatiin mukaan Kainuun SHP:n valittavien toimipisteiden 

joukkoon, kun laitosten määrä lisättiin 60. Koivuhaan ja Kälviän terveysasemat pääsivät 

mukaan Keski-Pohjanmaan SHP:n listalle. Lapin SHP:lle sijoittui uutena Sairaalanka-

dun terveysasema Rovaniemeltä. Uutena Länsi-Pohjan SHP sai mukaan Keminmaan 

terveyskeskuksen. Hyöhtyän, Kaakkurin, Myllyojan ja Kaijonharjun terveysasemat sekä 

Ylikiimingin hyvinvointipiste nousivat uutena mukaan Pohjois-Pohjanmaan SHP:n alu-

eelle.  

 

Kuva 16. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus 60:llä alemman tason toimipisteellä. 

Kumulatiivinen saavutettavuus paranee nyt huomattavasti myös alle 10 minuutin matka-

ajoissa, josta voidaan päätellä optimaalisen toimipistemäärän lähestyminen. Alle 10 

minuutissa tavoitetaan jo yli 70% väestöstä, kun edellisessä skenaariossa luku oli noin 

64%. Saavutettavuuden paraneminen alkaa hidastua yli 20 minuutin matka-ajoissa, joka 

myös kertoo siitä, että aletaan olla lähellä saavutettavuuden suhteen optimaalista palve-

luverkkoa. Kuvasta 17. nähdään, että nykyinen toimipisteverkosto Kainuussa ja Poh-

jois-Lapissa alkaa olla täytettynä, kun taas pelivaraa löytyy vielä Keski-Pohjanmaalta ja 

Pohjois-Pohjanmaan eteläisimmistä osista. 
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Kuva 17.  Sairaalat ja 60 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 70 alemman tason toimipistettä 

Kainuun SHP sai uutena toimipisteenä mukaan Vuolijoen terveysaseman. Toholammin 

terveyskeskus sijoittui valittavien toimipisteiden joukkoon Keski-Pohjanmaan SHP:n 

alueella. Lapin SHP:n toimipisteiden määrä pysyi edelliseen tarkasteluun nähden muut-

tumattomana. Uutena toimipaikkana Länsi-Pohjan SHP:n alueelle sijoittui Tornion ter-

veyskeskus. Rantsilan, Alavieskan, Kestilän ja Kärsämäen terveyskeskukset, Utajärven, 

Vihannin ja Oulunsalon terveysasemat sekä Yli-Iin hyvinvointipiste olivat uusia tulok-

kaita Pohjois-Pohjanmaan SHP:n valittujen toimipisteiden listalle.  

 

Kuva18. Väestön saavutettavuus 70:llä alemman tason toimipisteellä. 

Väestön kumulatiivinen saavutettavuus (kuva 18.) paranee verrattuna edelliseen tarkas-

teluun. Alle 10 minuutissa saavutetaan tällä palveluverkolla noin 74% ja alle 20 minuu-

tissa jo noin 93%. Alle 10 minuutin saavutettavuudessa parannusta edelliseen skenaa-

rioon tuli noin 4%, joka vastaa noin 29 000 ihmistä. Vielä siis voidaan puhua huomatta-

vasta parannuksesta verrattuna vähempään toimipisteiden määrään. Aiemmin käsittelys-

sä oli Ylivieskan terveyskeskuksen asiakasmäärät ja matka-ajat. Tässä skenaariossa po-

tentiaalisten asiakkaiden määrä on pudonnut verrattuna edelliseen vajaa 3000 ja keski-

määräinen matka-aika pienentynyt 2 minuuttia (Liite 1 ja 2). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

% 

min 

% väestöstä 



59 

 

 

Kuva 19. Sairaalat ja 70 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 80 alemman tason toimipistettä 

Pyhännän, Pulkkilan, Lumijoen terveyskeskukset, Merijärven ja Siikajoen terveysase-

mat ylsivät valittujen joukkoon Pohjois-Pohjanmaan SHP:n alueella, kun valittavien 

alemman tason toimipisteiden lukumääräksi asetettiin 80. Pois toimipisteverkostosta 

tippui Piippolan terveyskeskus. Yhteensä laitoskandidaatteja, joista valinta tehdään, on 

94. Länsi-Pohjan SHP:n terveydenhuollon toimipisteiden palveluverkosto pysyi ennal-

laan verrattuna edelliseen tarkasteluun. Lapin SHP sai mukaan uusina kolme terveys-

asemaa: Karesuvannon, Pelkosenniemen ja Pulkamontien terveysaseman Rovaniemeltä. 

Keski-Pohjanmaan SHP:ssä Mukaan nousi uutena Lestijärven terveyskeskus. Kainuun 

SHP:n toimipisteverkosto päivittyi Ristijärven terveysaseman mukaantulolla, muuten 

tilanne pysyi samana. 

 

Kuva 20. Väestön kumulatiivinen saavutettavuus 80:llä alemman tason toimipisteellä. 

Toimipisteiden määrän lisäämisellä palveluverkkoon ei ole kumulatiivisen saavutetta-

vuuden suhteen enää niin suurta merkitystä, kuin edellisissä analyyseissä. Verrattuna 

edelliseen palveluverkkoskenaarioon saavutetaan alle 10 minuutissa 1,4% enemmän 

väestöä ja alle 20 minuutissa vastaava parannus on vain 0,9%, jotka vastaavat noin 

10000 ja noin 7000 ihmistä. 
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Kuva 21. Sairaalat ja 80 alemman tason toimipistettä, valitut toimipisteet sekä laitoskandidaatit. 
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Sairaalat ja 90 alemman tason toimipistettä 

Kainuun SHP:n palvelupisteverkosto ei muutu verrattuna edelliseen analyysiin, Kajaa-

nin pääterveysasema ja Lehtikankaan terveysasema jäivät pois valittujen listalta. Edellä 

mainitut terveysasemat jäivät valitsematta, koska ne eivät olleet saavutettavuuden kan-

nalta merkittäviä. Lähellä sijaitseva Kainuun keskussairaala vaikutti tulokseen, kun Ka-

jaanin väestöpisteet allokoituivat siihen. Lohtajan ja Ullavan terveyskeskukset tulivat 

valituiksi uusina Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Lapin sairaanhoitopiirin 

alueella palveluverkosto pysyi muuttumattomana. Sauvosaaren terveysasema Kemistä 

sijoittui uutena toimipisteenä Länsi-Pohjan SHP:n alueelle. Piippolan terveyskeskus 

nousi jälleen mukaan valittavien toimipisteiden joukkoon, sen puuttuessa edellisestä 

tarkastelusta. Uutena mukaan nousi Rajakylän ja Kuivaniemen terveysasemat.  Kuvassa 

21 näkyy väestön kumulatiivinen saavutettavuus tällä toimipistemäärällä. Edellä maini-

tussa tilanteessa 95% väestöstä saavutetaan noin 23 minuutissa. Huomioitavaa on, että 

vaikka valittavien toimipisteiden määräksi asetettiin 97, analyysin tuloksissa toimipis-

teitä on vain 93. Tämä johtuu siitä, että maksimaalinen saavutettavuus saadaan aikaan jo 

93 toimipisteellä, näin ollen menetelmä ei valitse enempää toimipisteitä mukaan.  

 

 

Kuva 22. Väestön saavutettavuus 90:llä alemman tason toimipisteverkostolla. 
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Nykyinen palveluverkosto 

Tässä analyysissä asetettiin valittavaksi yhteensä 101 toimipistettä eli kaikki sairaalat 

sekä alemman tason toimipisteet. Kainuun SHP:stä Kajaanin pääterveysasema ja Lehti-

kankaan terveysasema sekä Kokkolan terveyskeskus Keski-Pohjanmaalta jäivät pois 

palveluverkosta. Pohjois-Pohjanmaan SHP:ltä karsiutui pois Kontinkankaan terveys-

asema, Keskustan terveysasema, Sepän terveysasema ja Oulaisten terveyskeskus. Vaik-

ka analyysiin asetettiin valittavaksi kaikki toimipisteet, Lokaatio-allokaatio-työkalu jät-

tää valitsematta toimipisteet, joilla ei ole kokonaissaavutettavuuden saavutettavuuden 

kannalta merkitystä. Toisin sanoen edellä mainittujen pois jääneiden toimipisteiden li-

sääminen palveluverkostoon ei tuota saavutettavuuden kannalta parempaa tulosta. Se 

miksi edellä mainittujen toimipisteiden lisääminen ei paranna alueen kokonaissaavutet-

tavuutta johtuu siitä, että kyseiset toimipisteet sijaitsevat sairaalan välittömässä lähei-

syydessä.  

Taulukko 1. Terveydenhuollon saavutettavuus eri kokoisilla toimipisteverkostoilla. 

saavutettavuus 

(min) 

7 

 

17 27 37 47 57 67 77 87 93 

         <10 34,2 42,6 50,7 57,4 61,1 64,2 71,6 75,3 76,7 77,2 

         <20 52,1 67,1 76,3 82,8 87,8 90,6 91,4 93,2 94,1 94,1 

         <30 62,8 80,6 87,1 92,6 95,4 96,6 96,9 97,3 97,5 97,5 

         <40 70,5 88,8 93,7 96,3 97,8 98,8 98,8 98,9 99,0 99,0 

         <50 77,3 93,0 97,4 98,8 99,1 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

         <60 82,3 96,0 99,1 99,4 99,6 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 

         <70 86,3 98,1 99,5 99,6 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

         <80 90,5 99,2 99,7 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

         <90 92,2 99,5 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

         <100 93,3 99,6 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

         <110 94,8 99,7 99,8 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

         <120 95,6 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

         <130 96,5 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 100 

         <140 98,2 99,9 99,9 99,9 100 100 100 100 100 100 

         <150 98,5 99,9 99,9 99,9 100 100 100 100 100 100 

         <160 98,8 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 

         <170 98,9 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 

         <180 99,0 99,9 100 100 100 100 100 100 100 100 

%väestöstä 
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Taulukko 1. esittää terveydenhuollon toimipisteverkoston saavutettavuutta eri 

verkostoskenaarioilla. Luvut 7, 17, 27 ym. kuvaavat toimipisteiden määrää. Alin 

toimipisteverkoston tarkastelutaso on 7 eli mukana on pelkästään sairaalat. Jokaiseen 

tarkasteluun on lisätty 10 toimipistettä lisää, aina 94 toimipisteeseen saakka, jota 

suurempi toimipisteiden määrä ei enää paranna saavutettavuutta. Saavutettavuus 

esitetään kumulatiivisella prosenttiluvulla, joka kuvaa väestön pääsyä terveydenhuollon 

toimipisteeseen kunkin aikarajan puitteissa. Esimerkiksi pelkällä sairaalaverkostolla 

toimipisteen saavuttaa OYS erva-alueen väestöstä alle 20 minuutissa 52,1% ja 94 

toimipisteellä saavutetaan alle 10 minuutissa 77,2 % väestöstä.  
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Työn tutkimusalueena on OYS erva-alue eli yksi tulevista viidestä sote-alueesta (STM 

2014). Työn tarkoituksena oli tarkastella terveydenhuollon tukipalveluiden perusyksi-

köiden eli toimipisteiden saavutettavuutta, sekä selvittää optimaalisen palveluverkon 

koko sekä yksikköjen tarkat sijainnit palveluverkon optimointia hyödyntäen. Saavutet-

tavuusanalyyseissä käytettiin lokaatio-allokaatio-menetelmiä, tarkemmin p-mediaani 

ongelmaa ArcGIS- ympäristössä. Lisäksi selvitettiin yksikkökohtaisesti potentiaalisten 

asiakkaiden määrä sekä keskimääräiset matka-ajat kussakin palveluverkkoskenaariossa. 

