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Esipuhe

EU-maiden ministerit ovat yksimielisiä terveysjärjestelmää ohjaavista peri-
aatteista. Ne ovat universaalisuus (palvelut kaikille), yhdenvertaisuus ja soli-
daarisuus (kaikki osallistuvat rahoitukseen kykyjensä mukaan, ja palvelut 
tuotetaan tarpeen mukaan). Nämä terveyspolitiikan periaatteet ovat myös 
Suomen perustuslain mukaisia. Mutta noudattavatko Suomen hallitukset ter-
veyspolitiikan yleviä periaatteita myös käytännössä? 

Kalevi Sorsa -säätiö antoi osana Hyvät palvelut -projektiaan terveyspoli-
tiikan asiantuntijalle, pitkän virkamiesuran sosiaali- ja terveysministeriössä 
tehneelle Kimmo Lepolle toimeksiannon selvityksestä, jonka tavoitteena on 
tuottaa konkreettisia esityksiä suomalaisen terveysjärjestelmän uudistami-
seksi siten, että tasa-arvon, käyttäjälähtöisyyden, läpinäkyvyyden ja yhteis-
kuntataloudellisen kestävyyden vaateet täyttyvät. Keskeiset haasteet joihin sel-
vityksen tulisi vastata olivat kasvavat erot terveydessä sekä terveyspalveluiden 
laadussa ja saatavuudessa niin alueellisesti kuin väestöryhmien kesken.

Tässä selvityksessä Leppo analysoi Suomen terveysjärjestelmän kehitty-
mistä viime vuosikymmenten aikana. Hänen johtopäätöksensä on, että reto-
riikasta reaalipolitiikkaan on kuilu, joka on kasvanut aina 1990-luvun alusta 
lähtien.

Sen sijaan, että ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kansanterveystyön 
toimintaedellytyksiä olisi parannettu, niitä on 15–20 viime vuoden aikana 
heikennetty laiminlyömällä terveyskeskusten kehittämistä, ikäihmisten pal-
veluiden saatavuutta sekä mielenterveys- ja päihdetyötä. Tilannetta on edel-
leen huononnettu epäonnistuneella, köyhiä pitkäaikaissairaita nöyryyttävällä 
maksupolitiikalla ja lyhytnäköisillä hallintouudistuksilla.
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Tämän kehityksen seurauksena ovat sosiaalisen aseman mukaiset väestö-
ryhmittäiset kuolleisuuserot – jotka olivat Suomessa jo 1980-luvulla kansain-
välisesti poikkeavan suuret – jatkuvasti kasvaneet ja kasvavat edelleen.  

*

Talouskriisin aikana keskustelu terveydenhuollostamme on kiihtynyt. Hal-
litus harmittelee julkisten palvelujen tehottomuutta ja vaatii kunnilta terveys- 
ja muiden palvelujen tuottavuuden lisäämistä.

Kimmo Leppo toteaa, että Suomi itse asiassa hoitaa terveydenhuoltonsa 
poikkeuksellisen pienin kustannuksin OECD-maiden vertailussa. Usein tois-
tuva puhe terveydenhuollon jatkuvasti paisuvista kustannuksista on vailla 
pohjaa.

Nykyään kunnat ostavat keikkalääkäreitä yksityisiltä firmoilta ja nykyhal-
litus suorastaan kannustaa tähän menettelyyn. Leppo toteaa, että käytännössä 
ostetut palvelut usein maksavat enemmän kuin kuntien omat terveyspalvelut. 
Kunnat tekevät monasti erittäin kalliita sopimuksia, koska kilpailuttaminen 
on vaativaa eikä kunnilla ole riittävää osaamista. 

Monimutkaisia palvelukokonaisuuksia ja räätälöityjä ratkaisuja edellyt-
tävät palvelut soveltuvatkin huonosti kilpailutettavaksi. Sitä paitsi pitkälti 
ulkomaisten ketjujen omistuksessa oleva lääkäribisnes ei halua ottaa vastuuta 
ehkäisevästä työstä ja raskaasta hoidosta, ympärivuorokautisesta päivystyk-
sestä ja kriisivalmiuden ylläpitämisestä tai koulutuksen ja tutkimuksen rahoi-
tuksesta, vaan edellyttää, että niitä hoitaa julkinen puoli.

*

Leppo esittää kirjassaan useita konkreettisia ehdotuksia kehityssuunnan kor-
jaamiseksi. Tärkeintä on palauttaa terveyskeskustyö sille kuuluvaan kunnia-
asemaan ja vahvistaa terveyskeskusten palvelu- ja yhteistyökykyä. Myös ter-
veyskeskusten johtamista, työnjakoa ja töiden organisointia tulee parantaa. 
Kyse on etenkin poliittisesta tahdosta pitää kunnalliset palvelut hyvinvointi-
politiikan keskiössä.
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Leppo toteaa, että terveydenhuollon maksupolitiikka on Suomessa paljon 
vakavampi ongelma kuin mitä yleisesti on tiedostettu. Se on jopa osaltaan 
syynä yhteiskunnallisen aseman mukaisten terveyserojen kasvuun.

Terveyspolitiikan keskeinen kysymys on tietenkin se, miten kohdentaa jär-
kevästi käytössä olevat voimavarat. Erityisesti vanhustenhuolto, mutta myös 
mielenterveystyö, psykiatrinen sairaanhoito ja päihdetyö tarvitsevat lisää voi-
mavaroja. 

*

Kalevi Sorsa -säätiön tarkoituksena on ylläpitää yhteiskunnallista, tasa-arvoa 
ja demokratiaa edistävää keskustelua sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoi-
mintaa. Toivomme, että Kimmo Lepon kirja ”Kansan terveys on tahdon asia” 
herättää lukijoissa paljon ajatuksia ja synnyttää vilkasta keskustelua. 

Elisabeth Helander
Kalevi Sorsa -säätiön varapuheenjohtaja

Hildur Boldt
Hyvät palvelut -projektin koordinaattori
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Alkusanat

”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin sääde-
tään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön 
terveyttä…”

Suomen perustuslaki (731/99), 19 § 3. momentti
 

”Jotkut sanovat, ettei ole vaihtoehtoa. Mutta totta kai on. Se on mahdol-
lista yhteiskunnalle, joka verottaa itseään raskaasti tarjotakseen kehit-
tynyttä terveydenhuoltoa kaikille, ja säännöstelee tuota hoivaa, ei vau-
rauden, vaan muiden kriteerien perusteella. Sellainen tulos kuulostaa 
mahdottomalta nykyisessä poliittisessa ilmastossa, jota hallitsee matalan 
verotuksen ja julkishallinnon vastainen ideologia. Mutta historia ei ole 
loppunut; ideologiat voivat muuttua. Mitäs me tiedämme, tulevaisuus 
voikin kuulua lääketieteelliselle hyvinvointivaltiolle, valtiolle jonka isku-
lause saattaa olla ’Jokaiselta kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa 
mukaan’.”

Paul Krugman, taloustieteen Nobel-palkinnon saaja 2008. Artikkeli ”A 
Medical Dilemma”, teoksessa ”The Accidental Theorist – and other dis-
patches from the dismal science” (1998)
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Selvitys koskee pääosin terveyspalveluiden nykytilaa, sen taustaa sekä ilmeisiä 
epäkohtia ja niiden korjaamismahdollisuuksia. Tämän lisäksi on käsitelty 
lyhyesti myös palvelujärjestelmän ulkopuolella olevia tärkeitä ja ajankohtaisia 
terveyspoliittisia kysymyksiä. Nämä liittyvät esimerkiksi terveydenhuollon ja 
sosiaalialan välimaaston sekä terveyden edistämisen kannalta tärkeisiin sek-
toreiden välisiin terveyspoliittisiin kysymyksiin. 

Havainnot perustuvat lyhyen aikavälin tarkasteluihin sekä paikka paikoin 
kansainvälisiin vertailuihin. Tuoretta tutkimustietoa sekä niin sanottua har-
maata kirjallisuutta (muistioita, taustaselvityksiä, hallituksen esitysten luon-
noksia yms.) sekä kotimaasta että kansainvälisistä lähteistä on runsaasti. Sitä 
ei kuitenkaan ole systemaattisesti koottu tai arvioitu. Selvityksessä tähdätään 
tähän. Lisäksi on yritetty mahdollisuuksien mukaan esittää ehdotuksia niiden 
epäkohtien korjaamiseksi, joita selvityksessä on tuotu esiin.

Yleisenä periaatteena on ollut, että ehdotukset olisivat mahdollisimman 
konkreettisia, ja toteutettavissa kohtuullisella aikavälillä. Useat ehdotukset 
ovat toteutettavissa välittömästi, mikäli poliittista tahtoa riittää. Eräät vaativat 
jatkotyöstämistä, joskus hieman laajempaakin, mutta arvioidaan toteuttamis-
kelpoiseksi esimerkiksi viiden vuoden aikavälillä. Olen pyrkinyt esittämään 
sitkeidenkin epäkohtien korjaamisessa sellaista toimintalinjaa, että määritel-
lään pidemmän aikavälin (10–15 vuoden) tavoitteet, joihin edettäisiin askel-
taen, ja ehdottanut ensimmäisiä toimenpiteitä, jotka olisivat toteutettavissa jo 
lähivuosina. Olen välttänyt kaikkien sellaisten ehdotusten tekemistä, joille en 
näe realistisia mahdollisuuksia näköpiirissä olevassa tulevaisuushorisontissa. 

Ehdotuksista monet edellyttävät säädösmuutoksia. Tältä osin olen pyr-
kinyt, milloin vain mahdollista, täsmentämään ehdotuksia jo alustavan laki-
luonnoshahmotelman muotoon jatkotyön helpottamiseksi. Yleisenä lainsää-
däntöstrategiana kunnallista järjestelmää koskevissa ehdotuksissa olen pitänyt 
kiinni siitä periaatteesta, että koska kuntien tehtävistä ja velvollisuuksia voi-
daan säätää ainoastaan lailla, ehdotuksissa esitetään joko muutettavaksi lakia 
sinänsä tai että lakiin sisällytetään valtuussäännös valtioneuvoston asetuksen 
antamiselle tietyistä laissa tarkoin määritellyistä yksityiskohdista. Tämä on 
ollut jo kuluneiden runsaan viiden vuoden aikana vallitseva kunnallisen jär-
jestämisvastuun selkeyttämisen ja täsmentämisen linja terveydenhuollossa. 
Olen myös lähtenyt siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tärkeässä raja-
maastossa tämä säädösstrategia on hedelmällisempi kuin pyrkimys subjek-
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tiivisiin oikeuksiin, mikä on vallitseva perinne tavoiteltaessa tiukempaa sää-
döspohjaa sosiaalialalla. 

Lisäksi olen harvoissa ja valituissa kohteissa esittänyt potilaan/asiakkaan 
oikeuksista säätämistä silloin, kun kyse on niin sanotuista heikoista ryhmistä, 
joiden asema on kaikkein uhatuin. Nämä muutamat ehdotukset on tehty posi-
tiivisen diskriminaation hengessä eli tietoisesti asettamalla huono-osaiset 
etusijalle lainsäädännössä. Näin siksi, että edes järjestämisvastuun täsmentä-
minen ei aina näytä näiden ihmisryhmien tukemisessa riittävän. 

Raportti nojaa niihin arvolähtökohtiin, jotka perustuvat Suomen perus-
tuslakiin ja Suomen ratifioimiin sopimuksiin kansalaisten perusoikeuksista, 
YK:n ja WHO:n peruskirjoihin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja YK:n 
vuosituhatjulistuksen näitä vahvistaviin lausumiin. Nämä ovat Suomessa ylei-
sesti retorisella tasolla kaikkien hyväksyttävissä. Retoriikasta reaalipolitiik-
kaan on kuitenkin suuri kuilu, ja tarve sen umpeen kuromiseen on viime 
vuosikymmeneltä näyttänyt kasvavan. Kuten tullaan näkemään, kuilu ei ole 
kasvanut itsestään vaan sitä on myös tietoisesti kasvatettu. Myös retoriikkaa 
on uudistettu sanamagialla, joka hämärtää terveydenhuollon ja terveyspoli-
tiikan lähtökohtia. 

Selvityksen havainnot eivät sisällä uutta ja yllättävää. Ne ovat kaikille 
asiaan vihkiytyneille tuttuja. Ainoa mikä saattaa olla uutta on, että niitä on 
koottu laajasti yhteen.

Haluan kiittää Kalevi Sorsa -säätiötä kaikesta siitä tuesta, mitä olen hank-
keeseen saanut. Erityisesti Juha Eskelinen ja Hildur Boldt ovat olleet apunani 
työn kaikissa vaiheissa. Säätiö asetti myös tuekseni asiantuntijaryhmän, johon 
kuuluivat Reino Hjerppe, Meri Koivusalo, Juhani Lehto, Katri Lindqvist, Kari 
Puro, Markku Puro, Vappu Taipale ja Lauri Vuorenkoski. Heidän komment-
tinsa, kritiikkinsä ja palautteensa ovat olleet korvaamattoman arvokkaita var-
sinkin työn alkuvaiheissa.

Monet asiantuntijat sosiaali- ja terveysministeriössä ja ystäväpiirissäni ovat 
auttaneet minua arvokkailla neuvoilla, omalla asiantuntemuksellaan, kom-
menteillaan ja korjauksillaan. Kiitän heitä kaikkia. Erityisesti haluan mainita 
nimeltä (aakkosjärj.): Viveca Arrhenius, Jarkko Eskola, Anke Hansson, Terhi 
Hermanson, Raimo Jämsén, Pekka Järvinen, Eija Koivuranta, Jukka Mattila, 
Tapani Melkas, Taina Mäntyranta, Ulla Närhi, Kari Paaso, Maija Perho, Mar-
jaana Pelkonen, Sinikka Rajaniemi, Osmo Saarelma, Sirpa Sarlio-Lähteen-
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korva, Tytti Solantaus, Vappu ja Ilkka Taipale, Juha Teperi,  Marjukka Valli-
mies-Patomäki ja Reijo Väärälä.

Sanomattakin on selvää, että kaikesta mitä olen lopulliseen käsikirjoituk-
seen kirjoittanut, virheet ja väärinkäsitykset mukaan lukien, vastaan yksin 
minä.

