
Erikoissairaanhoidon laatu vaihtelee 
eri puolilla Eurooppaa huomattavasti 
Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa, Skotlannissa, Italiassa ja Unkarissa maiden 
sisällä on merkittäviä alueellisia eroja sydäninfarkti-, aivoinfarkti- ja 
lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuudessa vuoden kuluessa toimenpiteestä tai 
sairastumisesta (kuva 1). Unkarin alueet suoriutuivat huonoimmin kaikkien kolmen tutkitun 
potilasryhmän hoidosta. Jokaisessa maassa alueiden väliset pienimmän ja suurimman 
kuolleisuuden erot olivat merkittäviä. Kuolleisuuserot ovat maasta ja taudista riippuen 
kolmesta jopa 24 prosenttiyksikköön.  

Suomessa kaikkien kolmen potilasryhmän kuolleisuuden alueellinen vaihtelu oli 
suurempaa kuin naapurimaissa Ruotsissa ja Norjassa. Toisaalta Suomessa kuolleisuus oli 
tutkittujen Euroopan maiden alueiden keskiarvoa pienempää lähes kaikissa 
sairaanhoitopiireissä aivoinfarktia tai lonkkamurtumaa seuranneen vuoden aikana. 

Päätöksentekijöiden tulisi ottaa vakavasti huomioon, että alueiden välillä olevat erot ovat 
suuria ja pyrkiä ponnistelemaan erojen pienentämiseksi. Hoitotuloksissa ei pitäisi olla näin 
suuria perusteettomia eroja. 

Alueet, joissa hoidettiin hyvin yhtä tautia, eivät välttämättä suoriutuneet yhtä hyvin toisen 
taudin tai potilasryhmän hoidossa. Suomessa sairaanhoitopiireistä vain neljä oli 10 
parhaan suomalaisalueen joukossa jokaisen kolmen potilasryhmän hoidossa. 

Jotta alueiden väliset erot saadaan pienemmiksi, on enemmän kuin suositeltavaa, että 
sairaalat ja alueet ottavat oppia toistensa parhaista käytännöistä.  

Erikoissairaanhoidon alueellisia eroja on vaikea selittää  

Havaittuja eroja pyrittiin selittämään taloudelliseen aktiivisuuteen ja terveydenhuollon 
järjestämiseen liittyvillä tekijöillä. Terveydenhuollon palveluiden käytössä ja 
vaikuttavuudessa havaittuja eroja on tutkittu vuosikymmeniä, mutta erityisesti hoidon 
vaikuttavuudessa havaittuja eroja on kyetty selittämään heikosti. 

Tässäkään tutkimuksessa ei löydetty kattavaa selitystä eri potilasryhmien hoitotuloksissa 
havaituille eroille. 

Rahoituksen järjestämistavalla oli selkeä yhteys sydäninfarktipotilaille tehtyjen 
pallolaajennusten määrään: suoriteperusteista rahoitustapaa käyttäneissä maissa ja 



alueilla pallolaajennuksia tehtiin noin 17 prosenttia useammin kuin muualla. Suurempi 
pallolaajennusten osuus oli myös yhteydessä sydäninfarktipotilaiden alhaisempaan 
kuolleisuuteen. 

Alueen korkea bruttokansantuote oli yhteydessä alhaisempaan vuoden kuolleisuuteen 
sekä sydäninfarkti- että aivoinfarktipotilailla. Mutta esimerkiksi sairaalatuotannon 
keskittäminen alueella, työttömyysaste, ikärakenne tai väestötiheys eivät selittäneet 
havaittuja alueellisia kuolleisuuseroja. 

Tulokset käyvät ilmi EuroHOPE-hankkeesta, jossa eri maiden terveydenhuollon 
rekisteritietojen avulla tutkittiin hoitojen kustannuksia ja vaikuttavuutta. Alueiden hoitoa 
tarkasteltiin potilaiden asuinkunnan mukaan riippumatta siitä missä heidän hoitonsa oli 
tapahtunut, ja aluejako noudatteli pääosin terveydenhuollon järjestämisvastuun aluerajoja. 
Kuolleisuuden vertailussa huomioitiin potilaiden ikä ja sukupuoli. Tiedot ovat pääosin 
vuodelta 2008, paitsi Norjasta vuodelta 2009. Tulokset on esitetty tiivistetysti hankkeen 
yhteenvetoraportissa. 

http://www.eurohope.info/
http://www.eurohope.info/doc/summary.pdf
http://www.eurohope.info/doc/summary.pdf


 

Kuva 1. Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus sydänfarkti-, aivoinfarkti- ja 
lonkkamurtumapotilailla alueittain seitsemässä Euroopan maassa vuonna 2008 (Norja 
2009). 
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