Toisin sanoen tulokset antavat tietoa keskittämisen vaikutuksista terveydenhuollon saa-

vutettavuuteen eli kuinka paljon toimipisteverkostoa voidaan harventaa, vaarantamatta 

kokonaissaavutettavuutta. Saavutettavuustarkastelujen tulokset antavat hyvän työkalun 

uudenlaisen palveluverkon suunnitteluun koko tulevalla Oulun sote-alueella. Tulokset 

antava hyvän kokonaiskuvan koko sote-alueen palveluverkon keskittämispotentiaalista, 

jota voidaan soveltaa kuntatasosta myös yksittäisiin terveydenhuollon palvelupisteisiin 

saakka. Monipuolisten, saatavilla olevien aineistojen, ja hyvin soveltuvien menetelmien 

ansiosta työssä käytettyjä metodeja voidaan hyödyntää myös muiden sote-alueiden pal-

veluverkon optimointiin ja sitä kautta päätöksentekoon. 

Vaikeimmin saavutettavissa olevat alueet 

Vaikeimmin saavutettavissa olevat alueet sijaitsevat pääasiassa Kainuussa sekä Pohjois-

Pohjanmaan ja Lapin itäisissä osissa. Erityisesti Pohjoisin Lappi ja itärajan pinta ovat 

saavutettavuudelta heikkoja alueita. Nykyisellään jo harvan palveluverkon ja heikon 

saavutettavuuden vuoksi edellä mainituilta alueilta on vaikea keskittää toimipisteitä 

suuremmissa määrissä, vaarantamatta saavutettavuutta oleellisesti. Ratkaisuna huonoon 

saavutettavuuteen ja keskittämispaineeseen voisi tulevaisuudessa olla palvelujen mobi-

lisointi (Kuntaliitto 2014, STM 2014). Näin ollen kiinteiden palvelupisteiden määrää 

karsittaisiin ja tilalle muodostettaisiin kevyempi, mobiili palveluverkko. Kiinteiden toi-

mipisteiden sijainnin optimointiin on huonon saavutettavuuden alueella kiinnitettävä 

erityisesti huomiota, jotta vähillä toimipisteillä väestön saavutettavuus saataisiin mak-

simoitua.  
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Ikärakenteen muutos ja sen vaikutus palveluverkon kehitystarpeeseen 

Pitkät välimatkat ja suurempien kaupunkiseutujen suhteellisen suuri väestöosuus vaike-

uttaa peruspalvelujen järjestämistä Suomessa. Palvelujen järjestämistä hankaloittavat 

erityisesti alueelliset erot ikärakenteessa ja muuttoliikkeessä. Erityisesti Itä- ja Pohjois-

Suomi ovat kärsineet muuttotappiosta, kun muuttoliike on keskittynyt suurimpiin kas-

vukeskuksiin Etelä-Suomessa. Kaupunkiseutujen ulkopuolella väkimäärä kasvaa pää-

asiassa hyvien kulkuyhteyksien varsilla. Väestön ikääntymisen aiheuttama väestön 

luonnollinen vanheneminen on tyypillistä erityisesti Lapissa ja Itä-Suomessa, jossa 

muuttotappio lisää vaikutusta entisestään, kun nuori väestö muuttaa pois (Roto 2012: 

15). Myös väestöennusteen suhteen OYS erva-alueen eri osat poikkeavat huomattavasti 

toisistaan. Pohjois-Pohjanmaan SHP:n alueella väestömäärä kasvaa väestöennusteen 

Tilastokeskus (2014d) mukaan vuoteen 2040 mennessä 11 %, Keski-Pohjanmaan 

SHP:ssa vastaava lukema on 8 % ja Lapin SHP:n alueella kasvu on 2 %. Toisaalta väes-

tö vähenee Kainuun SHP:ssä 8 % ja Länsi-Pohjan SHP:ssa 4 %. Terveydenhuollon pal-

veluiden järjestämistä vaikeuttaa osaltaan myös hoivaväestön määrän kasvu. Vaikka 

Kainuun SHP:n alueella väestön määrä vähenee, toisaalta hoivaväestön eli yli 75 vuoti-

aiden osuus väestöstä kasvaa 73 %. Pohjois-Pohjanmaan SHP:n alueella vastaava luku 

on 123 %.  

Alueellisen ikäranteen muutos OYS erva-alueella synnyttää tarpeen terveyden-

huollon palveluverkon kehittämiselle. Palveluverkon suunnittelussa täytyy ottaa huomi-

oon väestön kokonaissaavutettavuuden lisäksi eri ikäryhmien saavutettavuus. Näin ollen 

eri ikäryhmien aiheuttamaan erityyppisten palveluiden kysyntään pystytään vastaamaan 

yhä tehokkaammin. Nousevat julkisten palveluiden kustannukset ja hoivaväestön mää-

rän kasvu aiheuttavat painetta erityyppisten palvelurakenteiden kehittämiselle. Erityisen 

tärkeään asemaan nousee palveluita tarjoavien toimipisteiden sijainnin optimointi, kos-

ka palvelut joudutaan tarjoamaan yhä vähemmillä resursseilla, joudutaan palveluja kes-

kittämään kulujen karsimiseksi ja palvelujen laadun turvaamiseksi. 
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Optimaalinen palveluverkko OYS- erityisvastuualueella 

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella OYS erva-alueen terveydenhuollon peruspalve-

luverkon saavutettavuutta erilaisilla palveluverkkoskenaarioilla. Tavoitteena oli selvit-

tää toimipisteiden määrä, jolla terveydenhuollon saavutettavuus olisi paras mahdollinen 

ja lisäksi optimaalinen toimipisteverkosto, jossa kiinteistökulut saataisiin laskettua kes-

kittämisen avulla minimiin, toimipisteiden saavutettavuuden ollessa paras mahdollinen. 

Optimaalisen palveluverkon määrittäminen toimii tukena sote –uudistuksen myötä to-

teutettavalle palveluverkon uudelleen järjestelylle, johon kuuluu toimipisteiden keskit-

täminen sekä perusverkoston rinnalle luotavan, kevyemmän palveluverkon suunnittelu. 

Lähtökohtana tehokkaalle palveluverkolle on toimipisteiden sijainnin optimointi suh-

teessa väestön alueelliseen jakaumaan.  

Tehdyt saavutettavuusanalyysit tarjoavat hyvän kokonaiskuvan koko OYS erva-

alueen toimipisteiden saavutettavuudesta ja keskittämismahdollisuuksista. Analyysien 

tuloksista nähdään OYS erva-alueen terveydenhuollon saavutettavuus erikokoisilla pal-

veluverkostoilla eli kuinka saavutettavuus muuttuu mahdollisten keskittämisten seura-

uksen. Tuloksia voidaan hyödyntää terveydenhuollon toimipisteisteiden keskittämistä 

koskevassa päätöksen teossa ja käytettyjä menetelmiä voidaan soveltaa muillekin sote-

alueille. Eli tuloksista nähdään esimerkiksi 20 toimipisteen karsimisen vaikutukset alu-

een terveydenhuollon saavutettavuudelle.  Taulukko 1. toimii saavutettavuusanalyysien 

yhteenvetotaulukkona, josta nähdään väestön kumulatiivinen kokonaissaavutettavuus 

kullakin toimipistemäärällä. Lisäksi liitteessä 1. on esitetty toimipistekohtainen lista 

kullakin toimipistemäärällä valituista toimipisteistä sekä potentiaalista potilasmääristä. 

Liitteen 1. taulukosta nähdään esimerkiksi, että Kuusamon terveyskeskus on 10 saavu-

tettavuuden kannalta tärkeimmän alemman tason toimipisteen joukossa. 17 toimipisteel-

lä Kuusamon terveyskeskuksen potentiaaliseen asiakaskuntaan kuuluisi 24 194 ihmistä. 

Kun toimipisteverkostoa kasvatetaan 47 toimipisteeseen, potentiaalinen asiakasmäärä 

pienenee 15 703 ihmiseen, joka on lähellä nykyistä asiakasmäärää. Yksikkökohtainen 

potentiaalinen potilasmäärä kussakin skenaariossa on tärkeä työkalu toimipisteiden kes-

kittämisen suunnittelussa. Tulokset antavat yksityiskohtaista tietoa yksittäisten toimipis-

teiden mukana olosta kullakin toimipistemäärällä eli toisin sanoen mistä toimipisteistä 

palveluverkon tulisi koostua, jotta saavutettavuus saataisiin maksimoitua, jos palvelut 
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toteutettaisiin esimerkiksi 67 toimipisteellä. Lisäksi liitteessä 2. nähdään keskimääräiset 

matka-ajat kuhunkin toimipisteeseen jokaisessa skenaariossa. Taulukosta nähdään miten 

toimipisteiden lisääminen/vähentäminen vaikuttaa yksittäisten toimipisteiden saavutet-

tavuuteen. Harvemmalla toimipisteverkostolla toimipisteet joutuvat palvelemaan suu-

rempaa väestömassaa, pidempien etäisyyksien takaa, joten keskimääräiset matka-ajat 

kasvavat. Onkin tärkeää nähdä yksityiskohtaisesti, kuinka paljon matka-ajat kasvaisivat 

tiettyjen keskittämistoimenpiteiden seurauksena. 

Selkeän kokonaiskuvan toimipisteverkoston harventamisen vaikutuksista koko 

OYS erva-alueen väestöön saa taulukosta 1. Alle puolessa tunnissa saavutetaan yli 90 % 

alueen väestöstä jo 37 toimipisteellä. Kun tarkastellaan saavutettavuutta alle 10 ja 20 

minuutissa, huomataan että pienimmästä laitosmäärästä lähtien saavutettavuus paranee 

huomattavasti 57 toimipisteeseen saakka, jonka jälkeen saavutettavuuden paraneminen 

pienenee. 57 toimipisteellä saavutetaan alle 10 minuutissa 64,2 % väestöstä ja alle 20 

minuutissa jo 90,6 % väestöstä. Kun toimipisteitä lisätään 20 eli yhteensä 77 toimipis-

teeseen, saavutetaan alle 10 minuutissa 75,3 % väestöstä ja alle 20 minuutissa 93,2 %. 