Teoksen nimi on parafraasi Olof Palmen kirjan otsikosta ”Politiikka on 
tahdon asia”. Tällä tahdon sanoa, että kaikki mitä työssä esitetään, on tehtä-
vissä. Rahaa tarvitaan varsin vähän siihen nähden mitä terveydenhuoltoon 
kuluu. Kysymys on poliittisesta tahdosta ja siitä, että reaalipolitiikka lähenisi 
poliittista retoriikkaa. Missään nimessä en tarkoita, että terveys olisi yksi-
löiden tahdon asia. Yksilöt voivat tehdä yhtä ja toista terveytensä eteen, mutta 
he voivat omilla valinnoillaan vain varsin rajallisesti toimia vapaasta tahdos-
taan. Elinolot, kasvuympäristö, ja kulttuuri ovat meitä yksilöitä suurempia 
voimia, ja kansanterveys määräytyy näistä sekä niitä muovaavasta poliitti-
sesta tahdosta. Tästä on kirjassa kysymys. Toivon sen virittävän keskustelua 
asioista, jotka koskevat jokaista meistä nyt tai tulevaisuudessa.

Helsingissä, 26.1.2010

Kimmo Leppo
LKT, kansanterveystieteen dosentti (Helsingin yliopisto)
Ylijohtaja, osastopäällikkö, STM terveysosasto (eläkkeellä)  



1.
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Terveyspolitiikan ja terveydenhuollon 
arvoista ja perusperiaatteista

TERVEYDENHUOLTO OSANA TERVEYSPOLITIIKKAA

Terveyspolitiikka on laaja yleiskäsite, joka sisältää kaikki toimenpiteet, joilla 
terveyttä pyritään edistämään, sairauksia ja tapaturmia ehkäisemään sekä 
sairauksia hoitamaan, lievittämään tai kuntouttamaan, tai joilla kompensoi-
daan terveysmenetyksistä koituvia taloudellisia ja muita seuraamuksia. Ter-
veydenhuolto on se osa terveyspolitiikkaa, joka kuluttaa eniten voimavaroja 
ja on siksi keskeinen, joskus yksipuolisesti ainoakin, tarkastelukohde. Ter-
veydenhuolto on varsin erikoinen toimiala. Se on äärimmäisen työ-, tieto- ja 
taitointensiivinen kenttä, ehkä suuremmassa määrin kuin mikään muu toi-
miala. Se työllistää 8–9 prosenttia koko työvoimasta ja käyttää/tuottaa meillä 
7–8  prosenttia bruttokansantuotteesta, useimmissa EU-maissa tuntuvasti 
enemmän. Monimutkaista toimintaa voi pelkistetysti kuvata erittelemällä 
kolme toimivaa tahoa: ihmiset, ammattilaiset ja palvelun tarjoajat. Ideaaliti-
lanteessa heidän tavoitteensa ja tarpeensa yhtyvät, mutta käytännössä terve-
ydenhuollon keskeisten toimijoiden välejä kuvaavat usein konfliktit. Tietysti 
näihin kaikkiin vaikuttavat myös yleistä ilmapiiriä muovaavat tekijät, kuten 
media tai kansainvälinen toimintaympäristö.
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KUVIO 1: Terveydenhuollon tarpeita määrittävät osapuolet

People: potilaat, kansalaiset, kuntalaiset, veronmaksajat, äänestäjät
Professionals: alan ammattihenkilöstö
Payer/providers: maksaja/järjestäjä, kunnat/valtio, vakuutus

Terveydenhuolto on äärimmäisen vaikeasti johdettava asiantuntijaor-
ganisaatio, jossa professionalismin merkitys on erittäin suuri, riippumatta 
siitä miten sitä poliittis-hallinnollisesti ja taloudellisesti johdetaan. Voi hyvin 
perustein väittää, että 1990-luvun kaoottisissa oloissa terveydenhuolto pysyi 
pystyssä suuremmitta vaurioitta siksi, että ammattihenkilöstö piti pintansa 
osaamisessaan, ammattietiikassaan ja työmoraalissaan kaikista vastoinkäymi-
sistä huolimatta. Toinen tekijä, joka on syytä panna merkille, on suomalaisen 
kuntajärjestelmän pienten talousyksikköjen nopea sopeutumiskyky. Voi vain 
arvailla, miten paineissa olisi käynyt, jos muutokset olisi pitänyt tehdä kes-
kusjohtoisesti. Kuviossa on esitetty 90-luvun laman rajut supistukset ja niiden 
pitkä varjo suomalaisessa terveydenhuollossa.

PEOPLE

PAYER/
PROVIDERS

PROFES-
SIONALS

PAYER/
PROVIDERS

PROFES-
SIONALS

PEOPLE

Ideaalitilanne Jännitetilanne
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KUVIO 2: Terveydenhuoltomenot vuosina 1975–2005, milj. € vuoden 2005 hinnoin

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

ARVOISTA JA PERIAATTEISTA TERVEYDENHUOLLOSSA

Kaikki kehittyneiden maiden terveysjärjestelmät (Yhdysvaltoja lukuun otta-
matta) perustuvat siihen, että palvelujen rahoitus nojaa suuriin riskipooleihin, 
joissa riskejä tasataan ja tasoitetaan eri väestöryhmien välillä solidaarisesti. 
Niissä pyritään universaaleihin, kaikille tarkoitettuihin palveluihin, yhden-
vertaisuuteen palveluihin pääsyssä (equity in access) sekä mahdollisuuksien 
mukaan laadukkaaseen hoitoon ja hoivaan. Käytännössä nämä edellytykset 
täyttyvät vain, jos järjestelmät perustuvat verorahoitukseen tai lakisääteisesti 
pakollisiin vakuutuksiin (Beveridgen ja Bismarckin mallit).

Kerrataanpa tuoreiden poliittisten asiakirjojen valossa terveydenhuollon 
periaatteet, koska ne tahtovat unohtua niiden keskeisyydestä huolimatta. Bar-
celonan huippukokouksessa vuonna 2002 EU:n valtionpäämiehet hyväksyivät 
päätelmät, jotka oli valmisteltu sosiaalisen suojelun komitean (Social Protec-
tion Committee) ja talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee) 
yhteistyönä. Niissä todettiin, että kaikkien EU-maiden järjestelmät, niiden 
eroista huolimatta, perustuvat samoille johtaville arvoille ja periaatteille, joita 
ovat universaalisuus (palvelut kaikille), yhdenvertaisuus (equity) ja solidaa-

12 000

10 000

8 000

2 000

14 000

0

6 000

4 000

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005

Vuodeosastohoito Lääkkeet ja farmas. tuotteet Muu terveydenhuolto

Avohoito Julkiset investoinnit



18

risuus (kaikki osallistuvat rahoitukseen kykyjensä mukaan, ja palvelut toteu-
tetaan tarpeen mukaan). Edelleen todettiin, että kaikessa terveydenhuollon 
ja pitkäaikaishoidon tarkastelussa on kiinnitettävä huomiota kolmeen kes-
kenään riippuvaan johtavaan periaatteeseen: laatu (quality), saatavuus/pääsy 
(access) ja taloudellinen kestävyys (financial sustainability).

Samat arvot ja periaatteet on sittemmin uudelleen vahvistettu terveysmi-
nistereiden neuvostossa 2006, siinä yhteydessä, kun ministerineuvosto halusi 
evästää komissiota jatkotyötä silmällä pitäen, kun EU-parlamentti oli juuri 
kaatanut komission lakialoitteen siltä osin, että terveyspalvelut sisältyivät ns. 
palveludirektiiviin.

Hyvästä hoitoon pääsystä ei ole paljon iloa, jos palvelujen laatu on kyseen-
alainen. Laadusta ei ole iloa, ellei ole takeita pääsystä hoitoon tarpeen mukaan. 
Vaikka saatavuus ja laatu olisivat hyvät, ilo on tilapäistä, jos järjestelmä on 
pitkän päälle kohtuuttoman kallis, siis taloudellisesti kestämätön.

Asiakasmaksuja ei käyttöhetkellä peritä, koska ne muodostaisivat hoitoon 
pääsyn esteitä. Kun potilas on päässyt systeemiin sisään, ei maksujen perimi-
sessä ole mitään järkeä, koska kaikesta mikä maksaa, eli tutkimus- ja hoitotoi-
mista, päättää lääkäri eikä potilas. Suomessa ei tätä ajattelua ole ymmärretty, 
vaan kuvitellaan asiakasmaksujen olevan merkittävä rahoituskanava ja mak-
suilla olevan ohjausvaikutusta palvelujen tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 
Niiden tosiasiallinen merkitys rahoituksessa on hyvin vähäpätöinen, mutta 
yksittäisille kotitalouksille ne voivat olla myrkkyä, kuten tulemme Suomea 
koskevasta tarkastelusta näkemään. Ainoa ohjausvaikutus on tarpeenmu-
kaisen hoidon saatavuuden este köyhille ja pitkäaikaissairaille potilaille.

Maksupolitiikan tosiasiallista merkitystä ei Suomessa ymmärretä.1 Kun 
kansa on jaettu kahtia palvelujen käyttömahdollisuuksissa seuraukset näkyvät 
tuoreiden tietojen mukaan jopa kuolleisuudessa.2 Kuvio 3 koskee 1990-lukua, 
jolloin pahimpia maksupoliittisia virheitä tehtiin keskellä pahinta taloudel-
lista lamaa.

1 Vrt. Leppo 2008.
2 McCallum ym. 2009.
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KUVIO 3: Perusterveydenhuollon estettävissä olevan kuolleisuuden keskimääräinen 
vuotuinen muutos (%) tuloluokittain 1992–2003 (mm. työikäisten astma, muut 
keuhkosairaudet, diabetes)

Lähde: McCallum ym. 2009

TALOUSPOLITIIKKA JA TERVEYSPOLITIIKKA

Kun uusliberalistinen3 agenda hallitsi maailmaa Berliinin muurin murtu-
misen jälkeen, kasvoi kansainvälisten rahoituslaitosten merkitys aiempaakin 
suhteettomammaksi. Kaikesta historiallisesta kokemuksesta riippumatta, 
Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF alkoivat suosia 
marginalistista, ei-universaalia, ja vain tiettyihin interventioihin keskittyvää 
residuaalista toimintamallia, jossa käyttömaksuilla oli merkittävä sija. Toisin 
sanoen tulisi noudattaa amerikkalaista mallia, ainoaa poikkeusta valtavirrasta.

Yllä olevaan yleiskuvaan ei ole paljon lisättävää. Laineet vyöryivät vah-
voina ympäri maailman 1990-luvun reformiaalloissa, joista Suomikin koki 
omat osansa. Suomi ei tosin toiminut yhtä sinisilmäisesti yksityistämisessä 
kuin Ruotsi 1990-luvulla.4 Näyttää, että suurimmat hullutukset ovat Suomessa 
nyt käynnissä jälkijättöisesti, kuten niin monesti tapahtuu.

3 Termi uusliberalistinen on Suomen kielessä hankala. Sitä käytetään usein epämääräisesti 
poliittisena lyömäaseena. Tässä sillä tarkoitetaan talouspoliittista oppisuuntaa (doktriinia), 
joka nojaa uusklassiseen teoriaan, uskoo markkinoiden hyvään toimivuuteen kaikilla 
talous- ja yhteiskuntaelämän aloilla ja tavaroiden, palvelujen, pääomien ja ihmisten täysin 
rajoittamattomaan liikkuvuuteen sekä julkisen vallan mahdollisimman vähiin interventioihin 
millään talouselämän alalla.
4 Dahlgren 2008.
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Eräs olennainen piirre kuvatussa ajattelun murroksessa on se, miten suh-
taudutaan terveyspalveluissa/terveydenhuollossa tuotannon ja rahoituksen 
eriyttämiseen sekä millä tavoin nähdään julkaisen vallan ja yksityisen toi-
minnan rooli. Erottelut voidaan koota nelikenttään:

KUVIO 4: Yksityinen ja julkinen rahoitus sekä tuotanto

TUOTTAJA

JULKINEN YKSITYINEN

RAHOITUS

JULKINEN BEVERIDGE-MALLI BISMARCK-MALLI

YKSITYINEN – USA

Erittely on sangen hyödyllinen poliittisia siirtymiä ajatelleen. Kun Euroo-
passa noin sata vuotta sitten vähitellen siirryttiin hajanaisista yksityisistä 
kulutusmenoista rahoitetusta ja yksityiseen tuotantoon perustuvista malleista 
julkisesti rahoitettuihin järjestelmiin, omaksuttiin toisissa maissa julkinen 
tuotanto (Beverigde-malli), toisissa yksityinen tuotanto (Bismarck-malli). 
Yhdysvalloissa on periaatteessa sekä yksityinen rahoitus että yksityinen tuo-
tanto, mutta tosiasiassa julkinen rahoitus on huomattavan suuri (noin puolet 
kokonaismenoista).

Pohjoismaissa, Ruotsissa ja jonkin verran Suomessa, on julkisesti rahoite-
tuissa järjestelmissä aivan viime aikoina tapahtunut jonkin verran siirtymää 
julkisesta yksityiseen tuotantoon. Tämä on sikäli oireellista, että koko uusli-
beraali agenda lähtee juuri olettamuksesta, että yksityinen tuotanto on tehok-
kaampaa, vaikka todisteet puuttuvat. Valinta on ennen muuta ideologinen. 
Kun suomalaisessa keskustelussa esimerkiksi PARAS-hankkeen yhteydessä 
puhutaan ”palvelutuotannon monipuolistamisesta”, on piiloagendana lisätä 
yksityistä tuotantoa julkisella rahoituksella.
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Miten tähän on tultu?

