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Kuolleisuus hoidettavissa 
oleviin sairauksiin on 
Suomessa EU:n 
keskiarvoa vähäisempää. 
Se osoittaa, että 
terveydenhuoltojärjestel
mä toimii hyvin, silloin 
kun on kyse sellaisten 
ihmisten parantamisesta, 
joilla on mahdollisesti 
kuolemaan johtava 
sairaus. Sen sijaan 
kuolleisuus, joka olisi 
ollut ehkäistävissä 
kansanterveyden toimilla, 
on hieman yleisempää 
kuin EU:ssa keskimäärin.

Vaikuttavuus
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Kuntoutuskomitea
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Preventio

Sekundaaripreventio

Tertiaaripreventio



6 © Suomen Sydänliitto ry

Kannustavuus

Voimavaralähtöisyys

ns. liikennevalot
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Kuolemansyiden rakenne ikäryhmittäin 2017, %

Lähde: Tilastokeskus

Dementia ml.
Alzheimer

Verenkiertoelin-
ten sairaudet



Elinajan odote 65-vuotiaana v. 2016, vuotta
Naiset                                                                           

Miehet

Tanska        Islanti          Ruotsi         Norja          Suomi                   Tanska        Suomi          Islanti    Norja         Ruotsi

Lähde: OECD
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Tanska Suomi Ruotsi Norja Islanti

65-v. miesten odotettu aika sairaana 2016 (Islanti 2015), 
vuotta

Lähde: Eurostat Lähde: Eurostat
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Järjestämislaki 6 ja 7 §
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Kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. 

Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä siltä osin, kun tämä tehtävä kytkeytyy kunnan 
muihin lakisääteisiin tehtäviin.

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat 
toimenpiteet. Sen on arvioitava ennakkoon ja otettava huomioon 
päätöstensä vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen 
väestöryhmittäin. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kunnan on nimettävä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. 

6 § Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen kunnassa 
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Hyvinvointialueen on edistettävä asukkaidensa 
hyvinvointia ja terveyttä. 
Hyvinvointialueella on ensisijainen vastuu 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin, 
kun tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen 
muihin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueen on 
strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä 
tavoitteita tukevat toimenpiteet. Sen on arvioitava 
ennakkoon ja otettava huomioon päätöstensä 
vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen 
väestöryhmittäin. 

7 § Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen hyvinvointialueella 
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Jos hoitoketjujen 
laatua ei seurata, 
mahdollisuudet 
onnistua hyvin 
pienet.
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Laaturekisterit ja järjestämislain  
4 luku 

(tiedolla johtaminen)
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Jos palveluohjaus ei 
perustu tietoon 
parhaista käytänteistä 
ja tuotannoista, 
mahdollisuudet 
onnistua hyvin pienet.
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Järjestämislain 10 §



• Oma tuotanto
• Palvelusetelit
• Henkilökohtainen 
budjetti

• Omat yhtiöt
• Järjestämislain 
12 §
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HVA:lla tulee 
olla laajin 
mahdollinen 
repertuaari 

PeL 19 § 3 m
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Kaikki ei ole kiinni 
rahasta, 

mutta 

paljon on kiinni 
rahasta.
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Sote-uudistuksen 
vaikutus  
järjestörahoitukseen 
ja päätökset 
veikkauksen tuottojen 
jaosta täytyy käsitellä 
samassa prosessissa
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