Huomion arvoinen seikka on, että paras saavutettavuus saatiin 93 toimipisteellä, kun 

niitä nykytilanteessa on yhteensä 101 kpl. 93 toimipisteellä saavutetaan väestöstä alle 

10 minuutissa 76,1 % ja alle 20 minuutissa 94,6%. Saavutettavuuden kannalta optimaa-

linen palveluverkon koko OYS erva-alueella olisi siis 93 toimipistettä. Kun sote – uu-

distuksen tavoitteena olevat kustannussäästöt ja palveluverkon kehittäminen otetaan 

huomioon, optimaalinen palveluverkon koko olisi 77 toimipistettä. Kartta kyseisestä 

tilanteesta löytyy kuvasta 19. Näin ollen Kiinteistökuluja saataisiin karsittua yhteensä 

24 toimipisteen verran, ilman että saavutettavuus kärsisi oleellisesti. 24 toimipisteen 

vähennys heikentäisi väestön kokonaissaavutettavuutta alle 20 minuutin tarkastelussa 

vain 0,9 % kokonaisväestöstä ja alle 10 minuutissa saavutettaisiin 1,9 % vähemmän 

ihmisiä verrattuna parhaaseen mahdolliseen saavutettavuuteen. 1,9 % tutkimusalueen 

väestöstä tarkoittaa lukumäärällisesti noin 7500 ihmistä. Saavutettavuuden kannalta 

ehdoton miniverkoston koko on 57 toimipistettä, jota vähemmällä määrällä saavutetta-

vuus heikkenee dramaattisesti. 57 toimipistettä voidaan pitää minimiverkosta senkin 

perusteella, että harvimmasta verkosta lähtien saavutettavuus kasvaa jyrkästi 57 toimi-

pisteeseen saakka, jonka jälkeen kasvu taittuu. Tukea 77 toimipisteen valinnalle opti-

maalisimmaksi palveluverkostoksi antaa myös taulukossa 1. nähtävät yksikkökohtaiset 
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potentiaalisten asiakkaiden määrät. 77 toimipisteen skenaariossa asiakasmäärät eivät 

eroa huomattavasti maksimaalisesta palveluverkostosta, joten voidaan olettaa, että toi-

mipisteet selviäisivät potilasmäärän kasvusta suhteellisen vähäisillä toimenpiteillä tilo-

jen ja palveluiden uudelleenjärjestelyssä. 

Analyysit on tehty koko OYS erva-alueelle 5km x 5km kokoisella ruutukoolla. 

Ruutukoko valittiin käyttöön tutkimusalueen suuren koon perusteella. Tutkimusalue on 

ongelmallinen sen heterogeenisyyden ja suuren koon vuoksi. Tämän takia optimaalisen 

ruutukoon löytäminen on vaikeaa. 5km x 5km ruutukoko sopii hyvin suurimmalle osalle 

tutkimusaluetta, mutta se voi aiheuttaa epätarkkuutta kaupunkialueella, joissa kyseinen 

resoluutio on turhan karkea kaupungin mittakaavaan. Suuri ruutukoko voi aiheuttaa 

turhia yleistyksiä väestön alueellisesta jakaumasta kaupunkimaisella alueella. Suurim-

malle osalle tutkimusaluetta kyseinen ruutukoko sopii kuitenkin erityisen hyvin. Oulun 

alueen toimipisteistä Sepän terveysasema, Kontinkankaan terveysasema ja keskustan 

terveysasema eivät nousseet missään palveluverkkoskenaariossa mukaan tarkasteluun. 

Saavutettavuuden kannalta kyseiset toimipisteet eivät paranna Oulun alueella tervey-

denhuollon saavutettavuutta. Tulos johtuu siitä, että kyseiset toimipisteet sijaitsevat suh-

teellisen lähellä Oulun yliopistollista sairaalaa ja Tuiran terveysasemaa, joka on saavu-

tettavuuden kannalta tärkeä toimipiste. Menetelmä ei ota kuitenkaan huomioon toimi-

pisteiden potilaskapasiteettiä. Oulun suuren väestönmassan perusteella useamman lä-

hekkäisen toimipisteen ylläpitäminen voi olla perusteltua hoidon saatavuuden turvaami-

seksi, vaikka toimipisteet olisivat kokonaissaavutettavuuden kannalta turhia. Edellä 

mainittujen toimipisteiden poisjääntiin vaikuttaa osaltaan myös käytetty 5km x 5km 

ruutukoko, jonka seurauksena väestön todellista jakaumaa kaupunkialueella yleistetään 

paljon. Seuraavassa luvussa perehdytään mahdollisiin jatkotutkimusehdotuksiin, joiden 

avulla tuloksien tarkkuuttaa ja sovellettavuutta voitaisiin saada yhä paremmaksi.. 

Menetelmällinen pohdinta ja jatkotutkimusehdotukset 

Kinnula ym. (2014: 15) mukaan hoivaväestö kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. 

Tämä aiheuttaa painetta palveluverkon kehittämiselle ja entistä tehokkaammalle käytöl-

le. Ikärakenne ja väestön alueellinen jakauma sekä väestöennuste on hyvä ottaa mukaan 

saavutettavuustarkasteluihin ja toimipisteiden sijainnin optimointiin. Väestön ikäraken-
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teen ja alueellisen jakauman muutoksella tulee olemaan vaikutusta hoitotarpeeseen ja 

tietynlaisten palveluiden kysyntään. Parhaiten kysyntään voidaan vastata optimoimalla 

erityyppisiä palveluita tarjoavat toimipisteet sinne, missä niille on kysyntään. Tarkka 

palveluverkon optimointi auttaa laskemaan kustannuksia ja tarjoamaan parempaa palve-

lua siellä missä sitä tarvitaan. Ei siis ole yhdentekevää missä esimerkiksi geriatrisia tu-

kipalveluita painotetaan palveluntarjonnassa, vaan tietyn tyyppiset palvelut pitää keskit-

tää sinne missä niille on tarvetta. 

Palveluverkon optimointi suhteessa muuttuvaan ikärakenteeseen ja alueelliseen 

jakaumaan onnistuu sovellettujen saavutettavuusmallien avulla, joita esittelin tarkem-

min luvussa: ”vaihtoehtoisia ongelma-asetteluja saavutettavuuden tarkasteluun”. Tarkin 

mahdollinen sijoituspaikka-analyysi, joka ottaa huomioon palvelun tarpeen tulevaisuu-

dessa, saadaan integroimalla saavutettavuusmalliin väestöennuste sekä alueellinen ikä-

rakenne. Näin ollen mallin avulla voidaan optimoida palveluverkko kysynnän määrän ja 

laadun mukaan. Esimerkiksi voidaan ottaa Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit. 

Kinnula ym. (2014: 25) kyseisillä alueilla väestön ikärakenne muuttuu entistä iäk-

käämmäksi, jolloin terveyspalvelujen tarve kasvaa, vaikka väestö esimerkiksi Kainuus-

sa samaan aikaan vähenee. Näin ollen palveluverkon saavutettavuus pitää optimoida 

todennäköisesti kustannussäästöjen takia pienemmälle toimipistemäärälle, kuitenkin 

siten että tietynlaisia palvelua tarjottaisiin mahdollisimman lähellä suhteessa kysyntään. 

Malliin voisi sisällyttää alueellisen ikärakenteen ja väestöennusteen lisäksi ikäryhmä-

kohtaisen palvelukäytön, jolloin palvelun tarve alueellisesti ja ikäryhmäkohtaisesti saa-

taisiin selvitettyä entistä tarkemmin. 

Saavutettavuustarkasteluihin ei sisällytetty aineiston puutteellisuuden takia yksik-

kökokoja. Ainut jaottelu toimipisteiden palveluiden laadun ja hoitokapasiteetin mukaan 

oli mahdollista tehdä sairaaloiden ja alemman tason toimipisteiden välillä. Terveyskes-

kusten ja terveysasemien palvelutasosta sekä potentiaalisesta asiakasmäärästä ei ollut 

tietoa käytettävissä. Jatkotutkimuksia ajatellen saavutettavuusanalyysiin on hyvä sisäl-

lyttää yksikkökoot ja varustetaso eli kuinka paljon kyseinen toimipiste kykenee vas-

taanottamaan potilaita, joka on tärkeä tieto keskittämisten suunnittelussa, saavutetta-

vuusnäkökohtien lisäksi. Laitoksen koon ja palvelutason sisällyttämistä terveydenhuol-

lon sijoituspaikka-analyyseihin on tutkinut ensimmäisten joukossa Hogsonn (1986). 

Laitoskapasiteetin huomioon ottaminen onnistuu esimerkiksi Sahin & Suhall (2007) 



71 

 

esittelemällä, HFLP-ongelmaan perustuvalla, multi-flow- malilla. Multi-flow HFLP-

malli minimoi kysynnällä painotetut kokonaismatka-ajat, kuten p-mediaaniongelma. 

Lisäksi malli käsittelee kahdella eri tasolla määriteltävää palveluverkkoa, jossa tietyn 

tyyppinen kysyntä eri palveluverkkotasoilla sekä laitoskapasiteetit suhteessa kysyntään 

otetaan huomioon.  

Jos on saatavilla tietoa yksikkökohtaisista potilasmääristä sekä potentiaalisesta 

kapasiteetista, voidaan laitoksia painottaa analyyseissä yksikön koolla. Näin ollen suu-

rimmat ja saavutettavuuden kannalta tärkeimmät yksiköt saataisiin valittua tarkemmin 

eli tieto siitä, mihin voidaan yksikköjen koon puolesta keskittää. Edellä mainittu tieto on 

tärkeä keskittämisen suunnittelussa, koska olemassa olevan terveydenhuollon infra-

struktuurin käytön mahdollisimman tarkka suunnittelu saa aikaan kustannussäästöjä.  

Farahani ym. (2014) esittelemä hierarchical facility location problem (HFLP) eli 

hierarkkinen sijoituspaikkaongelman tyypillisin sovelluskohde on määrittää monitasoi-

sen verkoston laitosten sijainnit siten, että ne palvelevat asiakkaita kustannustehokkaasti 

ja palvelun saatavuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. HFLP-ongelmasta 

löytyy runsaasti tieteellistä kirjallisuutta, teoreettisesta perustasta ongelman erilaisiin 

sovelluskohteisiin. HFLP- ongelmaa ovat tutkineet muun muassa (Espejo ym. 2003), 

(Galvao ym. 2006), (Hodgson & Jacobsen 2009), (Mandel 1998), (Ratic ym. 2009), 

(Sahin & Sural 2007), (Vaidyanathan 2003), (Yasenovskiy & Hodgson 2008).  HFLP-

ongelmaa voidaan soveltaa esimerkiksi terveydenhuollon monitasoisen palveluverkon 

suunnitteluun. HFLP-ongelman tavoitteena on määrittää laitosten sijainnit siten, että 

ylemmän tason toimipisteet palvelevat alemman tason toimipisteitä sekä taloudellisuu-

den, että saavutettavuuden näkökulmista. Terveydenhuollon näkökulmasta hierarkkinen 

toimipisteverkosto voisi Farahani ym. (2014: 104) mukaan sisältää kolme tasoa: paikal-

liset lääkärin vastaanotot, sairaalat sekä suuremmat sairaalayksiköt. Hierarkkisen sijoi-

tuspaikka-analyysin avulla eritasoisista terveydenhuollon toimipisteistä saa suunniteltua 

monitasoisen ja toimivan palveluverkkokokonaisuuden, joka tarjoaa hyvän saavutetta-

vuuden kustannustehokkuutta unohtamatta. HFLP-ongelmaa terveydenhuollon palvelu-

verkon suunnittelussa ovat tutkineet lisäksi muun muassa (Smith ym. 2009), (Boffey 

ym. 2007), (Galvao ym. 2002), (Okabe ym.1997) ja (Tanser ym. 2006). Hierarkkisten 

sijoituspaikka-analyysien käyttöä terveydenhuollon palveluverkon suunnittelussa tukee 

myös sote-uudistuksen tavoitteena oleva liikkuvien palveluiden kehittäminen, alueelli-
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sesti keskitettyjen kiinteiden toimipisteiden lisäksi (STM 2014 ja Kuntaliitto 2014). 