TERVEYSPOLITIIKKA JA TERVEYDENHUOLLON KULTA-AIKA 1970–1988

Suomen terveydenhuolto ja terveyspolitiikka olivat selvästi käännekohdassa 
1970-luvun alkaessa. Elettiin yleisen optimismin aikaa, jolloin kaikki näytti 
mahdolliselta. Tämä ei koskenut vain terveysalaa, vaan yhtä lailla tutkimus- 
ja koulutuspolitiikkaa, kulttuuria, yleistä ilmapiiriä. Kauan haudotut uudis-
tusideat muuttuivatkin yhtäkkiä mahdollisuuksiksi, jotka vain odottivat 
niihin tarttumista ja nopeaa toimeenpanoa. Terveysalalla oli 1960-luvulla 
paitsi luotu pohjaa tutkimuksellisesti, myös erityisin valtion selvityksin kan-
santerveystyön vahvistamiseksi.5

Ajatellaanpa lyhyttä luetteloa 1970–1972 uudistuksista. Aborttilaki tuli 
voimaan 1970. Lakisääteinen ehkäisyneuvonta tuli terveyskeskuksiin osana 
kansanterveyslakia ja terveyskeskustoimintaa 1972. Kansanterveystyön mas-
siivinen käynnistyminen asteittain vuodesta 1972 alkaen, alueellisesti voima-
varoja kohdentaen, sekä koko mittavan suunnittelu- ja valtionosuusjärjes-
telmän synty 1972–1973.

Pohjaa uudelle toimintalinjalle oli luotu vankalla terveyspoliittisella tutki-
mustiedolla6 ja vahvalla egalitaarisella arvopohjalla. Tyyppiesimerkki terve-
ysalalla oli Talousneuvoston yhteiskuntapolitiikan jaoston terveyspolitiikan 
tavoitteita tutkineen työryhmän raportti7, jossa ensimmäisen kerran esitettiin 

5 KomM 1969:A3.
6 Leppo 2009b.
7 Talousneuvosto 1971.
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järjestelmällinen tavoite-keino-analyysi rationaalisen suunnittelun ja päätök-
senteon työkaluksi. Vuotta myöhemmin ryhmän sihteerinä toiminut, 29-vuo-
tiaana STM:n kansliapäälliköksi nimitetty LKT, VTK Kari Puro julkaisi tuon 
ajatuskehikon yhdistäen sen ansiokkaasti konkreettiseen, toimintapolitiikan 
sisällöllisten painopisteiden erittelyyn8. Esihistoriaan kuuluvat oikeastaan 
Pekka Kuusen ”60-luvun sosiaalipolitiikka” (1961) ja sen kärkevä terveyspo-
liittinen kritiikki sekä Osmo Kaipaisen ”Kansa kaikki kärsinyt” (1969). Tärkeä 
oli myös WHO:n kansainvälinen vertailututkimus WHO/ICS-MCU9, jonka 
alustavia tuloksia julkaistiin suomeksi 196910. Suomen (pääkaupunkiseudun) 
terveydenhuollon pahin epäkohta oli se, että sangen runsaat resurssit olivat 
väärin – puhtaasti sairaalalaitokseen – kohdennettuina. Edellä mainitut komi-
teatyöt odottivat vain toimeenpanoa.

Puro rekrytoi sosiaalipolitiikan dosentti Tapani Purolan STM:n suunnit-
telupäälliköksi. Hän oli johtanut Kelan sosiaaliturvan tutkimuslaitosta ja toi-
minut pioneerina suomalaisessa terveydenhuoltotutkimuksessa. Sekä sosi-
aalipolitiikassa (eläkepolitiikka, perhepolitiikka) että terveyspolitiikassa oli 
suuria uudistushankkeita, joissa kokonaisnäkemystä ja uutta osaamista tar-
vittiin. Niiden koordinaatio tapahtui esikuntatyönä ministeriön suunnittelu-
sihteeristössä, jossa oli Purolan lisäksi pari huipputason säädösvalmistelijaa, 
tietysti tiiviissä yhteistyössä linjaosastojen ja niiden alaisten keskusvirastojen 
kanssa, joka olivat asioista ensisijaisessa vastuussa. Itse tulin sosiaalilääke-
tieteelliseltä tutkimusuralta Suomen Akatemiasta STM:n uuteen strategiseen 
suunnittelutehtävään, terveydenhuolto-osaston apulaisosastopäälliköksi 1973.

Muutamassa vuodessa oli suomalainen terveydenhuolto jo uusilla urilla, 
ja tuon perustyön jälkeen paneuduttiin laaja-alaiseen sektoreiden väliseen 
rakenteelliseen terveyspolitiikkaan: liikenneturvallisuus 1972 alkaen, työ-
suojelu 1973 lähtien, tupakkapolitiikka silloisen maailman laaja-alaisimman 
lainsäädännön pohjalta vuosista 1975–197611, ravitsemussuositukset 1977–1978 
alkaen12.

8 Puro 1973.
9 Kohn & White 1976.
10 Väänänen ym. 1971, Kalimo 1969.
11 Leppo 1978a ja 1978b.
12 KomM 1981.
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Pohjois-Karjala-projekti käynnistyi 197213, juuri samoihin aikoihin kuin 
kansanterveyslaki tuli voimaan. Toimeenpano niin kansanterveystyössä kuin 
projektissa käynnistyi Itä- ja Pohjois-Suomesta, mikä teki yhteisötason inter-
ventiot mahdolliseksi. Toimivaksi osoittautunut malli hyväksyttiin valta-
kunnallisesti, ja se yleistyi nopeasti koko maahan. Suomessa ei ollut yhtään 
todellista sydänalan mielipidevaikuttajaa, joka ei olisi ollut ehkäisevien inter-
ventioiden takana, koska hoidon rajalliset mahdollisuudet tiedettiin. Oli pari 
vanhaa professoria, jotka pilkkasivat moista katteetonta intoa, mutta näytöt 
(toteutettavuus ja riskitekijätasojen lasku väestötasolla) kertyivät nopeasti ja 
niin vakuuttavasti, ettei näillä ”kalkkiksilla” ollut uskottavuutta.

Tautikohtaiset torjuntaohjelmat käynnistyivät 1970-luvun puolivälin jäl-
keen: verenpainetoimikunta, sokeritautitoimikunta ja monet muut. Hoito-
ohjelmien laadinta onnistui parhain asiantuntijavoimin STM:n, Sitran ja 
Lääkintöhallituksen kolmikantatuella, ja tämäkin hanke oli ensimmäinen laa-
tuaan maailmassa. Niiden pohjalta sitten laadittiin käytännössä sovellettuja 
alueellisia hoitosuosituksia sairaalapiirien ja terveyskeskusten yhteistyönä. 
Kohteena olivat tärkeimmät terveydenhuoltoa kuormittavat terveysongelmat 
ja kansantaudit.

Tutkimuksellista pohjaa vahvistettiin Suomen Akatemian uudistuessa, 
ensin lääketieteellisen toimikunnan painoalueohjelmassa, sittemmin kansan-
terveyden painoaluejaostossa. Tähän liittyvät myös tärkeät ohjelma- ja tutki-
jakoulutustyön avaukset, esimerkkeinä teknologian arviointitutkimus, tervey-
denhuoltotutkimus ja elämäntavan terveystutkimus.

Yliopistoihin ja niiden uusiin kansanterveystieteen laitoksiin panostettiin. 
Lääkäreiden opetussuunnitelmat uudistettiin, ja varsinkin Tampere ja Kuopio 
alkoivat toteuttaa lääkärikoulutusta uudella modernilla otteella, yleislääkäri-
kansanterveystyöorientaatiolla. Yleislääketieteestä tuli 1970-luvun lopulla kol-
manneksi suosituin erikoisala. Hoitaja-ammattikuntien koulutuksen laajuus 
ja sisältö uudistettiin osana keskiasteen koulutusuudistusta. Politiikan, tut-
kimuksen, koulutuksen ja käytännön kehittämistyössä oli synergiaa. Sekto-
ritutkimuslaitoksia (Kansanterveyslaitos ja Työterveyslaitos) vahvistettiin ja 
uudistettiin sisällöllisesti ja painopisteiltään, ja niistä tuli merkittäviä asian-
tuntijalaitoksia toimintapoliittisesti relevantissa tutkimus- ja kehittämistyössä. 

13 Puska ym. 1995.
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Suomi oli erittäin vilkkaassa kansainvälisessä yhteistyössä terveysalalla, 
joka on tietysti aina ollut hyvin kansainvälinen. Esimerkkeinä WHO:n hal-
lintoneuvostojäsenyys 1975–1978, aktiivinen osallistuminen ja panostus Alma 
Atan perusterveydenhuoltokonferenssiin 197814 sekä 1980-luvun taitteessa 
WHO:n ”Terveyttä kaikille vuoteen 2000”15 eli kunnianhimoisen terveyspo-
litiikan globaalin uudistamisen pilotointi Suomessa yhtenä edelläkävijämaana 
monista eri puolilla maailmaa.

Tämä kaikki oli mahdollista taloudellisen kukoistuskauden aikana, lähes 
neljännesvuosisadan jatkuneella yhtäjaksoisen kasvun kaudella, kanavoimalla 
yhteiskunnan lisävoimavaroja kulloinkin kipeimmiksi koettuihin kohteisiin. 
Joitakin rajoitteitakin oli pakko asettaa tiukasti, koska anteliaiden valtion-
apujen järjestelmässä kunnilla oli taipumus ja väärät kannustimet rakentaa 
monumentteja niin terveyskeskusjärjestelmään kuin sairaalatoimintaan. 
Vaikka sairaalajärjestelmä oli tavallaan valmiiksi rakennettu ja huippuvarus-
tettu, uusia miljardiluokan investointisuunnitelmia tuli tulvimalla. Vuonna 
1975 laadittiin sairaalarakentamisen 10-vuotisohjelma, joka hyväksyttiin val-
tioneuvostossa periaatepäätöksenä, valtakunnallisten 5-vuotissuunnitelmien 
virallisen vahvistamisen yhteydessä. Näin saatiin jotain kuria ja järjestystä 
aivan holtittomaan varainkäyttöön. Kustannuskasvu terveydenhuoltoalalla oli 
1970-luvulla huomattavasti hillitympää kuin 1960-luvulla, huolimatta suurista 
uudistuksista tai ehkäpä juuri niiden takia.

Kuitenkin oli nähtävissä hälyttäviäkin merkkejä keskeisten uudistusten 
toimeenpanossa. Kansanterveystyön toiminnallinen sisältö oli kangistumassa 
liukuhihnamaiseksi avosairaanhoidoksi, jota toteutettiin sairaalamaailmasta 
sisäistetyllä episodimaisella palvelulla. Hoidon jatkuvuus oli huonoa ja pal-
velukykyä moitittiin. Ensimmäinen korjausyritys oli lääkintöneuvos Aimo 
Ojalan johtama terveyskeskusten avosairaanhoidon kehittämistoimikunta 
197916. Toinen olivat 1980-luvun alusta alkaneet askeleet väestövastuu- ja oma-
lääkäritoiminnan suuntaan.17

14 STM 1978.
15 STM 1986.
16 KomM 1979.
17 Aro 1991.
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1970-luku oli poikkeusaikaa, kultakausi, joka ei koskaan palaa. Onhan jo 
tuo uudistusluettelo hengästyttävä, vaikka se on vain erittäin lyhyt tiivistys 
pähkinänkuoressa. Sen mahdollistivat suotuisat poliittiset olot, vakaa talous-
kasvu, sukupolvenvaihdos hallinnossa sekä 1960-luvulla työstettyjen radikaa-
lien uudistusideoiden osoittautuminen mahdollisiksi ja jopa salonkikelpoi-
siksi. Kuten sanottu, ajan henki ei vaikuttanut vain terveysalalla, vaan koko 
yhteiskunnassa. Lasten päivähoito, peruskoulu, uusi kulttuuripolitiikka, 
kaikki tulivat samaan aikaan.

1980-luku oli vielä jokseenkin rauhallisen, strategisen uudistustyön aikaa. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja rahoitusjärjestelmät yhtenäistet-
tiin erittäin suuritöisessä ns. VALTAVA-hankkeessa (valtionapujen tasauksen 
vaikutukset) 1980-luvun puolivälissä. Se oli merkkipaalu sosiaalihuollon 
suunnitelmallisen kehittämisen kannalta, ja valtionosuuksien tasaus oli siu-
naus, vaikka terveydenhuollosta siirrettiin lisävoimavaroja sosiaalihuollon 
tarpeisiin. Sehän oli aivan oikein. Siellä tarpeet olivat suurimmat, kun ter-
veydenhuolto oli jo saatettu uuteen uskoon.

Verraten paljon aikaa ja energiaa alkoi kulua niin sanottuun hallinnon 
uudistamiseen. Myönteistä siinä oli tehtävien siirto keskushallinnosta lää-
neihin ja lääneistä kuntiin silloin kun tätä pidettiin järjestelmien kypsyessä 
täysin mahdollisena. Kielteistä oli hallinnonkehittäjien uudistusvimma, jonka 
sylttytehdas oli OECD:n julkishallinnon komitea PUMA ja New Public Mana-
gement (NPM)-koulukunnan esiinmarssi. Vuosikymmenen loppupuolella 
istui Pajusen komitea, joka esitti keskushallinnon virtaviivaistamista siirty-
mällä yksiportaiseen hallintoon, mikä käytännössä tarkoitti keskusvirastojen 
lakkauttamista, yhdistämistä tai muuta alasajoa. STM:n kannalta, jossa kaikki 
mahdollinen oli jo delegoitu alaspäin, tämä linja oli erittäin huolestuttava. 
STM oli malliesimerkki pienestä, mutta hyvin organisoidusta suuren bud-
jetin ministeriöstä, joka saattoi keskittyä olennaiseen eli strategisiin linjan-
vetoihin, lainsäädäntöön, budjetteihin ja taloussuunnitteluun. Keskusvirasto 
hoiti toimeenpanotehtävät ja paljon valmistelutyöstä, ja vastasi rutiinien suju-
vuudesta. Jos keskusvirastoilta viedään hallintotehtävät, jotka on jo kaikki 
delegoitu alaspäin lääninhallituksiin ja kuntiin mahdollisimman pitkälle, on 
seurauksena delegoinnit ylöspäin: ministeriöön. 
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Suunnittelu- ja valtionosuusjärjestelmää oli kevennetty kuntakentän osit-
tain perustellun kritiikin pohjalta. Eihän yksityiskohtainen keskusohjaus 
ollut enää tarpeen, kun ”suuri systeemimuutos” oli saatu aikaiseksi. Ehkä 
kuitenkin tehtiin liian vähän ja liian myöhään. Joka tapauksessa poliittiset 
voimat, jotka olivat liikkeellä desentralisaation, deregulaation ja ”valtion hol-
houksen vähentämisen” nimissä, puhkesivat suoranaiseen kunnallisromant-
tiseen uhoon: kaikki viisaus on kunnissa. Kunnanjohtajat sanoivat: voi kun 
olisi viulu, kyllä täällä soitettaisiin, mutta kun mitään ei saa tehdä byrokraat-
tisessa Suomessa. 

