
Erikoissairaanhoidon vaikuttavuus 
vaihtelee alueittain, ääripäiden erot 
pysyvät 

Suomessa on säännöllisesti tuotettu vertailukelpoista tietoa sairaaloiden ja alueiden 

välisistä eroista erikoissairaanhoidon vaikuttavuudessa. Keskeinen havainto tehdyn työn 

perusteella on, että vaikuttavuudessa on eroja alueiden ja sairaaloiden välillä. Nämä erot 

ovat myös yllättävän pysyviä. 

Aivohalvauksen ja sepelvaltimotautikohtauksen osalta on PERFECT-hankkeessa tutkittu 

näiden potilasryhmien hoidon 30 päivän kuolleisuutta yhtenä keskeisenä potilaille annetun 

hoidon vaikuttavuuden mittarina. Iän, sukupuolen ja sairastavuuden suhteen vakioitu 

kuolleisuus on näissä potilasryhmissä parantunut koko maan tasolla arvioituna koko 2000-

luvun ajan, selvemmin sepelvaltimotautikohtauspotilailla. Vuosittain tarkasteltuna 30 

päivän kuolleisuudessa on molemmissa potilasryhmissä vallinneet suuret erot 

parhaimman ja huonoimman sairaanhoitoalueen välillä (Kuva 1). Molemmissa 

potilasryhmissä korkeimman kuolleisuuden alueella kuolleisuus on noin kaksinkertaista 

alhaisimman kuolleisuuden alueeseen verrattuna.  

 

Kuva 1. Aivohalvaus- ja sepelvaltimotautikohtauspotilaiden 30 päivän vakioitu kuolleisuus 

sairaanhoitoalueittain korkeimman ja alhaisimman kuolleisuuden alueilla 2001–2016. 

Yhden potilasryhmän vaikuttava hoito sairaanhoitoalueella ei ole välttämättä tarkoittanut 

hyvää hoitoa myös toisessa potilasryhmässä. Paras tai huonoin sairaanhoitoalue yhden 

potilasryhmän hoidossa ei myöskään ole automaattisesti sama vuodesta toiseen, vaan 

alueiden välillä on jonkin verran liikehdintää suoriutumisen suhteen. Hoidon vaikuttavuus 

voi muuttua hoidossa tehtyjen muutosten vuoksi − hoitoa voidaan parantaa. 



Uusimmat vaikuttavuustiedot vuoden 2017 aikana hoidetuista potilaista kertovat samaa 

tarinaa hoidon vaikuttavuuden eroista. Alueiden ja sairaaloiden välillä on selviä eroja 

hoidon vaikuttavuudessa. Esimerkiksi sepelvaltimotautikohtauspotilaiden hoito on ollut 

vaikuttavinta 30 päivän kuolleisuudella mitattuna Kymenlaakson, Vaasan, Varsinais-

Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan sairaanhoitoalueilla (Kuva 2). 

Hoidon vaikuttavuus on keskeinen asia, kun halutaan tutkia miten 

terveydenhuoltojärjestelmämme toimii. Tulosten perusteella voisi väittää, että 

vaikuttavuutta ei ole seurattu riittävästi alueittain. Vaikuttavuuden mittaaminen siten, että 

tuloksia voidaan verrata sairaaloiden ja alueiden välillä, on vaikeata. Maassa pitäisi olla 

enemmän toimintaa vertaiskehittämisen edistämiseksi. 

 

Kuva 2. Sepelvaltimotautikohtauspotilaiden ikä- ja sukupuolivakioitu 30 päivän kuolleisuus 

sairaanhoitoalueittain 2017. 
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