Kuntaliiton mukaan liikkuvat palvelut voisivat sisältää esimerkiksi perusterveyden- ja 

hammashuollon toimintoja yhdistettynä laboratorio- palveluihin. Tärkeässä osassa sote-

uudistuksen palveluverkkokokonaisuutta on myös kotiin tarjottavat palvelut (Kuntaliitto 

2014), joiden avulla turvataan esimerkiksi vanhusten asuminen kotona, josta hyötynä on 

laitoshoidon tarpeen väheneminen. Hierarkkiset sijoituspaikka-analyysit tarjoavat työ-

kalut myös kotiin tarjottavien terveyspalveluiden suunnitteluun. Kotiin tarjottavien pal-

veluiden suunnittelussa voidaan hyödyntää hierarkkisen sijoituspaikka-analyysin lisäksi 

ArcGIS:n reititystyökalua, jolla voidaan määrittää esimerkiksi liikkuvien hoitajien reitit, 

lähtien kiinteästä toimipisteestä. Reittien määrityksellä saadaan aikaan kustannustehok-

kuutta hoitajien työskentelyyn matka-ajan minimoinnin ja palvelualueen koon maksi-

moinnin avulla.  

Sahin & Sural (2007: 2013) mukaan terveydenhuoltojärjestelmän tasojen luku-

määrä vaihtelee alueittain. Eri tasot määritellään usein palvelutason mukaan, Suomessa 

tämä voisi tarkoittaa jakoa yliopistollisiin sairaaloihin, alueellisiin keskussairaaloihin 

sekä terveyskeskuksiin. Tyypillistä monitasoisessa palveluverkostossa on potilaitten 

liikkuminen eri tasojen välillä. Potilas käy usein aluksi alimman tason toimipisteellä, 

joissa diagnostiikka ja hoitomahdollisuudet ovat rajallisia verrattuina suurempiin yksi-

köihin. Sahin & Sural (2007: 2013) esittelemää multi-flow –mallia voidaan hyödyntää 

monitasoisen terveydenhuoltojärjestelmän potilasvirtojen mallintamiseen eri tasoisten 

toimipisteiden välillä. Menetelmällä voidaan määrittää ylemmän ja alemman tason toi-

mipisteiden sijaintien suhdetta väestön alueelliseen jakaumaan, jolloin paras mahdolli-

nen peittävyys saadaan määritettyä. Kyseistä menetelmää voidaan hyödyntää myös ma-

teriaalivirtojen mallintamiseen eritasoisten toimipisteiden välillä. Menetelmää voisi 

hyödyntää OYS erva-alueella monitasoisen palveluverkon suunnitteluun, jossa potilas- 

ja materiaalivirtojen määrät voitaisiin mallintaa eritasoisten toimipisteiden välillä, jol-

loin saadaan aikaan toimivat palvelurakenteet ja kustannussäästöjä. Lääkäriliitto (2014) 

esittää kannanotossaan, että sote-uudistuksen myötä osa erikoissairaanhoidosta tulee 

keskittää. Lähipalvelut sen sijaan on pyrittävä järjestämään lähellä asiakasta. Edellä 

mainittu kannanotto tukee osaltaan monitasoisen palveluverkon suunnittelun tarvetta. 

Tutkimuksessa käytetty ruutukoko voi aiheuttaa jossain määrin epätarkkuutta 

kaupunkialueella, kuten luvussa- ”Terveydenhuollon toimipaikkojen optimaalinen mää-
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rä ja sijainti” käy ilmi. Ratkaisuna tähän ongelmaan toimii ruutukokojen optimointi 

kaupunkimaisille ja maaseutumaisille alueille. Alueiden luokittelun perusteena voidaan 

käyttää esimerkiksi SYKE:n kaupunki-maaseutu luokitusta tai taajamarajausta (ks. SY-

KE 2014a ja SYKE 2014b), jolloin kaupunkimaisille alueilla ruutukoko määritettäisiin 

1km x 1km tai 250m x 250m kokoisiksi, kun vastaavasti maaseutumaisilla alueilla säi-

lytettäisiin tutkimuksessa käytetty 5km x 5km ruutukoko. Kun käytetään erikokoista 

ruutua kaupungissa ja maaseudulla, saadaan aikaan tarkemmat tulokset, kuitenkaan pi-

dentämättä laskenta-aikoja liikaa.  

Tutkimuksessani saavutettavuusanalyyseistä saatavat matka-ajat perustuvat henki-

löautoliikenteeseen. Henkilöautoliikenteen mukainen matka-aikojen määritys sopii ko-

konaisuudessaan hyvin kyseiselle tutkimusalueelle, koska todennäköisesti suuri osa 

matkoista tehdään henkilöautoilla, erityisesti pitkien etäisyyksien alueilla. Jatkotutki-

muksia ajatellen lisäarvoa saavutettavuustarkasteluille voisi tuoda joukkoliikenteen ja 

lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen matka-aikatietojen tarkastelu, yksityisautoilun li-

säksi. Erityisesti kaupunkialueilla edellä mainittu tarkastelu antaisi paremman koko-

naiskuvan terveydenhuollon saavutettavuudesta. Tuloksissa esitellyt matka-ajat kuvaa-

vat aikaa, joka kuluu henkilöautolla kysyntäpisteen ja laitoksen väliseen matkaan. Pien-

tä lisäystä matka-aikoihin aiheuttaa kaupunkialueilla parkkipaikkojen etsiminen, jos-

kaan se ei kokonaissaavutettavuuden kannalta ole merkittävää. 

Kuvassa 23. on esitetty mahdollisen jatkotutkimuksen runko. Nykyinen tutkimus 

sisältää kaavion kohdat: ”paikkatietoaineisto”, ”paikkatietoanalyysit” ja ”toimipistever-

koston optimointi. Mahdollisten jatkotutkimusten tavoitteena voidaan pitää entistä tar-

kempaa analyysiä, jonka lopputuotoksena on optimaalinen ja monitasoinen terveyden-

huollon palveluverkko. Tarkempiin tuloksiin optimaalisen palveluverkon rakenteesta ja 

toimipisteiden sijainnista päästään syventämällä tehtyjä saavutettavuusanalyysejä sovel-

lettuihin saavutettavuusmalleihin sekä ottamalla kvantitatiivisen tarkastelun rinnalle 

mahdollisesti kyselytutkimus ja asiantuntijahaastattelut. Kyselytutkimus tulisi kohdistaa 

terveydenhuollon asiakkaille ja sen tulisi selvittää asiakkaan näkökulma esimerkiksi 

seuraaviin asioihin: mielipiteet keskittämisestä, lähipalveluista, matka-ajan pituudesta, 

palveluverkon harventumisen korvaaminen palveluvalikoiman laajentumisella ym. Asi-

antuntijahaastattelussa selvitettäisiin terveydenhuollon ammattilaisten mielipiteitä kes-

kittämisen suunnitteluun eli tietoa toimipisteiden keskittämisen kustannuksis-
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ta/säästöistä sekä muista, saavutettavuuden lisäksi huomioon otettavista, asioista. Sovel-

lettujen saavutettavuusmallien avulla pystytään suunnittelemaan monitasoinen palvelu-

verkko, joka koostuu peruspalveluverkosta ja alueelliseen palvelutarpeeseen mukaute-

tusta kevyemmästä palveluverkosta.  

Palveluverkon saavutettavuutta tarkasteltiin nyt 10 toimipisteen lisäyksillä sairaa-

latasosta lähtien. Tehdyt analyysit antavat hyvän kokonaiskuvan OYS erva-alueen saa-

vutettavuudesta, mutta tarkempia tuloksia saadaan, jos vastaavat analyysit suoritetaan 

lisäksi sairaanhoitopiireittäin ja toimipisteiden lisäys eri skenaarioihin suoritetaan ti-

heämmällä frekvenssillä. Tarkimmat mahdolliset tulokset saadaan sairaanhoitopiirikoh-

taisella tarkastelulla, jossa ruutukokoa pienennetään, saavutettavuuden muutosta tarkas-

tellaan yksittäisten toimipisteiden lisäysten/poistojen avulla ja vertaillaan eri menetel-

mien vaikutusta tuloksiin.  

Lokaatio-allokaatio –menetelmiä voi käyttää myös tukipalvelulogistiikan eli ma-

teriaalivirtojen optimointiin. Menetelmän avulla voisi selvittää terveydenhuollon logis-

tiikan taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia. Materiaalivirtojen määrien arviointiin käy-

tettäisiin toimipisteiden potilasmäärää, jolloin voitaisiin tutkia logistiikkakeskusten si-

jaintia ja keskittämisen vaikutuksia. Tukipalvelulogistiikan mallintaminen voisi tuoda 

uusia näkökulmia varastoterminaalien sijainnin optimointiin, jonka avulla parannetaan 

toiminnan tehokkuutta ja kestävyyttä. Tämän hetkiset tulokset toimivat hyvänä perus-

tuksena sairaanhoitopiireittäin tehtävien tarkempien analyysien tekoon.  

Kuva 23. esittää sijoituspaikka-analyysiä, jossa on hyödynnetty tilastokeskuksen 

väestöennustetta vuodelle 2030. Analyysi esittää 57 toimipisteen kokoisen palveluver-

kon toimipisteiden sijoittumista OYS erva-alueella ja se on suoritettu samoilla paramet-

reilla, kuin kuvan 15. analyysi. Erona kuvan 15. analyysiin on se, että kysyntäpisteiden 

eli väestöruutujen väestötiedot on korvattu vuoden 2030 väestöennusteen mukaisilla 

väestömäärillä. 2030 väestöennusteen mukaan laskettu optimaalinen palveluverkko ero-

aa jonkin verran tämän hetken palveluverkosta, eroavaisuudet on merkitty kuvaan pu-

naisilla ympyröillä. Kuvasta nähdään, kuinka väestön alueellinen muutos vaikuttaa va-

littavien toimipisteiden sijaintiin erityisesti syrjäisillä alueilla, joista väestön määrän 

vähenemisen seurauksena toimipisteitä on siirtynyt alueille, joissa väestön määrä kas-

vaa. Analyysistä nähdään, kuinka Oulun seutu kerää enemmän toimipisteitä kasvavan 

väestömäärän turvin.  
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Kuva 23. Vuoden 2030 väestöennusteen mukaan optimoitu palveluverkko, sairaalat ja 50 alem-

man tason toimipistettä. 
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Kuva 24. Jatkotutkimusehdotus. 