Eräs uhka ministeriön näkökulmasta oli ns. Hiltusen komitea, jonka teh-
tävänä oli uudistaa ja yhtenäistää valtionapujärjestelmiä eri hallinnonaloilla. 
Keskeinen idea oli lopettaa käyttötarkoitukseen sidotut menoperusteiset val-
tionosuudet ja siirtyä könttäsummarahoitukseen, joka ei olisi sidottu mihin-
kään käyttötarkoitukseen, vaan olisi kuntien vapaassa harkinnassa. Idea oli, 
että kunta toimisi taloudellisesti viisaasti kohdentaen rahat ”oikein”, tarpeel-
lisimpiin toimiin sektorirajoista riippumatta. Ajatus pelotti kahdesta syystä. 
Se irrottaisi koko sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön, joka perustui väljään 
puitelainsäädäntöön, sen toimeenpanon olennaisesta elementistä, alemman-
tasoisesta ohjauksesta rahahanojen, henkilöstökiintiöiden ja investointimää-
rärahojen keinoin. 

Toiseksi kaikki kansainvälinen kokemus osoitti, että käyttötarkoitukseen 
sitomaton, könttäsummana maksettava valtionosuus on itse asiassa vallan-
keskitys valtiovarainministeriöille, joille tuli helpommaksi käyttää hyvinvoin-
tipalvelujen budjetointia valtion säästöohjelmien välineenä. Toisin sanoen 
tapahtui siirtymä toiminnan ohjauksesta fiskaaliseen kontrolliin. Näin oli 
käynyt Kanadassa ja muualla, mistä kokemuksia oli dokumentoitu. Toteutus-
vaiheesta 1990-luvulla kerron lisää seuraavassa jaksossa.

Terveyspolitiikassa merkittävä uusi avaus oli WHO-peräinen, tällä kertaa 
kotoisin Euroopan aluetoimistosta (EURO), jota johti suomalainen aluejoh-
taja Leo Kaprio. Uusi teema oli ”Health Promotion”, joka lähestyi terveyden 
edistämistä ei niinkään tauti/preventio -näkökulmasta, vaan ihmisistä, heidän 
voimavaroistaan ja niiden tukemisesta, yhteisöistä ja sosiaalisesta tuesta sekä 
yhteiskuntapolitiikan muuttamisesta terveystavoitteisemmaksi.18 Lähtökohta 

18 WHO 1984.
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oli siis humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen. Suomi osallistui työhön 
täysin sydämin. Terveyspoliittinen uusajattelu sai suuren käyttövoiman maa-
ilmanlaajuisesti WHO:n Kanadassa pidetystä kansainvälisestä konferens-
sista ja siellä hyväksytystä Ottawan julistuksesta marraskuussa 1986. Prosessi 
jatkui keskittyen Ottawan julistuksen viiteen ensisijaiseen toimintalinjaan, 
kuhunkin vuorollaan, keskittyvistä konferensseista, ensimmäisenä ”Building 
Healthy Public Policy” Etelä-Australian osavaltiossa 1988, ja jatkuen sitten 
teema kerrallaan vähän harvemmin, nykypäiviin asti. Seuraava konferenssi 
on Suomessa 2013.

Suomen ”Terveyttä kaikille” -ohjelma (HFA-FIN), joka oli hyväksytty 
hallituksen terveyspoliittisen selonteon yhteydessä 1980-luvun puolivälissä19, 
kangersi toimeenpanovaiheessa pahasti, muun muassa siksi että kaikkia tar-
peellisia osapuolia ei ollut riittävästi kytketty tiiviisti mukaan valmisteluvai-
heeseen. Käynnistettiin sisäinen uudistaminen ja kutsuttiin ulkoinen arvi-
ointi WHO:n Euroopan aluetoimistosta. Luotiin kokonaan uusi malli terveys-
poliittisesta maa-arvioinnista, jossa sovellettiin erilaisia OECD:n maatutkin-
noissaan (talous, ympäristö, koulutus) käyttämiä lähestymistapoja. Arvio 
valmistui 1989–199020 ja kansallinen uudistettu yhteistyöohjelma 1991–1992.21 
Tuo asiakirja jäi kuitenkin jo täysin laman jalkoihin, eikä tuonut enää tosiasi-
allisesti mitään uutta puhtia tärkeään kokonaisvaltaiseen terveyspolitiikkaan.

KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?

1990-luvun taitteessa sosiaali- ja terveysalan valtionhallinto uudistettiin 
perusteellisesti. Ministeriö organisoitiin uudelleen, keskusvirastot lakkautet-
tiin ja niistä tehtiin tutkimus- ja kehittämiskeskuksia (Stakes) ja luotiin uusia 
pikkuvirastoja (Lääkelaitos, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus). Valtion-
osuusjärjestelmän uudistus, jota oli kauan valmisteltu edellä mainituista huo-
lestuttavista lähtökohdista, astui voimaan 1993, keskellä pahinta lamaa.

Suomi oli jo jonkun aikaa valmistellut liittymistä Euroopan unioniin, ja 
päätös syntyi pikaisesti Ruotsin yllätysratkaisun jälkeen, josta Suomea ei ollut 

19 STM 1985.
20 WHO 1990.
21 STM 1993.
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edes informoitu. Silloin vauhdittui mieletön lainvalmistelukiire. Päättäjistä 
kukaan ei ollut ymmärtänyt, että STM:llä oli suuri pakollinen lainsäädäntö-
agenda yhteisölainsäädännön reunaehtojen täyttämisessä. Kansainvälisessä 
terveyskentässä tämä merkitsi myös uutta valta- ja palikkapeliä EU:n, WHO:n 
ja Euroopan Neuvoston sekä kansainvälisten rahoituslaitosten, Maailman-
pankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston, välillä. Kansainvälisten asioiden 
kuorma kasvoi entisestään. Koko valtavaan lisätyöhön, jonka lamavuodet ja 
EU-jäsenyyden toteutuminen toivat, ei tullut mitään lisäresursseja.

Kunnat ajettiin tässä monelta osin kotikutoisessa lamassa22 taloudelliseen 
ahdinkoon valtion suuremman velkaantumisen varjolla. Valtionosuuksia 
leikattiin kovalla kädellä vuodesta toiseen ja lainsäädäntöön tehtiin kaiken-
laisia ”loukku-uudistuksia”. Uusliberalismin voittokulku23, joka oli ennakoi-
tavissa 1980-luvun lopulla, tuli Suomessa sinetöidyksi. Talouspolitiikan joh-
totähti oli niin sanottu Washingtonin konsensus, joka oli vallitseva doktriini 
2000-luvulle asti.24 Tuloeroja kasvatettiin, hyvinvointipolitiikkaa ajettiin tie-
toisesti, hitaasti mutta varmasti, alas.

Tämän uuden talousdoktriinin keskeisiä opinkappaleita oli julkisten jär-
jestelmien tehottomuus. Siksi piti pyrkiä tilaaja-tuottajamalleihin (TT) ja 
kilpailuttaa palveluita, jotta tehoja saataisiin lisää. Ei ollenkaan ymmärretty 
kansainvälisiä kokemuksia, jotka osoittivat, että TT-mallit edellyttivät erittäin 
suurta, vahvaa ja osaavaa tilaajaorganisaatiota ja silloinkin sen toimivuus esi-
merkiksi Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa oli kyseenalainen. Britannias-
sahan eivät junatkaan pysyneet raiteillaan, saati sitten aikatauluissa, eivät 20 
vuoden kokemuksellakaan. Vesilaitosten yksityistämisen piti parantaa vesi-
turvallisuutta ja laatua. Ainoa mikä parani, olivat johtajien palkat. Tervey-

22 Kiander 1998.
23 Merkittävä osa uusliberalistista indoktrinaatiota oli edellä mainittu uuden julkisjohtamisen 
tuominen julkiseen hallintoon. Sen merkitystä sosiaalipolitiikassa on oivallisesti eritellyt Raija 
Julkunen teoksessa Hyvinvointivaltion suunnanmuutos (2005). Käytännön esimerkkeinä 
siitä, miten syvälle ajatuksia oli iskostettu julkishallinnon valmisteluelimiin, kannattaa 
katsoa esim. Lääkealan kilpailutoimikunnan (KomM 1991:49) ja Terveydenhuollon 
ammatinharjoittamistoimikunnan (KomM 1991:51) painavat eriävät mielipiteet.
24 Stiglitz 2006.
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denhuollossa tutkimusnäyttö TT-mallien siunauksellisuudesta on hyvin puut-
teellista.25

Markkinamekanismien jäljittely (kvasimarkkinat) voi teoriassakin toimia 
vain, jos tuottajia on paljon ja tilaajalla on täysi informaatio laadusta ja hin-
noista sekä ja huomattavaa osaamista kyetäkseen kilpailuttamaan selkein 
spesifikaatioin. Suomen olosuhteissa hurahtaminen markkinamalleihin oli 
täysin käsittämätöntä siitä syystä, että mikään näistä minimiehdoista ei täyty. 
Ei ole markkinoita, joilla olisi monia tuottajia. Esimerkiksi sairaalat ovat har-
vaan asutussa maassa luonnollisia monopoleja, joiden välille on mahdotonta 
rakentaa kilpailua. Kilvoitteluun paremmuudesta joillakin terveystuloskritee-
reillä olisi mahdollista pyrkiä, mutta ei keinotekoisesti markkinoihin. Suomen 
olosuhteissa terveydenhuollon perusyksikkö on kunta. Suomen kunnat ovat 
pienen kokonsa ja osaamisensa johdosta täysin kyvyttömiä kilpailuttamaan 
tuottajia, joita ei sitä paitsi sanottavasti ole edes olemassa – puhumattakaan, 
että olisi tietoa laadusta vaikka hinnoista jotain tiedettäisiinkin. 

Joutuu kysymään, miten tällainen joukkoharha pääsi syntymään ja miten 
se vieläkin elää joidenkin johtajien mielissä? Luultavasti kyse on yksinkertai-
sesti ajan hengestä: joukkoharha oli tuon ajan taloususkontoa.  

”Vaihtoehtoja ei ole”, sanoi Iiro Viinanen. Ainahan politiikassa on vaih-
toehtoja (vrt. Krugmanin sitaatti alkusanoissa). On suurta älyllistä epärehel-
lisyyttä tai sitten silkkaa ymmärtämättömyyttä väittää, ettei niitä olisi ollut.

”Jakopolitiikan aika on ohi”, kertoi Sauli Niinistö. Ajatus on omituinen. 
Eihän politiikkaa ole olemassakaan ilman yhteiskunnan voimavarojen jaka-
mista ja kohdentamista vallanpitäjien tahdon suuntaisesti. Tosiasiassa tarkoi-
tettiin, että jakopolitiikan suuntaa käännettiin. Kun ennen oli annettu niille, 
joilla ei ollut ennestään, annettiin nyt niille, joilla jo ennestään oli ja otettiin 
pois niiltä joilla ei ollut. Piti muka kannustaa lahjakkuuksia huippusuorituk-
siin ja pitää heidät kotimaassa.

”Ei ole varaa tehdä kaikkea hyvää kaikille”, sanoi Heikki S. von Hertzen, 
tuo mainio sananiekka. Kukaan ei ollut koskaan vaatinut kaikkea hyvää kai-
kille ainakaan terveydenhuollossa, vaan välttämätöntä ja tarpeellista niille, 
joilla on todettu hoidon tarve. Tosiasiassa tarkoitettiin, että pitää siirtyä uni-
versaalista sosiaalipolitiikasta marginaaliseen tai residuaaliseen sosiaalipoli-

25 Konttinen 2005, Lillrank 2006.
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tiikkaan, joka tarkoittaa tiukkaa harkinnanvaraisuutta kaikissa etuuksissa ja 
palveluissa. 

Kunnanisät, jotka olivat vinkuneet viulun puutetta, sanoivat nyt: voi kun 
osaisi soittaa. Eivät osanneet, eikä tukea tullut mistään. Kaikki ”turhat normit” 
oli purettu ja kyllä tuli kunnissa kylmä yksin yrittäessä. Mutta mielikuvitus 
ei tunne rajoja kun säästöjä pitää tehdä. Joku halusi lopettaa seulonnat, ”kun 
ei moneen vuoteen ole yhtään syöpää löytynyt”. Joku olisi lopettanut tiettyjä 
rokotusohjelmia tai suunnannut niitä vain tietyille ryhmille. Tällaista voi 
esittää, jos ei ole koskaan kuullut mikä rokotusten tarkoitus on: luoda lauma- 
eli joukkoimmuniteetti, joka pitää taudit poissa väestöstä. Ministeriö tukehtui 
palokuntatehtäviinsä ylöspäin delegoinnin toteuduttua.

Virkamiehet kirjoittivat säästöpykäliä ja loukkulakeja sydänverellään, ja 
varoittivat päättäjiä siitä, että liikutaan lakisääteisen perusturvan loukkaa-
misen rajoilla, ja että hallituksen esityksissä on perusteluissa mainittava, 
mitkä asiat on syytä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa erityisen tar-
kasti selvittää. Ensin tuli haukut hallitukselta. Demari otsikoi kissankokoisin 
kirjaimin: Virkamiehet sabotoivat hallituksen suunnitelmia. Sitten menivät 
samat virkamiehet (eivät poliittisesti vastuulliset ministerit tai edes heidän 
avustajansa) eduskuntaan, jossa yleiskeskustelusta lähtien joka valiokunnassa 
tuli haukut ennennäkemättömän surkeasta lainvalmistelusta, ja valtiosääntö-
oppineet selittivät juurta jaksain missä kohdin loukataan silloisessa hallitus-
muodossa taattua toimeentulon perusturvaa. Poliittinen päävastuu oli val-
tiovarainministereillä ja sosiaali- ja terveysministereillä ja virkamiesvastuu 
VM:n mikrosimulaattorivirkamiehistössä. Anu Kantola on kuvannut aika-
kautta yleisemmin väitöskirjassaan Markkinakuri ja managerivalta.26 Tosi-
asiallista valtaa maassa käytti valtiovarainministeriön pieni virkamieseliitti 
eivätkä poliittiset päättäjät, joilta oli pallo täysin hukassa. Maa oli leikata 
itsensä hengiltä. Onneksi potilas kuitenkin parani hoidoista huolimatta, kuten 
on tapana sanoa. 