Asiantuntijahaastatte-

lut 

 keskittämisen 

kustannukset/säästöt 

 Mitä muuta hu-

omioon kuin saavu-

tettavuus 

Paikkatietoaineisto 

 Digiroad 

 Toimipisteaineisto 

 Väestöruudut 5kmx5km 

 

Paikkatietoanalyysit 

 Sijoituspaikka-analyysit 

 

 

Toimipisteverkoston optimointi 

 peruspalveluverkon optimointi 

 kokonaissaavutettavuus 

 matka-ajat ja matka-ajat toimipiste-

kohtaisesti 

 

 

Sovellutut saavutettavuusmallit 

 Väestöennuste 

 Ikärakenteen muutos 

 Palveluverkon optimointi kysynnän mukaan 

 kevyempi palveluverkko peruspalveluver-

kon rinnalle 

 

Optimaalinen ja monitasoinen 

palveluverkko 

 Kustannustehokkuus 

 Palvelun laatu 

 peruspalveluverkko + alueelli-

seen palvelutarpeeseen mukau-

tettu verkko 

 

Kyselytutkimus 

 Asiakkaat 

 Matka-ajan pituus 

 Keskittäminen 

 Lähipalvelut 
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POHDINTA 

Yksi tuloksiin vaikuttava merkittävä tekijä on saavutettavuusmenetelmän ja analyysi-

työkalun valinta. Suoritin saavutettavuusanalyysit p-mediaaniongelmaan perustuvalla 

Minimize impedance –menetelmällä. Yhtäläisyyksiä p-mediaaniongelman ja MCLP-

ongelman (maximal covering location problem) löytyi, kuten myös Church & ReVelle 

(1976: 408) tutkimuksessaan esitti. MCLP- ja p-mediaani ongelma antoivat samankal-

taiset vastaukset, kun MCLP-ongelmaan perustuvalle Maximize coverage –työkalulle 

määritettiin kustannusraja. Kustannusrajan käyttöä ei voida kuitenkaan pitää perusteltu-

na määrittäessä terveydenhuollon palveluverkkoa, kuten osiossa ”analyysityökalun va-

linta” esitettiin.  Menetelmät –osiossa esitelty Minimize facilities –työkalu ei myöskään 

sovellu niin hyvin palveluverkon optimointiin, koska se jättää kustannusrajan ulkopuo-

lelle jäävän väestön huomioimatta. 

 Vastauksena MCLP-ongelman puutteisiin terveydenhuollon palveluverkkoa op-

timoitaessa, on Ratic ym. (2009) käyttämä HFLP-ongelma. ”Maximal covering HFLP 

with fully satisfied demand”- menetelmä on vapaasti suomennettuna hierarkkinen sijoi-

tuspaikka-analyysi maksimaalisen peittävyyden ongelma-asettelulla. Menetelmä määrit-

tää laitosten sijainnit kuten MCLP-ongelma, kuitenkin siten, että kaikkia kysyntäpisteitä 

palvellaan. Lisäksi menetelmään voidaan sisällyttää hierarkkinen tarkastelu eli eritasois-

ten palveluverkostojen määrittely. Perinteisen MCLP- ongelman rajoituksena tervey-

denhuollon palveluverkon optimointiin on erityisesti se, että menetelmä ei huomioi 

kaikkea kysyntää eli se on epätasa-arvoinen erityisesti syrjäisemmillä seuduilla asuvia 

ihmisiä kohtaan. Ratic ym. (2009) käyttämän menetelmän avulla edellä mainittu ongel-

ma poistuu ja kaikki kysyntä saadaan otettua huomioon, monitasoista palveluverkkoa 

suunniteltaessa. Edellä mainitun menetelmän vahvuutena on siis kokonaiskysynnän 

tarkka huomioiminen yhdistettynä erilaisen kysynnän huomioimiseen eri palveluverk-

kotasoilla. 

 Menetelmää voisi hyödyntää esimerkiksi määriteltäessä kevyempää palveluverk-

koa peruspalveluverkoston tueksi. Tutkimuksessani tehtyjen analyysien perusteella voi-

daan määrittää tietyn kokoinen perusverkosto, joka koostuu kiinteistä terveydenhuollon 

toimipisteistä. Suunnittelun pohjaksi voisi ottaa esimerkiksi 67 toimipisteen kokoinen 

palveluverkosto, näin ollen karsittaisiin 34 toimipistettä OYS erva-alueelta. Keskittämi-



78 

 

sen avulla saataisiin huomattava säästö kiinteistökuluissa. Tämän määritetyn, niin sano-

tun ”runkoverkoston”, lisäksi terveyspalveluita tuotettaisiin mobilisoitujen terveyspal-

velujen avulla. Näin ollen karsittujen toimipisteiden aiheuttamat palvelukatvealueet olisi 

palveltavissa. Ratic ym. (2009) Maximal covering HFLP with fully satisfied demand”- 

menetelmän avulla voitaisiin näin ollen määrittää näiden kahden, eritasoisen verkoston, 

optimaaliset sijainnit, jotta saadaan aikaan mahdollisimman tehokas vaste eri tyyppisel-

le kysynnälle, unohtamatta terveyspalvelu-uudistuksen vaatimia kustannussäästöjä. Me-

netelmää voi hyödyntää palveluverkkohierarkkisen tarkastelun lisäksi palvelun laadun 

mukaan tapahtuvaan toimipisteiden sijainnin optimointiin, esimerkkinä vanhusten ko-

dinhoidon tukipalveluverkoston suunnittelu.  

Saavutettavuuslaskennat suoritettiin siis Minimize impedance –työkalulla, lineaa-

risella impedanssiparametrilla. Toinen vaihtoehto käytetyksi parametriksi oli power –

parametri, parametrien erot on määritelty tarkemmin luvussa ”analyysityökalun valin-

ta”. Lineaarista impedanssiparametria käyttämällä laskennoissa väestömäärällä on suu-

rempi painoarvo toimipisteiden sijainnin valintaan, kuin power –parametrilla, joka antaa 

laitoksen läheiselle sijainnille suuremman painoarvon kuin väestönmäärälle kyseisen 

laitoksen ympärillä. Lineaarista impedanssiparametria on perusteltua käyttää, koska 

suuremmalla väestömassalla on todellisuudessakin suurempi painoarvo toimipisteiden 

sijainnin suunnittelussa. Kyseistä parametria käytettäessä valituksi toimipisteeksi tulee 

herkemmin suuren väestömassan läheisyydessä sijaitseva toimipiste, kuin toimipiste 

vähemmän väestömassan alueella. Toisin sanoen lineaarista parametria käyttämällä saa-

daan väestön kokonaissaavutettavuus maksimoitua, vaikka yksittäisten, pienemmän 

väestömäärän omaavien ruutujen, matka-ajat kasvaisivat verrattuna power –parametrin 

tuloksiin eli muutaman väestöruudun matka-aikojen kasvaminen sallitaan, jos se paran-

taa koko väestön suhteellista saavutettavuutta. Lineaarisen parametrin käyttö on myös 

perusteltua, koska power- parametrin käyttö vaatii painoarvon määrittämisen. Painoar-

von määrittämistä matka-ajan kasvun kustannuksille ei voida tehdä mielivaltaisesti, 

vaan sen tulisi perustua aiemmissa tutkimuksissa sopiviksi testattuihin arvoihin. Sopiva 

painoarvo matka-ajoille voidaan määrittää esimerkiksi kyseisen tutkimusalueen väestöl-

le kohdistetulla kyselytutkimuksella, jossa selvitetään niin sanotut ”kipurajat” ihmisten 

matkustushalukkuudelle. Anderson & karlsson (2007: 142) määrittelivät alueellista saa-

vutettavuutta käsittelevässä artikkelissaan parametreja erikokoisille alueille sovelletta-
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viin saavutettavuusanalyyseihin. Kuntatasosta suuremman, alueellisen tason saavutetta-

vuusanalyyseihin sovellettiin parametreja, joiden ominaisuudet vaihtelivat lineaarisen 

parametrin molemmin puolin. Näin ollen lineaarisen parametrin käyttö on perusteltua 

OYS erva-alueen terveydenhuollon palveluverkon optimoinnissa. 

Edellisessä luvussa mainitun ruutukoon sovitus kaupunkimaisella ja maaseutu-

maiselle alueelle tuo lisää tarkkuutta analyyseihin. Matka-ajat lasketaan 5km x 5km 

ruutujen keskipisteistä (kuva 5.), joten se voi aiheuttaa jonkin verran epätarkkuutta ja 

pyöristyksiä tuloksiin, erityisesti kaupunkialueilla. Ruutukoon valinnan lisäksi raja-

arvon käyttäminen voisi tuoda tarkempia tuloksia. Maaseutumaisilla alueilla ollaan 

yleensä valmiimpia kulkemaan suurempi matka palveluiden äärelle, kuin kaupungissa. 

näin ollen eri raja-arvojen määrittäminen kaupunki- ja maaseutumaisille alueille voisi 

tuoda lisä arvoa tarkastelulle. Kaupunkialueella raja-arvon voisi asettaa 2 km eli matka-

ajat toimipisteelle olisivat maksimissaan 2 km. Maaseudulla vastaava arvo voisi olla 

esimerkiksi 10km eli palveluverkko muodostuisi annettujen raja-arvojen avulla, alueel-

listen eroavaisuuksien mukaiseksi rakenteeksi. Raja-arvojen määrityksen tukena voisi 

käyttää jatkotutkimusehdotuksissa esiteltyä kyselytutkimusta, jossa ihmisten matkustus-

halukkuuden eroavaisuudet maaseudun ja kaupungin välillä saataisiin tarkasti määritet-

tyä.  

Optimaalisen palveluverkon määrittämisessä on syytä ottaa huomioon vähennet-

tävien toimipisteiden vaikutus palveluiden laatuun ja keskimääräisiin matka-aikoihin. 

Pienemmällä toimipisteiden määrällä terveydenhuollon saavutettavuus kärsii, mutta 

toisaalta vapautuvia kustannuksia voidaan hyödyntää palvelujen laadun parantamiseen 

uudella palveluverkolla. Matka-ajan ja palveluihin pääsyn suhdetta täytyy tarkastella 

kriittisesti eli onko esimerkiksi keskimäärin 10 minuuttia pidentyvät matka-ajat terveys-

palveluille suuri ongelma, jos samaan aikaan odotusaika hoitoon pääsyyn pienenee vii-

kolla ja samalla palveluiden laatu paranee. Palveluverkon optimointi saavutettavuusme-

netelmillä tuo arvokasta tietoa keskittämisen mahdollisuuksista OYS erva-alueella. Pää-

töksiä terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleen järjestelystä täytyy miettiä sekä 

saavutettavuuden, että palvelujen laadun näkökulmasta. Tasapainon löytäminen hyvän 

saavutettavuuden ja palvelujen laadun turvaamisen välillä takaa laadukkaat ja kustan-

nustehokkaat terveyspalvelut myös tulevaisuudessa. 