1990-luvun niukkuuden aika viritti paljon keskustelua asioiden tärkeys-
järjestyksestä, mikä sinänsä on hyvä asia. Valitettavasti tuo terveydenhuol-
lossa priorisointikeskusteluksi kutsuttu teema luisui hedelmättömiin kysy-

26 Kantola 2002.
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myksenasetteluihin siitä, ketä pitäisi hoitaa ja ketä ei.27 Eihän siitä ollut kyse. 
Pitäähän sairaat ihmiset hoitaa sen mukaan kuin on välttämätöntä ja tarpeel-
lista. Kysymyshän on siitä, mikä on tarpeellista ja miten se määritellään.28 
Eihän perheessäkään taloudellisen ahdingon hetkellä kysytä, kuka lapsista 
jätetään ruokkimatta, vaan miten saadaan kaikki ruokituksi. Tapa jäsentää 
keskustelua teki sen mahdolliseksi vain terveydenhuollon ammattilaisille, 
vaikka kovasti kuulutettiin politiikkojen vastuuta. Tässä tarkoituksessa kes-
kustelu olisi pitänyt jäsentää toisin ja nimenomaan tehdä ero eri päätöksen-
tekotasojen (julkinen valta, toimintayksiköiden johto, kliinikot jne.) etusija-
järjestyksistä päättämisen suhteen. Tähän päästiin vasta, kun arkkiatri Risto 
Pelkosen Priorisointineuttelukunta sai työnsä päätökseen 2001.29 

Yksi rakentava vastausyritys 90-luvun niukkuuden haasteisiin oli palvelu-
rakennehanke STM:n johdolla.30 Siinä pyrittiin hyvinvointipalvelujen pelas-
tamiseen järkeistämistoimin, keventämällä tarpeetonta ja kallista laitoska-
pasiteettia sekä korvaamalla sitä monipuolisella, kevyemmällä avopalvelulla 
monien kansainvälisten esimerkkien mukaisesti. Laitospurku onnistui, avo-
palvelujen laajennus ei. Siksi tulos oli kokonaisuutena huono ja avopalvelu-
haaste on jäänyt pysyväksi.

Toinen uudistuspyrkimys oli Terveydenhuolto 2000-luvulle -hanke vuo-
sikymmenen lopulla.31 Siinä tehtiin laajan selvitystyön pohjalta joukko ehdo-
tuksia, jotka keskusteltiin monipuolisesti kuntakentän toimijoiden kanssa. 
Hankkeessa ei sorruttu kilpailuttamisvimmaan, vaan parhaisiin käytäntöihin, 
niiden yleistämiseen ja niissä kilvoitteluun. Toimeenpanosta puuttuivat kui-
tenkin keinot. Näitä alettiin saada aikaan vasta 2000-luvun alkupuolella 
suuren kansallisen hankkeen yhteydessä. 

Kuntien taloudellisen ahdingon oloissa oli jotain myönteistäkin. Somaat-
tisessa erikoissairaanhoidossa, joka kylläkin oli turvannut omat resurssinsa 
osittain ajamalla alas psykiatrian kapasiteettia, tapahtui erittäin huomattavaa 
tehostumista esimerkiksi leikkaus- ja muussa toimenpidehoidossa sekä tuot-

27 Ks. esim. Leppo 1993, 1996.
28 Ks. esim. Leppo 2006.
29 Duodecim 2001.
30 Viialainen 1996.
31 STM 1998.
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tavuuden paranemista esimerkiksi laboratorioissa ja sairaaloiden keskimää-
räisten hoitoaikojen lyhenemisinä.32

Kaikesta huolimatta: jos jonkun ajan tahtoisi pyyhkiä muistista pois, se on 
1990-luku kokonaisuudessaan.

2000-LUKU JA NYKYTILA:
POHJA ON SAAVUTETTU, VALOA TUNNELIN PÄÄSSÄ?

2000-luvun alussa Suomessa tapahtui jo myönteisempääkin kehitystä. Lip-
posen hallitus käynnisti 2001–2002 Kansallisen hankkeen terveydenhuollon 
tulevaisuuden turvaamiseksi. Paljosta arvostelusta ja perustellusta kriittisestä 
jälkiarvioinnista huolimatta33 hankkeessa saatiin aikaan myös pysyvästi hyvää. 

Valtionosuusrahoitusta lisättiin pikkuhiljaa, merkittäviä lakimuutoksia 
tehtiin, ja jonkinlaista vähäistä luottamusta alkoi viritä siihen, ettei kaikkea 
olla nakertamassa, vaan välillä taas rakentamassakin. Säädösmuutoksista tär-
keimmät koskivat hoitoon pääsyn turvaamista kohtuuajassa valtakunnallisesti 
yhtenäisin kriteerein (ns. hoitotakuu), mitä viimemainitulta osin mikään muu 
maa ei ole vieläkään pystynyt aikaansaamaan. Toinen merkittävä askel oli täy-
dennyskoulutuksen lakisääteistäminen, vihdoinkin. Kolmas oli jononohitus-
järjestelmän, erityismaksuluokan (EML) purkaminen. Neljäs oli päätös yhte-
näisiin sähköisiin potilasasiakirjoihin siirtymisestä, mikä on kallis ja aikaa 
vievä prosessi. Mikäli se toteutuu nykynäkymien mukaan vihdoin 2011–
2012 alkaen (e-resepti) ja asteittain edeten koko potilastietojärjestelmään, 
se olisi ensimmäinen valtakunnallinen järjestelmä maailmassa, toteutettuna 
kovimmin standardein ja pisimmin säilytysajoin, eli huomattavalla vaikeus-
kertoimella muihin maihin verrattuna.34

Tämäntyyppisiä uudistuksia ei pidä väheksyä. Niissä on suuri potentiaali. 
Maailma ei tule kerralla valmiiksi. Tästä on kuitenkin hyvä jatkaa ja korjata 
sitä mikä on vielä pahimmin vialla. Parastaikaa ollaan kuitenkin tekemässä 
uusia kohtalokkaita valuvikoja, kuten tullaan näkemään.

32 Teperi 2005.
33 Tuomola ym. 2007.
34 Anne Kallio, STM 2009, suullinen tiedonanto.
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Suomalaisen terveysjärjestelmän 
vahvuuksia ja heikkouksia

Kansanterveyden kehityssuunnat ovat keskimääräisesti olleet hyvin suotuisat 
viimeisten 35 vuoden aikana lähes kaikilla mittareilla tarkasteltuna. Mielen-
terveyden mittarit ovat tosin puutteellisia.

Elinajanodote, yleisesti käytetty hyvän yleiskuvan antava ns. synteettinen 
terveysindikaattori, on 35-vuotiailla miehillä ja naisilla lisääntynyt vuosina 
1980–2000 noin neljällä vuodella. Kaikki nämä lisäelinvuodet ovat terveitä, 
toimintakykyisiä elinvuosia.35 Havainnoilla on suuri merkitys esimerkiksi 
arvioitaessa ikääntymisen aiheuttamaa palvelutarpeen kasvua tulevaisuu-
dessa. Se merkitsee ”sairaus- ja raihnaisuuskuorman” tuntuvaa myöhenty-
mistä, mikäli myönteinen kehitys ei käänny kielteiseen suuntaan, esimerkiksi 
onnettoman alkoholipolitiikan tai ylipainon ja aikuisdiabeteksen yleistymisen 
seurauksena.

Myönteinen kehitys on kuitenkin ollut selvästi nopeampaa hyväosaisissa ja 
hyvin koulutetuissa ryhmissä ja hitaampaa huono-osaisemmissa, vähemmän 
koulutetuissa ryhmissä. Tulos on sama, tarkastellaanpa ilmiötä minkä tahansa 
sosiaalisen aseman mittarin (tulotaso, koulutus, ammatti- ja työmarkkina-
asema tms.) jakautumien perusteella.36 Kyse ei ole kahtiajaosta hyväosai-
siin ja pieneen ”luuserivähemmistöön”, vaan johdonmukaisesta sosiaalisesta 
portaikosta, gradientista. Ilmiö ei rajoitu yhteen tautiin, kuolemansyyhyn 
tai riskitekijään, vaan on havaittavissa kaikissa eri mittarein tarkasteltavissa 

35 Aromaa ym. 2003.
36 Valkonen ym. 2003.
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ilmiöissä (mielenterveyskysymykset ovat tässäkin vaikeampia tulkita). Seu-
rauksena on ollut se, että Suomen jo 1980-luvulla todetut väestöryhmittäiset 
kuolleisuuserot – jotka olivat jo tuolloin kansainvälisesti poikkeavan suuret 
– ovat jatkuvasti kasvaneet ja kasvavat edelleen.

KUVIO 5: Väestöryhmittäiset kuolleisuuserot Suomessa 35-vuotiaiden 
elinajanodotteen valossa

Lähde: Valkonen 2003

Väestöryhmittäiset erot ovat mutkikkaita. Niissä kietoutuvat elin- ja työ-
olot, elintavat, asuminen, työmarkkina-asema, elin- ja tulotaso, nautinto-
aineiden käyttö sekä liikunta ja stressi mitä moninaisimmiksi vyyhdiksi, 
jossa kausaalisuhteiden osoittaminen ja erityisesti niihin vaikuttaminen ei 
ole helppoa. Suomen tapauksessa on kuitenkin syytä panna merkille kaksi 
erityispiirrettä. Ensimmäinen on se, että Suomi oli 1980-luvun loppuun hyvin 
pienien tuloserojen maa. Yleisesti ottaen kuolleisuuserot ovat sitä suuremmat, 
mitä suuremmat ovat tuloerot ja päinvastoin.37 Suomen poikkeuksen voi osal-
taan selittää hyvinvointivaltion myöhäsyntyisyys muihin pohjoismaihin ver-

37 Wilkinson 1996.
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rattuna tai sitten historiallinen kohorttivaikutus eli sukupolvilaahus.38 Toinen 
ja terveyspoliittisesti tärkeämpi huomio on se, että Suomessa osa sosio-eko-
nomisista eroista kuolleisuudessa selvästikin johtuu terveydenhuollon pal-
velujärjestelmän eriarvoisuudesta. Terveydenhuolto ei valitettavasti kaikilta 
osin lievennä eroja, vaan joiltakin suorastaan synnyttää tai pahentaa väestö-
ryhmittäisiä eroja. Tämä kävi ilmi jo kuviosta 3 ja lisää todistusaineistoa tästä 
seuraa luvussa 5.

Jos siirrymme tästä väestöryhmittäisten erojen terveyspoliittisesta haas-
teesta varsinaisesti terveyspalveluihin tai terveydenhuoltoon, joka on tietysti 
vain osa, mutta tärkeä osa, kansanterveyteen vaikuttavia tekijöitä, on havait-
tavissa sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä.

VAHVUUDET

Suomalaisessa terveysjärjestelmässä on monia merkittäviä vahvuuksia. Näistä 
olisi pidettävä kiinni ja yritettävä tulevaisuudessa entisestään vahvistaa. 
Moniin muihin maihin verrattuna meillä on vielä toistaiseksi riittävä, erittäin 
hyvin koulutettu ammattihenkilöstö, jonka ammattietiikka ja työmoraali ovat 
yleisesti ottaen erinomaisia. Tekninen taso niin rakennusten, laitteiden kuin 
uuden tekniikan osalta on hyvä. Järjestelmä on pääosin kunnallisesti orga-
nisoitu ja sikäli lähellä kansalaisia. Vaikka demokraattisen kontrollin toimi-
vuutta on syystäkin arvosteltu39, se on merkittävä vahvuus. Esimerkiksi kai-
kista vakuutuspohjaisista järjestelmistä tämä elementti puuttuu jokseenkin 
täysin ja Britannian NHS:ssäkin sitä edustaa vain ministeri. Suomen järjes-
telmän aiempaa hajanaisuutta, erittäin monimutkaista kuntainliittojärjes-
telmää, on yksinkertaistettu, joskin koko palvelujärjestelmän nykyistä parem-
massa integroinnissa on vielä pitkä työsarka. 

Terveyskeskusten toimiala on monipuolisempi ja integroidumpi kuin 
kenties missään muulla maailmassa.40 Ehkäisevällä työllä on vankka asema, 
siitä huolimatta, että sekin on kärsinyt viime vuosikymmenen epäjärkevistä 
säästöistä. Porrastus, jolla tarkoitetaan eri tasojen – perusterveydenhuolto, 

38 Ks. Leppo 2008.
39 Esim. Niiranen 1997.
40 Kokko 2008.
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erikoissairaanhoito ja keskitetty vaativin eli erityistason hoito – toimivuutta 
johdonmukaisesti ja tarpeenmukaisesti, toimii nykyään kohtuullisesti. Sai-
raalajärjestelmä on kansainvälistä huippuluokkaa niin tuloksiltaan kuin toi-
minnan laadukkuudessa.41 Tämä ei koske vain huippusairaaloita, vaan nimen-
omaan tavallisia keskussairaaloita Suomen maakunnissa. Terveydenhuollon 
palvelukyky, esimerkiksi odotus- tai jonotusaikojen tai potilastyytyväisyys-
mittarein tarkasteltuna, on keskimäärin parantunut 10–15 vuoden takaisesta 
tilanteesta. Terveyskeskusten toiminta kangertelee kuitenkin monilla paikka-
kunnilla tai eri terveysasemilla. Kansalaisten luottamus järjestelmän toimin-
takykyyn on toistaiseksi säilynyt hyvänä suurimmassa osassa Suomea, ainakin 
tutkimusten kohteena olleiden aikuisväestöä edustavien otosten valossa.

Ikävä kyllä, palvelujärjestelmän perusta on pahasti murentunut julkisen 
talouden kohtuuttomien säästöjen seurauksena. Ohjausjärjestelmän puut-
teiden johdosta pahin säästökohde on ollut terveyskeskukset, joiden veto-
voima on myös monista syistä hiipunut nopeasti. Seurauksena on ollut kansan 
kahtiajako: hyväosaiset käyttävät maksutta nopeaa, joustavasti toimivaa työ-
terveyshuoltoa tai julkisin varoin tuettua yksityissektoria ja huono-osaiset 
(köyhät, työttömät ja pitkäaikaissairaat vanhukset) terveyskeskuksia, jotka 
toimivat monin paikoin kankeasti, joissa kaikesta pitää maksaa käyttöhet-
kellä ja tarpeelliseen hoitoon pääsy on usein hidasta.

Tuoreessa EU27-maiden vertailussa42 käy havainnollisesti ilmi, että useim-
missa vertailukohteissa terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen 
arvioidussa laadussa, saatavuudessa ja kustannusten kohtuullisuudessa (affor-
dability) Suomi sijoittuu maiden kärki- tai ylempään keskikastiin. Ainoat 
poikkeukset ovat perusterveydenhuollon (yleislääkärin) avopalvelujen saa-
tavuus ja kustannusten kohtuullisuus sekä pitkäaikaishoidon kustannusten 
kohtuullisuus, joissa suomalaiset arvioivat järjestelmänsä selvästi Euroopan 
keskitason alapuolelle. Kansalaisten käsitykset vastaavat erittäin hyvin tutki-
muspohjaisia havaintoja kotimaasta ja heijastavat Suomen omalaatuista mak-
supolitiikkaa.

Henkilöstön rekrytointi on vaikeuksissa tilanteessa, jossa avainhenkilöstö 
on ikääntymässä ja jäämässä eläkkeelle. Suunnittelujärjestelmän alasajon 

41 OECD 2005, Häkkinen ym. 2007.
42 Eurobarometer 2007.
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vuonna 1993 jättämä ohjaustyhjiö on mahdollistanut esimerkiksi henkilöstö-
voimavarojen kohdentumisessa erittäin vakavan rakennemuutoksen. Lähes 
koko uusi ammattityövoima on viimeisten 15 vuoden aikana sijoittunut sairaa-
loihin, työterveyshuoltoon tai yksityissektorille. Terveyskeskuksissa hoidon 
jatkuvuudessa ja tiedonkulussa on puutteita mm. reppufirmalaisten vuokra-
lääkärien hoitaessa suuren osan päivystyksistä ja huomattavan osan päivä-
työstäkin. Kunnat tekevät eripituisia ja erittäin kalliita sopimuksia osaamisen 
ja yhteistoimintakyvyn puutteiden johdosta. Reppufirmat houkuttavat jo 4.–5. 
vuosikurssin kandidaatteja tehtäviin, joihin heillä ei ole riittäviä valmiuksia 
eikä työkokemusta, ja sitoo heitä korkeilla palkoilla ja jopa lainvastaisilla työ-
sopimuksilla43 vuosikausiksi palvelukseensa, käytettäväksi milloin minnekin. 
Raskaisiin ja vaativiin etulinjan töihin ei monilla ole halua pitkäjänteisesti 
sitoutua. 

Viimeksi kuluneen vuoden (2009) aikana näyttää ensimmäistä kertaa 15 
vuoteen siltä, että lääkärinvirkojen täyttötilanne ja lääkärinpalvelujen saata-
vuus on kääntynyt parempaan. Tätä on odotettu kauan, kun katastrofaalisten 
koulutussupistusten korjaukset ovat 1990-luvun lopulta olleet käynnissä. 
Ehkäpä vihdoin näkyy valoa pitkän tunnelin päässä?

43 Osa kandeista on allekirjoittanut esimerkiksi työsopimuksia, joiden mukaan he sitoutuvat 
2–3 vuodeksi yksinomaan reppufirman palvelukseen ja siihen, etteivät hakeudu tuona aikana 
lainkaan kunnalliseen palveluun. Tällainen sopimus on työsopimuslain sopimusvapauden 
vastainen.
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KUVIO 6: Lääkärit kuntien terveydenhuollossa

 Lähde: THL

Suomi hoitaa terveydenhuoltonsa tuloksellisesti ja erittäin pienin kustan-
nuksin.44 OECD halusi 2004–5 tehdä maatutkinnan Suomen terveydenhuol-
losta kahdesta syystä. Ensinnäkin, järjestön asiantuntijoiden oli mahdoton 
ymmärtää, miten tunnetusti erinomaisen hyvät hoitotulokset saavuttanut 
maa voi hoitaa terveydenhuoltonsa niin poikkeuksellisen pienin kustan-
nuksin OECD-maiden vertailussa. Toiseksi he eivät voineet ymmärtää, miten 
tasa-arvoisena Pohjoismaana tunnetussa (aiemmin hyvinkin) egalitaarisessa 
valtiossa on tutkimusten mukaan niin tavattoman suurta eriarvoisuutta ter-
veyspalvelusten saatavuudessa ja käytössä. 

Vauraalla maalla luulisi olevan varaa käyttää terveydenhuoltoonsa hyvin 
ja tuloksellisesti kohdennettuna enemmänkin, mikä olisi vastannut yleistä ja 
vahvaa kansalaismielipidettä.45

Osittain pienet kokonaiskustannukset per capita tai bkt-osuutena joh-
tuvat Suomen matalasta ansiotasosta terveysalalla useimpiin muihin OECD-
maihin verrattuna. 

44 OECD 2005, ks. myös tuore OECD 2009.
45 Forma & Saarinen 2008.
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KUVIO 7: OECD–maiden terveydenhuollon menot 1990 ja 2004, prosenttia bkt:sta 

Lähde: OECD

HEIKKOUDET

Terveysjärjestelmän ehkä kaikkein polttavin ja vaikein ongelma on kuitenkin 
se, miten ylipäätään käytettävissä olevat voimavarat saadaan kohdennetuksi 
järkevästi, koska nykyiset ohjausinstrumentit eivät tähän riitä. Suomessa 
puhe terveydenhuollon jatkuvasti paisuvista kustannuksista on silkkaa pro-
pagandaa ja julkisessa keskustelussa usein esiintuodut ”uudet rahoitusmallit” 
ovat, tässä selvityksessä myöhemmin esitetyin perusteluin, erittäin ongelmal-
lisia sekä todennäköisesti tehottomia ja epäoikeudenmukaisia.

Monikanavainen rahoitus, siis se, että rahoitusta tulee paitsi kunnilta ja 
valtiolta, myös sairausvakuutuksesta ja muista pienemmistä rahoituslähteistä, 
aiheuttaa voimavarojen kohdennusongelmia ja lamauttaa toimintoja. Tästä 
vallitsee laaja yhteisymmärrys; eduskunnan tulevaisuusvaliokunta piti terve-
ydenhuollon tulevaisuutta koskevassa selvityksessään tätä Suomen terveyden-
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huollon rahoituksen suurimpana ongelmana. Sen on myös OECD maatutkin-
nassaan selvästi todennut.46

KUVIO 8: Terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina 1995–2007, %

Lähde: THL

Esimerkki: Työterveyshuolto luotiin alun perin työperäisten sairauksien 
torjumiseksi ja mahdollistamaan myös jossain määrin sairaanhoitopalveluja 
julkisella rahoitustuella, jos lakisääteiset järjestelyt toteuttava työnantaja niin 
haluaa. Käytännössä työterveyshuollon sairaanhoito on lisääntynyt voimape-
räisesti erittäin suurella subventiolla (Kela, jonka piikki on aina auki) samaan 
aikaan kuin tiukoin budjettirajoittein toimiva julkinen perusterveydenhuolto 
on kriisiytymässä sen rahoituspohjan heikentyessä. Työterveyshuollon ja 
muun terveydenhuollon yhteistyössä on puutteita. Työterveyshuollon vah-
vuus on sen maksuttomuus ja nopea erikoislääkärille pääsy, vastakohtana 
sille, että terveyskeskuksiin pääsy on maksullista, palvelujen saatavuudessa 
on viiveitä ja erikoislääkärille pääsy on sangen vaikeaa. Toisaalta työterveys-
huolto kolmikantaisesti hoidettuna toimialana on järjestänyt monia tärkeitä 
asioita paremmin kuin yksinomaan kuntien järjestämisvastuulla olevat asiat, 

46 OECD 2005.
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esimerkkeinä täydennyskoulutus, erikoistumisvaatimukset avainhenkilös-
tölle, laatukäsikirjat ja hyvien toimintatapojen oppaat. 

Sairausvakuutuksen osalta asiantuntijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että 
lääkäreiden tutkimus- ja hoitopalkkioiden korvaukset (vaikka ovatkin suh-
teellisen pieni osa kokonaisrahoitusta) ovat luonteeltaan elinkeinotukea, 
joka ylläpitää korkeampaa hintatasoa kuin olisi tarpeen. Korvaustaksaperus-
teet varsinkin laboratorio- ja röntgentutkimuksissa ovat aivan ylimitoitetut 
ja peräisin nyrkkipajakaudelta. Vakuuttava tutkimusnäyttö47 osoittaa tämän, 
mutta Kela on haluton muuttamaan mitään.  

Monikanavainen rahoitus mahdollistaa myös lääkärien kaksoisroolit; 
kuntatyönantajalta hankitaan työsuhde- ja eläketurva, ja samalla voi hankkia 
tuntuvia lisäansioita yksityissektorilla, parhaimmillaan vielä pääomatulove-
rotuksella. Yksikään yritys ei sallisi työntekijöidensä toimia samanaikaisesti 
kilpailijansa palveluksessa, eikä tällaista järjestelmää tunneta muualla maail-
massa. Se on syntynyt 1960-luvun alkupuolen vaikean lääkäripulan aikoihin, 
ja ”saavutettuun etuun” on ollut erittäin vaikea puuttua, vaikka pula on ollut 
ohi jo yli 30 vuotta.

Muita monikanavaisen rahoituksen ongelmia käsitellään erikseen laa-
jemmin jäljempänä. Myös hammashuollossa jakautuminen kunnalliseen ja 
yksityiseen subventoituun hoitoon tuottaa ongelmia ja yhteistyön puutetta.

47 Miettinen ym. 1998, Miettinen 2007.
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Suunta 2010-luvulle

YLEINEN PERUSLINJA

Yleisen peruslinjan 2010-luvulla pitäisi olla se, että ihmisistä ja palvelujärjes-
telmän vahvuuksista huolehditaan, heikkouksia korjataan, valmistaudutaan 
torjumaan uhkia ja käytetään kaikki avautuvat mahdollisuuksien ikkunat. 
Linjan tulisi kristallinkirkkaasti perustua YK:n ihmisoikeusjulistuksen peri-
aatteisiin ja arvolähtökohtiin sekä EU-maiden ministerineuvoston yksimieli-
sesti hyväksymiin terveysjärjestelmien periaatteisiin: universaalisuus, oikeu-
denmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä solidaarinen rahoituspohja. Suomessa 
tarvitaan nykyoloissa myös tietyillä aloilla positiivista diskriminointia, vaikka 
tämä ei ole kuulunut hyvinvointipolitiikan perinteiseen keinoarsenaaliin. 

Keskeisenä kansallisena lähtökohtana tulisi olla että perustuslain 19.3 § 
pannaan kaikilta osin täytäntöön eli julkisen vallan on turvattava jokaiselle 
riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Tämä 
vaatii vuosien pitkäjänteistä ja järjestelmällistä säädösvalmistelua ja rahoi-
tuspohjan uudistamista. Koska kyse on periaatteellisista ja tärkeistä poliitti-
sista valinnoista, on prioriteetit kirjattava hallitusohjelmissa. Näin siksi, että 
vuodesta 1993 lähtien on jatkettu vanhan puitelainsäädännön pohjalta, vaikka 
se toimi vain vanhan yli 15 vuotta sitten romutetun valtionosuus- ja suun-
nittelujärjestelmän vahvojen ohjausmekanismien varassa. Lainsäädäntöä ja 
pahimpia suunnitteluvirheitä ei ole kyetty korjaamaan kuin pieneltä osin, 
koska vallitseva ajan henki ei ole muuta sietänyt. Nyt aika olisi kypsä, jos mah-
dollisuudet osataan hyödyntää. Realistinen linja on asettaa kunnianhimoiset 
pitemmän aikavälin tavoitteet, mutta käytännössä edetä korjaamalla asteit-
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tain epäkohtia pahimmasta päästä, johdonmukaisesti ja asteittain edeten, joh-
totähtenä kaiken aikaa perustuslain ilmaisu ”…sen mukaan kuin lailla tar-
kemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut…”. 

UUDISTUSTYÖN STRATEGISISTA VALINNOISTA

Edellä hahmoteltu etenemistapa ei tietenkään ole itsestään selvä, vaan vaih-
toehtoja on monta. Valinta on mielestäni viisasta tehdä sen kokemuksen 
valossa, mitä terveydenhuollon ja muiden suurten, kompleksisten toiminta-
järjestelmien uudistuksista on vuosikymmenten saatossa opittu.

On olemassa kaksi pääasiallista koulukuntaa tällaisessa uudistustyössä. 
Ensimmäinen on rationalistinen tai konventionaalinen koulukunta. Sen 
mukaan olennaista on osoittaa terveydellisin ja taloudellisin mittarein epä-
kohdat ja sitten puuttua niihin tiukoin ottein ja lyhyellä aikavälillä: ”parempi 
kertarytinä kuin ikuinen kitinä”. Tällainen ajattelu on hyvin tyypillistä muun 
muassa kehitysmaiden 90-luvun reformiaallosta, kun Maailmanpankki ja 
IMF asettivat lainoilleen tiukat ehdot ja vaativat ylhäältä ohjattuja, konfron-
toivia, ”big bang” -tyyppisiä muutoksia, joihin yleensä kuuluu rahoitusuudis-
tukset yksityisen ja asiakasmaksurahoituksen suuntaan. Niissä ammattihen-
kilöstön on katsottu edustavan vain oman edun tavoittelua ja se on katsottu 
voitavan panna siksi sivuun. Ministeriötkin ovat yleensä toivottomia, ja on 
luotava rinnakkaisorganisaatio. 