 



80 

 

LÄHTEET 

Andersson, M. & C. Karlsson (2007). Knowledge in regional economic growth – the 

role of knowledge accessibility. Industry and innovation 14: 2, 129–149. 

Apparicio, P., R. Sheamur, M. Brochu, G. Dussault (2003). The measure of distance in 

a social science policy context: Advantages and costs of using network distances 

in eight Canadian metropolitan areas. Journal of Geographic Information and De-

cision Analysis 7: 105-131. 

Apparicio, P., M. Abdelmajid, M., Riva, R., Shearmur (2008). Comparing alternative 

approaches to measuring the geographical accessibility of urban health services: 

Distance types and aggregation-error issues. International Journal of Health Ge-

ographics 7:7. 1186–1476. 

Aronoff, S.(1991). Geographic information systems: A management perspective. 290 s. 

WDL    Publications, Ottawa. 

Bonham-Carter, G.(1994). Geographical information systems for geoscientists: 

Modeling with GIS.  Geological Survey of Canada, Ottawa.  

Biggs, N. (1993). Algebraic Graph Theory, second edition. Cambridge university press, 

New York. 

Boffey, B., R. Galvao, L. Espejo (2007). A review of congestion models in the location 

of facilities with immobile servers. European Journal of Operational Research 

178:  643–662 

Bollobas, B. (1998). Modern Graph Theory. Springer Science+Business media, New 

York. 

Boscoe, F.P., K.A, Henry, M.S, Zepd (2012). A Nationwide Comparison of Driving 

Distance Versus Straight-Line Distance to Hospitals. The Professional 

Geographer, 64(2):188–196 

Church, R.L & C.S. ReVelle (1976). Theoretical and Computational links between the 

p-median, Location Set-covering, and the Maximal Covering Location Problem. 

Geographical analysis 8: 406–416. 

Densham, P.J & G. Rushton (1991). Designing and Implementing Strategies for 

Solving Large Location Allocation Problems with Heuristic Methods. National 

Center for Geographic Information and Analysis 9: 1–10. 

Drezner, Z (1995). Dynamic facility location: The progressive p-median problem. 

Location Science 3: 1, 1–7. 

Dzator, M. & J. Dzator (2012). An effective heuristic for the P-median problem 

with application to ambulance location. Operational Research Society of India 50: 

60–74. 

Digiroad (2014). Digiroad kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä. 

  < http://www.digiroad.fi/aineisto/fi_FI/aineisto/>. 16.5.2014. 

Espejoa, L. G. A., R. D. Galvaoa & B. Bofley (2003). Dual-based heuristics for a 

hierarchical covering location problem. Computers & Operations Research 30: 

165–180. 

Esri Finland, Analyysi EXTRA:< http://www.esri.fi/midcom-serveattachmentguid-

1e09814fe75a656981411e0a08d655ea00530a530a5/esri_analyysi_extra_final_lo

wres.pdf> .15.5.2014 



81 

 

ESRI (2014a). Location-allocation Analysis 

<http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#//00470000005000000

0> 9.9.2014  

ESRI (2014b). Algorithms used by Network Analyst. 

<http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Algorithms_used_

b y_Network_Analyst/ 004700000053000000/>. 6.10.2014 

Farahani, R.Z., M. Hekmatfar, B. Fahimnia, N. Kazemzadeh (2014). Hierarchical facili-

ty location problem: Models, classifications, techniques, and applications. Com-

puters & Industrial engineering 68: 104–117. 

Fortney J., K. Rost, M. Zhang, J. Warren (1999). The Impact of Geographic 

Accessibility on the Intensity and Quality of Depression Treatment. Medical care 

37: 884–893. 

Fotheringham, A.S., P.J. Densham & A. Curtis (1995). The zone definition problem in 

Location-Allocation modeling. Geographical analysis 27: 60–77. 

on the intensity and quality of depression treatment. Medical Care 37: 884–93 

Frank, L., M. Bradley, S Kavage, J Chapman & T.K. Lawton (2008). Urban form, travel 

time, and cost relationship with tour complexity and mode choice. Transportation 

35: 1, 37–54. 

Galvao, R. D., L. G. A. Espejo & B. Boffey (2002). A hierarchical model for the 

location of perinatal facilities in the municipality of Rio de Janeiro. European 

Journal of Operational Research 138: 495–517. 

Galvao, R. D., L. G. A. Espejo & B. Boffey (2006). Load balancing and capacity 

constraints in a hierarchical location model. European Journal of Operational 

Research 172: 631–646. 

Geurs, K.T. & van Wee, B., 2004. Accessibility evaluation of land-use and transport 

strategies: review and research directions. Journal of Transport Geography. 12: 

127–140. 

Gutierrez, J. & J.C, Garcia-Palomares (2008). Distance-measure impacts on the 

calculation of transport service areas using GIS. Environment and Planning B: 

Planning and Design  35: 480–503. 

Gutierrez, J., A.C. Condeco-Melhorado & J.C. Martin. Using accessibility indicators 

and GIS to assess spatial spillovers of transport infrastructure investment. Journal 

of Transport Geography 18: 141–152. 

Comber, A., C. Brunsdon & E. Green. (2007). Using a GIS-based network analysis to 

determine urban greenspace accessibility for different ethnic and religious groups. 

Landscape and Urban Planning 86: 103–114. 

Hakimi, S.L. (1964). Optimal locations of switching centers and absolute centers and 

medians of a graph. Operations Research 12: 450–459. 

Halden, D., McGuigan, D., Nisbet, A., McKinnon, A., 2000. Accessibility: Review of 

Measuring Techniques and their Application. Scottish Executive Central 

Research Unit, Edinburgh.  

Halden, D. (2002). Using accessibility measures to integrate land use and transport 

policy in Edinburgh and the Lothians. Transport Policy 9: 313–324 

Handy, S.L. & D. A. Niemeier (1997). Measuring accessibility: an exploration of issues 

and alternatives. Environment and Planning A 29(7) 1175 – 1194. 

Hansen, P. & N. Mladenovic (1998). Variable neighborhood search for the p-median.   

Location Science  5, No. 4: 207-226.  



82 

 

Haynes, R., G. Bentham, A. Lovett & S. Gale (1999). Effects of distances to hospital 

and GP surgery on hospital impatient episodes controlling for needs and 

provision. Social Science Medicine. 49: 425–33. 

Hodgson, M. J. (1986). A hierarchical location–allocation model with allocations 

based on facility size. Annals of Operations Research 6: 273–289. 

Hodgson, M.J & S. K. Jacobsen (2008). A hierarchical location-allocation model with 

travel based on expected referral distances. Springer Science+Business Media, 

Ann Oper Res. 167: 271–286. 

Jayaraman, V., R. Gupta & H. Pirkul (2003). Selecting hierarchical facilities in a 

service-operations environment. European Journal of Operational Research 147: 

613–628. 

Karou, S. &  A. Hull (2014). Accessibility modelling: predicting the impact of planned 

transport infrastructure on accessibility patterns in Edinburgh, UK. Journal of 

Transport Geography, 35:1–11. 

Kettunen, R. (2013). Lapin keskussairaalan laajennussuunnitelma kliinisen työn 

näkökulmasta. Lapin sairaanhoitopiiri. 

Kinnulla. P., T. Malmi & E. Vauramo (2014). Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? 
Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu  82, Vammalan kirja-

paino Oy, Sastamala. 

Klose, A. & A. Drexl (2005). Facility location models for distribution system design. 

European Journal of Operational Research 162: 4–29. 

Kotavaara, O., H. Antikainen & J. Rusanen (2012). Saavutettavuuksien alueellinen 

mosaiikki Suomessa. Nordia Tiedonantoja 1: 29–41. 

Kunnat 

2014:<http://www.kunnat.net/fi/kunnat/sairaanhoitopiirit/asukasluvut/Sivut/defau

lt.aspx>. 13.5.2014. 

Kuntaliitto (2014). Viiden sote-alueen malli -palvelujen järjestäminen ja tuottaminen. 

 <http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/media/tiedotteet/2014/05/20140507sotelinja

/Haatainen_07052014.pdf.> . 14.1.2015. 

Kwan, M. (1998). Space-Time and Integral Measures of Individual Accessibility: A 

Comparative Anal ysis Using a Point-based Framework. Geographical Analysis, 

30:3, Ohio State University Press. 

Lankila, T., Näyhä, S., Rautio, A., Nordström, T., Koiranen, M., Taanila, A. & Rusa-

nen, J. (2012). Self-reported health in urban-rural continuum: a grid based analy-

sis of Northern Finland Birth Cohort 1966. International Journal of Public Health 

57:3, 525-533. 

Lankila, T., Näyhä, S., Rautio, A., Koiranen, M., Taanila, A., Rusanen, J & Taanila, A. 

(2013). Health and well-being of movers in rural and urban areas- A grid-based 

analysis of Northern Finland Birth Cohort 1966. Social Science & Medicine. 76: 

169–178. 

Linneker, B.J. & N.A, Spence (1992). Accessibility measures compared in an analysis 

of the impact of the M25 London Orbital Motorway on Britain. Department of 

Geography, London School of Economics & Political. London. 

LLKY (2014). Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. 

 < http://www.llky.fi/site?node_id=931>.  12.11.2014 

Longley, P., M. Goodchild, D. Maguire & D. Rhind (2001). Geographic information 

systems and science. 454s. John Wiley & Sons, Chichester. 



83 

 

Longley, P., M. Goodchild, D. Maguire & D. Rhind (2005). Geographic information 

systems and science. 2. p. 517s. John Wiley & Sons, Chichester. 

Love, D. & P. Lindqvist (1995). The Geographical Accessibility of Hospitals to the 

Aged: A Geographic Information Systems Analysis within Illinois. Health Ser-

vices Research 29:6. 

Luo, W. & F, Wang (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS 

environment: synthesis and a case study in the Chicago region. Environment and 

Planning B: Planning and Design 30: 865–884. 

Lapin Sairaanhoitopiiri (2014). <http://www.lshp.fi/ >.13.5.2014. 

Lääkäriliitto (2014). Sote-alueen tulee olla vain järjestäjä –ja vain sote-alueen tulee olla 

järjestäjä. <https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/sote_kannanotto_ 

140415.pdf>. 16.1.2015 

Mandel, M.B. (1998). Covering models for two-tiered emergency medical services sys-

tems.  Location Science 6: 355–368.                

Marianov, V., & Serra, D. (2004). Location problems in the public sector. teoksessa Z. 

Drezner & H. Hamacher, Facility location: Applications and theory: 119–143. 

Berlin: Springer. 

Martin, D., H. Wrigley, S. Barnett, P. Roderick (2002). Increasing the sophistication of 

access measurement in a rural healthcare study. Health Place 8: 3–13. 

Mavoa, S., K. Witten, T. McCreanor & D. O`Sullivan (2012). GIS based destinationac-

cessibility via public transit and walking in Auckland, New Zealand. Journal of 

Transport Geography 19: 1, 15–22. 

Mehretu, A., R.I, Wittick, B.W, Pigozzi (1983). Spatial design for basic needs in eastern 

Upper Volta. Journal of Developing Areas 17: 383–94. 