Toinen koulukunta, jota kutsutaan inkrementalistiseksi tai institutionaa-
liseksi, lähtee yhteiskuntatieteiden, erityisesti politiikan tutkimuksen ja hal-
linto-opin, näkökulmista ja sanoo, että ”big bang” -muutokset ovat mahdol-
lisia vain vallankumouksellisissa tilanteissa tai historiallisissa käännekohdissa. 
Yleensä muutokset tapahtuvat ja ovat toteuttamiskelpoisia, jos niitä toteu-
tetaan realistisissa aikatauluissa, eri osapuolet muutokseen mukaan ottaen, 
vähittäisin uudistuksin sekä huolellisen seurannan ja arvioinnin tukemina: 
”hiljaa hyvä tulee”.
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KUVIO 9: Uudistustyön strategiset valinnat kahden eri koulukunnan mukaan

RATIONALISTINEN, 
KONVENTIONELLI

INSTITUTIONAALINEN, 
INKREMENTALISTINEN

SUUNTA YLHÄÄLTÄ ALAS
OSALLISTAVASTI, 
ALHAALTA YLÖS

PERUSTE ULKOA MUOTOILTU SISÄISESTI OIVALLETTUJA

MALLI(T) SAMAN MUOTIN MUKAAN KOKEILLEN RÄÄTÄLÖITY

SOVELLETTAVUUS
OLOSUHTEISTA 

RIIPPUMATTOMIA
PAIKALLISESTI 
SOVELLETTUJA

AIKAJÄÄNNE LYHYT AIKAVÄLI
JATKUVA, 

VÄHITTÄINEN MUUTOS

OSAT VS. KOKONAISUUS KOKONAISUUDISTUS ASKEL KERRALLAAN

ETENEMISTAPA KONFRONTATIIVINEN
YHTEISTYÖHAKUINEN, 

KANNUSTAVA

Lähde: Moore 1996, mukailtu

Jälkimmäinen näkökulma, jonka teoreettinen pohja on paljolti Douglass 
Northin, taloustieteen nobelistin, klassisessa tiedonsynteesissä48, on voittanut 
paljon jalansijaa sen takia, että se näyttää vastaavan parhaiten sitä, miten 
poliittiset päätöksentekijät todellisuudessa toimivat.49 Avainkäsite on insti-
tuutioiden polkuriippuvuus. Jossain historiallisessa kehitysvaiheessa valitaan 
tietty kehityspolku ja sitä jatketaan, kenties pienin tarkistuksin, mutta pitäen 
peruspolusta kiinni. Esimerkiksi teollisuusmaiden bismarckilaiset ja beverid-
geläiset järjestelmät ovat tästä tyyppiesimerkkejä. Ajatus voi kuulostaa kon-
servatiiviselta, mutta se on politiikan tutkijoiden vakiovastaus siihen, miksi 
järjestelmät yleensä muuttuvat hitaasti.50 Tässä selvityksessä on omaksuttu jäl-

48 North 1990.
49 Foltz 1996.
50 Ks. esim. Oliver ja Mossialos 2005.
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kimmäinen uudistuslinja, tosin verraten tiukalla, asteittaisella etenemistavalla 
ja pidemmän aikavälinen realistisia tavoitteita asettaen.

Toinen ajatuskehikko, joka tämäntapaisessa tarkastelussa on hyödyllinen, 
on kehittävän työntutkimuksen ote. Se perustuu organisaatiopsykologiseen 
ja -sosiologiseen ajatukseen, että muutostyössä on syytä ymmärtää järjes-
telmässä tapahtunut historiallinen kehitys ja nimenomaan työn kohteiden 
– välineiden, tekijöiden ja työnjakojen – sekä sääntöperustan muutokset. 
Muutos on toteutettava niiden ihmisten korvien välissä, jotka työtä tekevät 
ja johtavat. Kaavamaisesti perusolettamusta lähtötilanteen tunnistamisesta ja 
lähikehityksen vyöhykkeen oivaltamisesta voi kuvata seuraavasti:

KUVIO 10: Kehittävän tutkimuksen viitekehys

Lähde: Engeström ym. 1991

Tässä en pyri edes yrittämään lähestymistavan systemaattista sovelta-
mista. Todellisuudessa sen soveltaminen on sangen vaativa ja työintensiivinen 
hanke. Kuitenkin monissa kohdin jatkossa olen käyttänyt kehikkoa heuristi-
sesti, ajatusten kirkastajana, ilman pyrkimystä syvempään analyysiin.

On syytä sanoa muutama sana myös lainsäädännön uudistamiseen ehdot-
tamastani strategiasta. Aiemmin on todettu Suomen ongelmaksi se, että on 
olemassa itse asiassa hyvin moderni, jopa edistyksellinen perustuslaki, mutta 
erittäin puutteellinen sen edellyttämä tarkempi lainsäädäntö. Näin ollen ensi-
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sijainen tehtävä säädöstyössä on korjata sitä aukkoa, joka on vieläkin suuri 
väljän puitelainsäädännön jäljiltä 1970- ja 80-luvuilta. Terveydenhuollossa on 
2000-luvulla toteutettu menestyksellisesti sitä linjaa, että milloin vain poliit-
tista valmiutta on, täsmennetään kunnallisen järjestämisvastuun sisältöä 
laissa tai annetaan laissa tarkoin määritelty valtioneuvoston asetuksen-anto-
valtuus tietyissä tärkeissä erityiskysymyksissä. Sosiaalihuollossa näin on ollut 
vaikeampi toimia tässä ajassa ja on jouduttu turvautumaan suosituksiin, jotka 
jäävät hampaattomiksi. Myös lainsäädäntöperinne on ollut toinen. Alalla on 
totuttu ajattelemaan, että on olemassa tiukasti subjektiivisin oikeuksin säädet-
tyjä kuntia sitovia normeja ja loput lainsäädännössä sanotut asiat ovat vain 
”määrärahasidonnaisia” eli enemmän tai vähemmän harkinnanvaraisia, kun-
tien tahdon vallassa. Sosiaalihuollossa on siis monesti ajateltu, että jos joku 
tärkeä asia halutaan saada sitovasti toimeenpannuksi kunnissa, siitä on sää-
dettävä laissa subjektiivinen oikeus. Tämä on sinänsä hyvä periaate, mutta 
käytännössä nykyoloissa ongelmallinen ja erittäin vaikea toteuttaa. Ajattelu-
tapojen ero terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä käy ilmi esimerkiksi 
tuoreista eri näkökulmia edustavista kirjoituksista.51

Tässä olen lähtenyt siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon tärkeään väli-
maastoon, esimerkiksi päihdetyöhön ja vanhustenhuoltoon tekemäni ehdo-
tukset perustuvat pääosin kuntien järjestämisvastuun selkeyttämiseen, joka 
periaatteessa takaa lähes saman tuloksen kuin subjektiivinen oikeus. Yhden 
velvollisuus (kunnan) on lähes sama kuin toisen (asiakkaan/potilaan) oikeus, 
vaikka käsitteellisesti ero onkin suuri. Tämäkään strategia ei välttämättä aina 
toimi. Esimerkkinä on hoitotakuu-periaatteen käyttöönotto ensimmäiseksi 
mielenterveyspalveluissa 2000-luvun vaihteessa. Periaate on sittemmin kui-
tenkin toiminut aivan odotusten mukaisesti ja saanut paljon hyvää aikaan. 
Olen lisäksi näiden nimenomaisten niin sanottujen heikkojen ryhmien osalta 
ehdottanut poikkeuksellisesti myös tiukempaa lainsäädäntöä, jopa perustus-
lain hienosäätöä siinä jo omaksuttujen periaatteiden kirkastamiseksi.

51 Leppo 2008, Pajukoski 2006.
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Rahoitus, kustannusten hallinta ja 
maksupolitiikka

MONIKANAVAINEN RAHOITUS

Monikanavarahoitus on todettu suureksi ongelmaksi ja siitä pitäisi irtautua 
aikaa myöten kokonaan, kuten useimmissa muissa maissa on aikaa sitten 
tehty. Suomessa tämä merkitsee pyrkimystä entistäkin selkeämmin vero-
rahoitteiseen järjestelmään. Tarvittavien uudistusten toteutus lienee kui-
tenkin viisainta aloittaa helpoimmista ja nopeimmin toteutettavissa olevista 
uudistuksista, luopumalla sairausvakuutuksen tutkimus- ja hoitokorvauk-
sista. Nämä ovat Kelan potilaille maksamia korvauksia kuittien perusteella 
menoista, joita on aiheutunut yksityislääkärillä käynnistä tai lääkärin mää-
räämistä tutkimus- tai hoitotoimenpiteistä (yhteensä 253 milj. euroa vuonna 
2008)52. Poisto tuskin aiheuttaisi suurta kapinaa edes yksityissektorilla työs-
kentelevässä lääkärikunnassa. 

VALTIONOSUUDET

Valtion rahoitus kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon on nykyään noin 33 
prosentin tasolla kokonaismenoista. Korkeimmillaan se oli kansanterveys-
työn ja valtionosuusjärjestelmän alkuvaiheissa, 39–70 prosenttia. Alimmillaan 
se oli noin 25 prosentin tasolla 1990-luvun laman aikana alkaneiden leikka-

52 Kela 2009, 143.
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usten jatkuttua kohtuuttoman kauan. Viime vuosina valtionosuuksia on hil-
jalleen maltillisesti lisätty.

Kunnat ovat nyt keskimäärin erittäin pahassa taloudellisessa ahdingossa, 
ja valtion rahoituksen matala taso on myös ongelmallinen kolmesta muusta 
syystä. Välttämättömien valtion ohjaustoimien legitimiteetti, oikeutus, on sitä 
heikompi, mitä pienempi valtion rahoitusosuus on. Toiseksi, valtion rahoi-
tuksen pienuus on selvä signaali kunnille, että julkista sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ei priorisoida eikä kannusteta, kun valtio esimerkiksi opetustoimeen 
maksaa kaksinkertaisen osuuden. Perustuslain 19§ 3. momentin mukaan ”jul-
kisen vallan on turvattava, …,  jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut” 
– tämä edellyttää myös rahoitusta.53 Kolmanneksi, kuntaverotuksen jakove-
roluonne merkitsee terveydenhuollon rahoituksen lievää lisäregressiivisyyttä 
valtion verorahojen käyttöön verrattuna. Neljänneksi, matala valtion rahoitus 
ohjaa kuntia säästämään laillisuuden rajamailla ja vaatimaan jatkuvasti asia-
kasmaksujen korotuksia (mikä edellyttää valtion säätelyä), jotka ovat epäsoli-
daarisin mahdollinen, rahoituksen kannalta tosiasiallisesti lähes merkityk-
setön ja hallinnollisesti raskas ja kallis rahoituskanava.

Näistä syistä valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveydenhuollon koko-
naismenoista olisi seuraavien vuosien aikana asteittain nostettava, esimerkiksi 
prosenttiyksiköllä vuodessa (noin 70 milj. e/v), 40 prosentin tasolle, jolla se 
oli vuonna 1990. Tämä ei ole helppoa julkisen talouden lähivuosien tilan-
teessa, mutta tulee mahdolliseksi työllisyyden parannuttua ja julkistalouden 
sitä kautta hiljalleen kohentuessa. Nyt lietsotaan jo etukäteen leikkausmie-
lialaa valtion velkaantumisen johdosta. Mitenkään väheksymättä sen tuomia 
haasteita on todettava, että tällä kertaa kunnat velkaantuvat nopeammin kuin 
valtio (1990-luvun lamassa oli toisin päin), ja valtionvelka on Suomessa kan-
sainvälisesti, EU-perspektiivissä katsottuna, pieni, vaikka onkin nyt kasva-
massa. 

Valtio rahoittaa lakisääteistä työterveyshuoltoa 60 prosenttia ja työpaikka-
sairaanhoitoa 50 prosenttia. Pääosin tämä tapahtuu Kelan avoimesta piikistä, 
joka toimii valtion velkarahoituksen (sairausvakuutusrahaston alijäämän 
kattamisen) turvin. Työterveyshuolto ohjaa myös sairausvakuutuksen tukea 
tarpeettomiin laboratorio- ja röntgentutkimuksiin, koska korvaustaso luo 

53 Ks. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 3§.
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väärän kannustimen. Samaan aikaan kuntien lakisääteinen sosiaali- ja ter-
veydenhuolto saa valtiolta vain 33 prosenttia ja säästää itsensä kohta hengiltä. 
Sairausvakuutuksen korvausprosentteja, samoin kuin lääkärinpalkkioiden ja 
tutkimuskorvauksia, on syytä pienentää ja samalla pienenevät myös sairaus-
vakuutusrahaston alijäämät. Säästyvät valtion rahat on suunnattava kunta-
palvelujen turvaamiseksi perustuslain 19 §:n hengessä. Säästetyt rahat työter-
veyshuollon sairaanhoidon korvausprosentin alentamisesta 30–40 prosenttiin 
– eli lähemmäs kunnallista sairaanhoidon valtionosuutta – voitaisiin lisätä 
panostuksena kunnalliseen terveydenhuoltoon.

MAKSUPOLITIIKKA

Kunnallisten palvelujen maksupolitiikasta ovat aivan riittävät valmiit selvi-
tykset ja pohjatyöt olleet jo pitkään valmiina.54 Maksujärjestelmä on sekava: 
työterveyshuolto on maksutonta, mutta terveyskeskuksessa perittään käyttö-
maksu. Yksityissektorilla maksetaan suuresti vaihteleva pyydetty hinta, joka 
korvataan sairausvakuutuksesta sangen pienellä korvauksella (lain mukaan 
periaatteessa 60 prosenttia, korvaustaksan perusteella käytännössä hieman 
yli 30 prosenttia).

Kunnalliset ja sairausvakuutuksessa olevat maksukatot ovat kohtuuttoman 
suuret muihin Pohjoismaihin verrattuna. Maksujen periminen on hallinnol-
lisesti työlästä ja maksaa usein enemmän kuin niistä saatava tulokertymä. 
Tulokertymä kohdentuu väärin, esimerkiksi kuntayhtymiin, vaikka kaiken 
rahoituksen tulisi kulkea peruskuntiin. Myös lukuisat eri kansainväliset asian-
tuntijatahot ovat yksimielisesti arvioineet suomalaisen maksupolitiikan erit-
täin epäoikeudenmukaiseksi ja sosiaalisesti syrjiväksi sekä perittävät maksut 
hallinnollisesti kalliiksi. Maksukattojen yhtenäistämisestä on maininta poliit-
tisissa asiakirjoissa, mutta merkkiäkään asian etenemisestä ei ole vielä nähty. 