Melo, M.T, S. Nickel & F. Saldanha-da-Gama (2009). Facility location and supply 

chain management – A review. European Journal of Operational Research 196: 

401–412. 

Mestre, A.M., M. D. Oliveira, A.P. Barbosa-Povoa (2013). Location–allocation ap-

proaches for hospital network planning under uncertainty. European Journal of 

Operational Research 2014. 

Miller, H.& S-L Shaw (2001). Geographic Information Systems for Transportation, 

Principles and Application. 458 s. Oxford University Press. 

Mladebovic, N., J. Brimberg, P. Hansen, J.A. Moreno-Perez (2007). The p-median 

problem: A survey of metaheuristic approaches. European Journal of Operational 

Research 179:  927–939. 

Morris, J.M., Dumble, P.L., Wigan, M.R. (1979). Accessibility Indicators for Transport 

Planning. Report No. 102. Australian Road Research Board, Vermont South. 

Morris, J.M., Dumble, P.L., Wigan, M.R., (1978). Accessibility indicators 

for transport planning. Transportation Research 13A, 91-109s. 

Murawski, L. & R.L, Church (2009). Improving accessibility to rural health services: 

The maximal covering network improvement problem. Socio-Economic Planning 

Sciences 43: 102–110 

Okabe, A., K. Okunuki & T. Suzuki (1998). A computational method for optimizing the 

hierarchy and spatial configuration of successively inclusive facilities on a contin-

uous plane. Location Science 5: 255–268. 

Ortega, E., E. Lopez & A. Monzon (2012). Territorial cohesion impacts of high-speed 

rail at different planning levels. Journal of Transport Geography 24: 130–141. 



84 

 

Ortega, E., I. Otero & S. Mancebo (2014). TITIM GIS-tool: A GIS-based decision sup-

port system for measuring the territorial impact of transport infrastructures. Expert 

Systems with Applications 41: 7641–7652. 

O´Sullivan, D., A. Morrison & J. Shearer (2000). Using desktop GIS for the investiga-

tion of accessibility by public transport: an isochrone approach. International 

Journal of Geographical Information Science 14: 85–104. 

Owen, S.H & M.S. Daskin (1998). Strategic facility location: A review. European 

Journal of Operational Research 111: 423–447 

Pearce, J., K, Witten., P., Bartie (2006). Neighbourhoods and health: a GIS approach to 

measuring community resource accessibility. J Epidemiol Community Health 

60:389–395 

Rahman, S. & D.K, Smith (2000). Use of location-allocation models in health service 

development planning in developing nations. European Journal of Operational 

Research 123: 437–452 

Ramsbottom-Lucier, M., K. Emmett, E. Rich & J. Wilson (1996). Hilss, ridges, moun-

tains and roads: geographical factors and access to care in rural Kentucky. Journal 

of Rural Health 12: 286–94. 

Ratic, S.J, J.P. Osleeb & D. Hozumi (2009). Application and extension of the Moore 

and ReVelle Hierarchical Maximal Covering Model. Socio-Economic Planning 

Sciences 43: 92–101. 

Resende, M.G.C & R.F. Werneck (2004). A Hybrid Heuristic for the p-Median Prob-

lem. Journal of Heuristics, 10: 59–88. 

ReVelle, C.S. & R.W, Swain (1970). Central facilities location. Geographical Analysis 

2 30–42. 

ReVelle, C.S. & H.A. Eiselt (2004). Location analysis: A synthesis and survey. Europe-

an Journal of Operational Research 165: 1–19 

Ritsema, J.R. & T. de Jong (1999). Accessibility analysis and spatial competition 

efects in the context of GIS-supported service. Computers, Environment and Ur-

ban Systems 23: 75–89. 

Rodrigue, J-P., C. Comtois & B. Slack (2006). The Geography of Transport Systems. 

Routledge, New York. 297s. 

Rogers, A., Flowers, J., Penchon, D., 1999. Improving access needs a whole systems 

approach. British Medical Journal 319: 866–867. 

Rosero-Bixby, L. (2003). Spatial access to health care in Costa Rica and its equity: 

a GIS-based study. Social Science & Medicine 58: 1271–1284. 

Roto, J. (2012). Ikääntyvä, liikkuva väestö – Tulevaisuuden haasteet Euroopan ja Suo-

men alueille. Nordia Tiedonantoja 1: 13–28. 

Sahina, G. & H. Suralb (2007). A review of hierarchical facility location models. Com-

puters & Operations Research 34: 2310 – 2331 

Schilling, D.A, V. Jayaraman & R. Barkhi (1998). A review on covering problems in 

facility location. Location Science 1: 25–55. 

Sheppard, E.S. (1974). A conceptual framework fo dynamic location-allocation analy-

sis. Environment and planning A 6: 547–564. 

Smith, H. K., P. R. Harper, C. N. Potts & A. Thyle (2009). Planning sustainable com-

munity health schemes in rural areas of developing countries. European Journal 

of Operational Research 193: 768–777 



85 

 

Spiekermann, K., M. Wegener, V. Květoň, M. Marada, C. Schürmann, O. Biosca, A. U. Segui, 

H. Antikainen, O. Kotavaara, J. Rusanen, D. Bielańska, D. Fiorello, T. Komornicki, 

P.Rosik & M. Stepniak (2012). TRACC, Transport Accessibility at Regional/Local Scale 

and Patterns in Europe. Applied Research 2013/1/10. Draft Final Report. TRACC Scien-

tific Report. ESPON. 212 s 

Sahil, G. & H. Sural. (2007). A review of hierarchical facility location models. Computers & 

Operations Research 34: 2310 – 2331. 

Srivastava, S.K. (2008). Network design for reverse logistics. The International Journal 

of Management Science 36: 535–548 

STM (2014a) Sote-uudistus 

<http://stm.fi/vireilla/kehittämisohjelmat_ja_hankkeet/palvelurakenne 

uudistus>. 13.5.2014. 

STM (2014b) <http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId 

=6511570&name =DLFE-26716.pdf>. 20.5.2014 

STM (2013). Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantami-

seksi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013: 11 

STKL (2008). Sosiaalibarometri 2008– Ajankohtainen arvio kansalaisten hyvinvoinnis-

ta, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksesta. Sosiaali- ja terveysturvan kes-

kusliitto ry. Helsinki 

SYKE (2014a). Taajamien rajaus. < http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteest

a/Taajamien_rajaus>. 18.11.2014. 

SYKE (2014b). Kaupunki-maaseutu-luokitus. 

<http://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus>. 18.11.2014. 

Tanser, F., B. Gijsbertsen & K. Herbst (2006). Modelling and understanding primary 

health care accessibility and utilization in rural South Africa: An exploration us-

ing a geographical information system. Social Science & Medicine 63: 691–705. 

Thill, J-C. (2000). Geographic information systems for transportation in perspective. 

Transportation Research 8: 3–12. 

THL (2014). Toimipaikkarekisteri (TOPI). < http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/ 

hoitoilmoitusjarjestelma-hilmo/toimipaikkarekisteri-topi> 6.10.2014. 

Terveyskirjasto (2014). Vanhusten palvelut. 

<http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo00058> 

23.10.2014. 

Tilastokeskus (2014a). Suomi 1917–2007  

<http://www.stat.fi/tup/suomi90/lokakuu.html> 16.5.2014. 

Tilastokeskus (2014b). Ruututietokanta 

<http://www.stat.fi/tup/ruututietokanta/index.html> 23.9.2014. 

Tilastokeskus (2014c). Väestö  

< https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html> 7.10.2014. 

Tilastokeskus (2014d). Väestöennuste 2012–2060. 

<http://tilastokeskus.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_laa_001_fi.html> 

31.10.2014. 

Trafi: liikenteen turvallisuusvirasto (2014) < http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/ ajan-

kohtaista/ 2057/liikenteessa_olevien_ajoneuvojen_maara_lahestyy_5_miljoonaa> 

16.5.2014. 



86 

 

Upchurch, C. & M. Kuby (2010). Comparing the p-median and flow-refueling models 

for locating alternative-fuel stations. Journal of Transport Geography 18: 750–

758. 

White, J.A & K.E. Case (1974). Case, On covering problems and the central facilities 

location problem. Geographical Analysis 6: 281–293. 

Walsh, S., P. Page, W. Gesler (1997). Normative models and healthcare planning: net-

work-based simulations within a geographic information system environment. 

Health Service Res. 32: 243–59 

Wise, S. (2002). GIS basics. 218 s.Taylor & Francis, London. 

Zhishuang, Y., L. Loo Hay., W. Jaruphongsa, V. Tan & C. Fei Hui. Multi-source facili-

ty location–allocation and inventory problem. European Journal of Operational 

Research 207: 750–762. 

Yasenovskiy, V. & J. Hodgson (2008). Hierarchical Location-Allocation with Spatial 

Choice Interaction Modeling. Annals of the Association of American Geographers 

97:3, 496-511 

Zitting, J & K. Ilmarinen (2010). Missä on lähipalvelu? Lähipalvelukäsitteen määrittely 

ja käyttö julkisissa asiakirjoissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 43. 

Yliopistopaino, Helsinki.



 

 

 

Toimipiste 7 17 27 37 47 57 67 77 87 93 

OYS 249364 257819 112429 93227 93227 93227 21776 21776 21776 22280 

Lapin ks 132554 68853 61459 60470 59627 59627 24358 24358 12726 12429 

Oulaskankaan S 114914 22647 13236 17123 10199 9718 9718 8718 7682 7999 

Kainuun ks 85274 55953 52629 43116 42000 37674 37674 36025 36025 36037 

KP KS 78265 71510 54056 50304 50304 48024 30499 30499 30499 29012 

Länsi-Pohjan KS 41044 39865 39587 39298 34169 31147 20104 19351 19351 11931 

Keroputaaan S 25775 25309 21576 21576 20300 20300 19351 7895 7895 1910 

Ylivieskan TK 

 
42782 31071 21055 21055 17057 17057 14131 14131 13195 

Haapajärven TK 

 
29540 23288 12616 12080 8489 8489 8230 8230 8433 

Raahen TA 

 
29511 26899 23983 23490 22446 22446 21963 21071 21022 

Kuusamon TK 

 
24194 22871 18572 15703 15703 15703 15703 15703 16482 

Suomussalmen 
TA 

 
14705 12019 10451 10451 10356 8124 8124 8124 8991 

Kittilän TK 

 
14382 6767 6767 6422 6398 6398 6398 6386 6115 

Kemijärven TK 

 
12883 12883 9384 8636 8121 8121 8121 7647 8308 

Kuhmon TA 

 
9848 9848 9087 9087 9087 8952 8952 8952 9606 

Sodankylän TK 

 
9838 9838 9170 9170 8482 8482 8482 8334 8407 

Ivalon TK 

 
8058 8058 8058 6846 6846 6846 6846 6846 6958 

Tuiran TA 

  
49862 49827 49827 49827 44530 44530 44530 40581 

Kempeleen TK 

  
46132 27745 27745 24932 24932 12032 12032 11558 

Haukiputaan TA 

  
31615 30027 21265 21265 21265 21265 21265 20420 

Tunkkarin TK 

  
16293 14508 11439 11333 11333 10840 10713 10685 

Kalajoen TK 

  
15957 12859 12859 9409 9409 8584 8468 8217 

Pudasjärven TA 

  
12694 7337 7337 7337 7289 7092 7092 7453 

haapaveden TK 

  
15456 

 
7846 7846 7846 6948 6948 7157 

Pellon TK 

  
10137 10137 4183 4183 4183 4183 4180 4610 

Muonion TA 

  
5074 5074 4294 2469 2469 2469 2469 2492 

Kiimingin TA 

   
18616 17059 17059 13809 13649 13649 12928 

Muhoksen TK 

   
14480 11802 11483 11284 9090 9090 8874 

Limingan TK 

   
21182 16528 11276 11276 11276 8920 7657 

Nivalan TK 

   
12991 11802 11009 11009 10915 10915 10915 

Sotkamon TA 

   
9981 9981 9910 9908 9908 9858 9946 

Piippolan TK 

   
10011 7512 6976 6976 5052 

 
1203 

Kannuksen TA 

   
13220 13220 6962 6500 5200 5200 5208 

Pyhäjärven TK 

   
6384 6384 6384 6384 5862 5862 6238 

Ranuan TK 

   
5201 5096 4926 4926 4878 4878 5242 

Liite 1. Potentiaaliset asiakasmäärät eri palveluverkkoskenaarioilla 



 

 

Taivalkosken TK 

   
5230 4845 4845 4845 4845 4845 5217 

Sallan TK 

   
4492 4492 3677 3677 3677 3677 4097 

Puolangan TA  

   
4138 3858 3589 3241 3174 3088 3406 

Iin TA 

    
11865 10255 10255 8284 8284 7559 

Posion TK 

    
4166 4166 4166 4166 4083 4548 

Ruukin TA 

    
7542 7335 7335 4667 3977 4088 

Tervolan TK 

    
5165 5082 4720 4720 4720 5048 

Vaalan TA 

    
5025 4468 4468 3317 2761 3005 

Ylitornion TK 

    
3979 3979 3979 3979 3979 4293 

Kolarin TK 

    
3578 3578 3578 3578 3578 3664 

Perhon TK 

    
3069 3069 3069 3069 3069 3214 

Utsjoen TK 

    
1212 1212 1212 1212 1212 1248 

Tyrnävän TK 

     
8087 8087 7072 7072 6629 

Sievin TK 

     
7185 7185 5202 5202 5329 

Himangan TA 

     
6335 5319 5319 5319 3903 

Paltamon TA 

     
5318 4840 4836 3477 3840 

Simon TA 

     
4885 4885 4782 4782 3399 

Reisjärven TK 

     
4310 4310 3801 3051 3110 

Pyhäjoen TA 

     
4171 4171 4166 3946 4005 

Savukosken TA 

     
2018 2018 2018 1316 1431 

Enontekiön TA 

     
1849 1849 1849 1357 2492 

hailuodon TK 

     
996 996 996 996 1025 

Sairaalakadun TA 

      
35412 35412 31673 30001 

Kaijonharjun TA 

      
28481 28481 28481 22731 

Myllyojan TA 

      
20337 20337 20337 20147 

Höyhtyän TA 

      
17312 17312 17312 16412 

Koivuhaan TA 

      
13095 13095 13095 13082 

Keminmaan TK 

      
12211 12050 12050 12202 

Kaakkurin TA 

      
10585 10585 10585 5682 

Kälviän TA 

      
5908 5908 5908 5328 

Ylikiimingin HP 

      
3589 3530 3530 3491 

Hyrynsalmen TA 

      
3136 3136 2987 3008 

Oulunsalon TA 

       
12900 12900 12481 

Tornion TK 

       
12370 12370 12392 

Alavieskan TK 

       
3968 3802 3850 

Toholammin TK 

       
4234 3720 3063 

Vihannin TA 

       
3208 3208 3523 

Kärsämäen TK 

       
3172 2930 3208 



 

 

Utajärven TA 

  
15963 

    
2892 2858 2935 

Yli-Iin HP 

       
2479 2479 2548 

Vuolijoen TA 

       
2326 2203 2460 

Rantsilan TK 

       
2228 2072 2211 

Lumijoen TK 

        
2151 1994 

Pulkamontien TA 

        
15499 15634 

Pulkkilan TK 

        
2622 1679 

Ristijärven TA 

        
1944 2122 

Pyhännän TK 

        
1818 1950 

Siikajoen TA 

        
1787 1780 

Kestilän TK 

        
1723 1948 

Merijärven TA 

        
1538 1598 

Pelkosenniemen 
TA 

        
1394 1423 

Lestijärven TK 

        
1391 1534 

Karesuvannon 
TA 

        
492 477 

Sauvosaaren TA 

         
7937 

Rajakylän TA 

         
2812 

Lohtajan TA 

         
1963 

Kuivaniemen TA 

         
1877 

Ullavan TA 

         
1382 

Kajaanin pää-TA 

          Keskustan TA 

          Kokkolan TK 

          Kontinkankaan 
TA 

          Lehtikankaan TA 

          Länsi-Pohjan TK 

          Oulaisten TK 

          Sepän TA 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

Toimipiste 7 17 27 37 47 57 67 77 87 93 

OYS 62 47 28 13 13 13 12 12 12 12 

Lapin ks 105 51 39 35 34 34 31 31 22 22 

Oulaskankaan S 45 28 20 20 17 15 15 12 12 12 

Kainuun ks 71 40 34 32 25 22 22 18 18 19 

KP KS 45 39 22 19 19 18 16 16 16 16 

Länsi-Pohjan KS 39 38 37 33 21 17 10 10 10 1 

Keroputaan S 38 38 28 28 17 17 17 18 18 18 

Ylivieskan TK 
 

28 23 16 16 14 14 12 12 12 

Haapajärven TK 
 

35 28 22 22 15 15 14 14 14 

Raahen TA 
 

26 24 21 20 19 19 18 13 13 

Kuusamon TK 
 

45 40 34 30 30 30 30 30 30 

Suomussalmen 
TA  

43 39 34 34 34 33 33 33 34 

Kittilän TK 
 

63 36 36 35 34 34 34 34 34 

Kemijärven TK 
 

44 44 35 29 28 28 28 27 26 

Kuhmon TA 
 

31 31 30 30 30 29 29 29 29 

Sodankylän TK 
 

43 43 40 40 32 32 32 31 32 

Ivalon TK 
 

75 75 75 57 57 57 57 57 57 

Tuiran TA 
  

10 8 8 8 2 2 2 2 

Kempeleen TK 
  

35 44 44 12 12 8 8 8 

Haukiputaan TA 
  

32 25 11 11 11 11 11 11 

Tunkkarin TK 
  

30 28 22 21 21 20 20 19 

Kalajoen TK 
  

20 17 17 14 14 12 11 11 

Pudasjärven TA 
  

41 28 28 28 27 27 27 27 

haapaveden TK 
  

29 
 

15 15 15 13 13 13 

Pellon TK 
  

34 34 25 25 25 25 25 25 

Muonion TA 
  

47 47 47 19 19 19 19 19 

Kiimingin TA 
   

31 24 24 15 14 14 14 

Muhoksen TK 
   

28 21 21 20 15 15 15 

Limingan TK 
   

22 19 15 15 15 10 10 

Nivalan TK 
   

20 18 13 13 12 12 12 

Sotkamon TA 
   

25 25 23 23 23 23 23 

Piippolan TK 
   

27 23 23 23 18 
 

8 

Kannuksen TA 
   

23 23 18 15 13 13 12 

Pyhäjärven TK 
   

18 18 18 18 17 17 17 

Ranuan TK 
   

32 30 29 29 29 29 29 

Taivalkosken TK 
   

31 29 29 29 29 29 30 

Liite 2. Keskimääräiset matka-ajat (min) eri palveluverkkoskenaarioilla 



 

 

Sallan TK 
   

33 33 28 28 28 28 28 

Puolangan TA  
   

28 26 25 24 24 24 24 

Iin TA 
    

30 26 26 16 16 15 

Posion TK 
    

28 28 28 28 28 28 

Ruukin TA 
    

18 18 18 14 12 12 

Tervolan TK 
    

24 24 23 23 23 23 

Vaalan TA 
    

26 21 21 19 17 17 

Ylitornion TK 
    

23 23 23 23 23 23 

Kolarin TK 
    

26 26 26 26 26 26 

Perhon TK 
    

17 17 17 17 17 16 

Utsjoen TK 
    

37 37 37 37 37 39 

Tyrnävän TK 
     

16 16 14 14 14 

Sievin TK 
     

16 16 13 13 13 

Himangan TA 
     

13 12 12 12 11 

Paltamon TA 
     

27 22 22 21 21 

Simon TA 
     

24 24 22 22 22 

Reisjärven TK 
     

17 17 16 13 13 

Pyhäjoen TA 
     

14 14 14 13 13 

Savukosken TA 
     

29 29 29 28 27 

Enontekiön TA 
     

46 46 46 23 24 

hailuodon TK 
     

11 11 11 11 11 

Sairaalakadun 
TA       

34 34 27 27 

Kaijonharjun TA 
      

9 9 9 9 

Myllyojan TA 
      

12 12 12 12 

Höyhtyän TA 
      

4 4 4 4 

Koivuhaan TA 
      

15 15 15 15 

Keminmaan TK 
      

18 18 18 17 

Kaakkurin TA 
      

6 6 6 6 

Kälviän TA 
      

16 16 16 13 

Ylikiimingin HP 
      

18 17 17 17 

Hyrynsalmen TA 
      

25 25 22 22 

Oulunsalon TA 
       

9 9 9 

Tornion TK 
       

11 11 11 

Alavieskan TK 
       

12 12 12 

Toholammin TK 
       

15 13 11 

Vihannin TA 
       

14 14 14 

Kärsämäen TK 
       

16 13 12 

Utajärven TA 
  

34 
    

16 16 16 



 

 

Yli-Iin HP 
       

22 22 22 

Vuolijoen TA 
       

18 15 15 

Rantsilan TK 
       

14 12 12 

Lumijoen TK 
        

8 8 

Pulkamontien 
TA         

36 36 

Pulkkilan TK 
        

13 13 

Ristijärven TA 
        

19 19 

Pyhännän TK 
        

14 14 

Siikajoen TA 
        

11 11 

Kestilän TK 
        

14 14 

Merijärven TA 
        

11 11 

Pelkosenniemen 
TA         

18 19 

Lestijärven TK 
        

15 14 

Karesuvannon 
TA         

33 32 

Sauvosaaren TA 
         

11 

Rajakylän TA 
         

4 

Lohtajan TA 
         

11 

Kuivaniemen TA 
         

18 

Ullavan TA 
         

14 

Kajaanin pää-TA 
          

Keskustan TA 
          

Kokkolan TK 
          

Kontinkankaan 
TA           

Lehtikankaan TA 
          

Länsi-Pohjan TK 
          

Oulaisten TK 
          

Sepän TA 
          

 