Viimeisin uudistusvimma ovat palvelusetelit, jotka mahdollistavat alihin-
noittelun. Näitä markkinoidaan nyt Sitran suurella panostuksella kuntakent-
tään tehtävään palkattujen 30 asiantuntijalääkärin voimin. Tämä tulee johta-
maan jälleen uudentyyppiseen potilaiden epäoikeudenmukaiseen kohteluun. 
Kunnat kykenevät tosiasiallisesti luistamaan tehtävistään ja siirtämään niitä 

54 STM 2003.
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yksityissektorille aiheuttaen lisäkustannuksia kuntalaisille, mikä lienee koko 
uudistuksen tosiasiallinen tarkoitus. Sanottiinhan hallituksen esityksen perus-
teluissa alan lainsäädännöksi, että tarkoitus on lisätä eri palveluntuottajien 
yhdenvertaisuutta. Perustuslaissa on säädetty kansalaisten yhdenvertaisuu-
desta, mutta periaate yksityisen ja julkisen tuotannon yhdenvertaisuudesta 
on ennenkuulumaton. Mitenkä ne voivat olla yhdenvertaisia, kun julkinen 
puoli hoitaa koko ehkäisevän työn ja raskaan hoidon, ylläpitää ympärivuoro-
kautista päivystystä ja kriisivalmiutta sekä vastaa koulutuksen ja tutkimuksen 
rahoituksesta?

Monissa muissa kunnallisissa palveluissa on annettu maksualennuksia sel-
västi määritetyille ryhmille, joiden maksukyky on muita heikompi, tai joiden 
palvelujen käytön helpottaminen on kuntien ja kuntalaisten oman edun 
mukaista (uimahallit, liikunta- ja kulttuuriharrastukset ym.). Miksi tervey-
denhuollossa on perittävä samat maksut pienituloisilta ja pitkäaikaissairailta, 
vaikka heidän tarpeensa ovat suurimmat ja maksukykynsä muita heikompi? 
Tasamaksut vähentävät tutkitun tiedon mukaan juuri suurimmassa hoidon 
tarpeessa olevien ryhmien hakeutumista hoitoon ja muodostavat suoranaisen 
esteen hoitoon hakeutumiselle tai kirjoitettujen reseptien lunastamiselle. Täl-
laista ei tee tietääkseni mikään muu maa. Liitteessä on erittäin yksinkertainen 
lainmuutoshahmotelma, joka osaltaan poistaisi tätä maksupolitiikan kaikkein 
mielettömintä epäkohtaa ja helpottaisi samalla painetta toimeentulotuen luu-
kulla.

Järkevintä olisi poistaa terveyskeskusmaksu kokonaan. Sen taloudellinen 
merkitys kunnille on pieni, mutta sen poistaminen olisi suuri helpotus pieni-
tuloisille kotitalouksille, jotka pääosin näitä palveluita tarvitsevat. Samalla se 
saattaisi terveyskeskusten lääkärinpalvelut samaan asemaan kuin työterveys-
huollon lääkärinpalvelut. Mikäli tähän ei riitä poliittista tahtoa, olisi vähin-
tään laajennettava maksuista vapautettavien piiriä. 

Asiakasmaksuissa on myös täysin vääriä kannustimia eli perverssejä 
insentiivejä. Mielisairaanhoito säädettiin maksuttomaksi vuosikymmeniä 
sitten. Vuosina 1992–1993 Ahon ja Viinasen hallitus teki katastrofaalisen vir-
heen: samat maksut asetettiin kaikille, sairauteen katsomatta. Virhe korjat-
tiin muutaman vuoden karmaisevien kokemusten valossa. Nyt tapahtuu taas 
aivan kummia. Kun kunnat alkavat toivotulla ja järkevällä tavalla hoitaa psy-
kiatrisia potilaita etulinjassa eli terveyskeskuksissa, siihen valmennetun hen-
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kilöstön voimin, aletaankin aiemmin maksuttomasta hoidosta periä normaali 
terveyskeskusmaksu. Mihin katosi järki ja omatunto? 

Muihin länsieurooppalaisiin maihin verrattuna, katastrofaalisia terveys-
menoja kokeneiden kotitalouksien prosentuaalinen osuus on Suomessa 
suuri.55 Usein joudutaan hakemaan toimeentulotukea niistä suoriutumiseen. 
On häpeällistä ja epäeettistä köyhien pitkäaikaissairaiden nöyryyttämistä, että 
tällaista tapahtuu sivistysvaltiossa. Suomessa se yleistyy samaa vauhtia kuin 
leipäjonot kasvavat, eikä kukaan vastuullinen poliitikko ole ilmaissut asiasta 
julkisesti vakavaa huolta, saati esittänyt toimia joilla asiantila voitaisiin kor-
jata.

LÄÄKEKORVAUKSET

Lääkekorvausten saattaminen kokonaan toisenlaiselle rahoituspohjalle olisi 
pidemmällä aikavälillä tarpeen, esimerkiksi Ruotsin mallia Suomen oloihin 
sovittaen. Ruotsissa on kaikki pääasialliset rahoituskanavat, lääkekorvaukset 
mukaan lukien, siirretty yhteen ja menovirrat, mm. lääkekustannukset, siir-
rettiin Riksförsäkrigsverketistä (lähinnä Kelaa vastaava organisaatio Ruot-
sissa) landstingeteihin (maakäräjille). Tällaisessa yhden kanavan veropoh-
jaisessa mallissa lääkkeet ovat osana terveydenhuollon kokonaisbudjettia ja 
yhtenä osana sairaanhoidon vaihtoehtoista teknologiaa.

Olisi myös selvitettävä, onko esimerkiksi asiassa meitä edellä olevissa vero-
pohjaisen tai sosiaalivakuutusperusteisen rahoituksen maissa, joissa asianmu-
kainen säätely yleensä toimii (Tanska, Kanada, Saksa jne.), päästy järkeväm-
piin ja tiukempiin kontrollitoimiin kuin Suomessa. Onneksi hintalautakunta 
(HILA) on ainakin tähän mennessä kyennyt tarjoamaan ministeriölle järkeviä 
uudistusvaihtoehtoja.

Myös lääkekorvausjärjestelmän rakenne kaipaisi uudistamista. Suomessa 
välttämättömien ja tarpeellisten lääkkeiden korvaukset ovat suhteettoman 
pieniä meihin rinnastettaviin maihin verrattuna. Korvausluokkia voitaisiin 
ajan myötä vähentää. Muutos on lähinnä tekninen järkiperäistäminen. Tär-
keää on, että lääkekorvausten vuosikatto alennetaan vähintään puoleen nykyi-
sestä noin 600 eurosta noin 300 euroon, muiden Pohjoismaiden tasolle. 

55 Ks. Xu ym. 2003 Klavus & Jämsen 2006.
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Uusien, erittäin kalliiden lääkkeiden osalta tulisi selvittää mahdollisuudet 
siirtyä esimerkiksi Hollannin malliin, jossa nämä lääkkeet määrätään vain 
alalle erikoistuneista sairaaloista (esim. yliopistosairaalat). Valtio osallistuu 
kustannuksiin huomattavalla panoksella sillä ehdolla, että lääkkeen terapeut-
tinen asema hoitoarsenaalissa varmistetaan tieteelliseen tutkimuksen keinoin, 
esimerkiksi monikeskustutkimuksena syöpäklinikoiden kesken. Vasta kun 
riittävä tutkimustieto on karttunut, saattaa lääke siirtyä yleisempään käyttöön 
ja korvausten piiriin. Tämä järjestely antaisi riittävän karenssin monopolihin-
noiteltujen valmisteiden tulemiselle korvauspäätösharkintaan.
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Riittävät ja osaavat henkilöstövoima-
varat oikein kohdennettuna

Se kapeikko, jonka palvelujärjestelmä tulee pidemmällä aikavälillä kohtaa-
maan väestön ikääntyessä ja palvelutarpeiden muuttuessa, koskee nimen-
omaan alalle koulutettua henkilöstöä, sen koulutusta ja orientaatiota, 
monialaisuutta ja yhteistoimintakykyä, henkilöstön työoloja ja -ehtoja, alan 
vetovoiman ylläpitämistä sekä henkilöstön rekrytointia niihin tehtäviin, joissa 
tarpeet ovat suurimmat. 

Työolot ovat julkisessa terveydenhuollossa heikentyneet rajusti: järjet-
tömät säästöt, kohtuuton kiire ja pakkotahtinen työ, johtajien vieraantuminen 
siitä, mitä sorvin ääressä eli potilaan vieressä tapahtuu. Kunnallisjohdon ja 
esimiesten kerrotaan hanakasti puuttuvan asioihin, joita varten erityisasian-
tuntijat on tehtäviinsä palkattu, mikä on taitamatonta johtamista. Kaikki tämä 
nakertaa henkilöstön työhyvinvointia ja varsinkin motivaatiota, kun töitä 
ei pysty tekemään laadukkaasti koulutuksen ja sisäistetyn ammattietiikan 
mukaisesti.

Suomessa on onneksi osattu viimeisten 10 vuoden aikana huolella enna-
koida määrällisesti sosiaali- ja terveysalan tulevaa henkilöstön tarvetta. Tämä 
on tapahtunut useiden ministeriöiden, tilastoviranomaisten, keskusvirastojen 
ja tutkimuslaitosten välisessä yhteistyöjärjestelyssä. Järjestelmää pidetään 
kansainvälisesti kärkiesimerkkinä alallaan. Opetusministeriö on kiitettävästi 
vastannut sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston periaatepäätök-
sessä 2002 vahvistetun linjan mukaisesti avainhenkilöstön koulutusvolyymien 
lisäyksen. Tärkeää on nyt sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien lakien ja 
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valmisteilla olevien uudistusten yhteydessä (terveydenhuoltolaki, sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämislaki ja rahoituslaki) saattaa alueellinen enna-
kointi muodostettavien kuntaorganisaatioiden lakisääteiseksi tehtäväksi.

Korjaamisen varaa koulutuksen orientaatiossa on paljon. Monissa kou-
lutusohjelmissa ei noudateta selkeitä terveyspoliittisia prioriteetteja, vaan 
1990-luvulta lähtien on etäännytty niistä entistä kauemmaksi. Perustutkin-
toon johtavan koulutuksen olisi tuettava niitä pyrkimyksiä, jotka ovat valta-
kunnallisesti tärkeitä. Painoa olisi pantava nykyistä enemmän valmiuksiin, 
joita tarvitaan etulinjassa (terveyskeskuksissa) valikoimattomissa potilas-
aineistoissa sekä vanhustenhuollon peruspilareiden, gerontologian ja geri-
atrian, opetuksen tuomina. Sama koskee mielenterveystyötä, päihdetyötä 
ja kuntoutusta sekä lasten ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia tukevaa 
osaamista.

Perustutkintojen jälkeen tapahtuvassa jatko- ja täydennyskoulutuksessa 
on huolehdittava myös syventävän erityisasiantuntemuksen synnyttämisestä 
esimerkiksi suuntautumisvaihtoehtojen avulla yleistyviin erityisongelmiin 
(esim. diabetes, ylipainoisten ohjaus ja neuvonta, krooniset kansantaudit, 
ikäihmisten vaativa hoito tai psykiatrinen hoitotyö). Johtamiskoulutus on 
edelleen lapsenkengissään huolimatta vuoden 2002 valtioneuvoston periaa-
tepäätöksen selkeistä kannanotoista. 

Johtamiskoulutuksessa tulisi pyrkiä monialaisuuteen ja eri ammattiryh-
mien kouluttamiseen mahdollisuuksien mukaan yhdessä. Sitä tulisi antaa 
yhdessä eri ammattiryhmille sekä terveystieteellisissä tiedekunnissa että kaup-
pakorkeakouluissa ja teknillisissä korkeakouluissa, tiiviisti työelämään kytket-
tynä. Muutoin johtamiskoulutus helposti vieraantuu terveydenhuollon erityi-
sistä ominaispiirteistä ja kompleksisuudesta sekä ammatillisesta arvopohjasta 
ja etiikasta. Terveydenhuollon johtamisen monimutkaisuus muodostuu eri-
tyisasiantuntijoiden johtamisesta poikkeuksellisen työintensiivisellä ja tieto- 
ja taitointensiivisellä alalla, jossa tarvitaan monenlaista kvalifioitunutta henki-
löstä ja paljon myös monimutkaista ja vaativaa tekniikkaa sekä kaiken tämän 
organisointia ja kustannushallintaa poliittis-hallinnollisissa ristipaineissa.
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PERUS- JA ERIKOISSAIRAANHOIDON VÄLINEN TASAPAINO

Äärimmäisen tärkeä kysymys on se, miten voitaisiin luoda Suomeen sovel-
tuvat poliittiset instrumentit siihen, ettei tasapaino perus- ja erikoissairaan-
hoidon välillä muotoudu täysin vinoksi ja hallitsemattomaksi, erityisesti lää-
kärien ja hieman lievemmin sairaanhoitajien osalta. 

Terveydenhuoltolakia valmistelevan työryhmän toimeksiannossa56 oli 
nimenomainen kohta, joka velvoitti tekemään ehdotuksen, jotta turvattaisiin 
strategisten henkilöstövoimavarojen järkevä suuntaaminen, mutta mitään 
ehdotusta ei syntynyt. Toimeksiannon tämä kohta sivuutettiin äänettömästi. 
Olen ehdottanut tältä osin lainmuutoksia, joilla esimerkiksi säädettäisiin 
tiettyyn suureen väestöpohjaan sidottua henkilötyövuosivähimmäismäärää 
avainhenkilöstön osalta, aivan kuten puitelaissa on edellytetty tiettyä mini-
miväestöpohjaa.57 Esitin monia muitakin vaihtoehtoja joita olisi olemassa, 
mutta jotka tuskin toimisivat, koska ovat liian pehmeitä. Ongelma on yleisesti 
tiedossa ja suhteellisen helposti korjattavissa. Kohta viisitoista vuotta koko 
koulutetun työvoiman lisäys on mennyt sairaaloihin, työterveyshuoltoon ja 
yksityissektorille; terveyskeskustyö on tätä menoa pian henkitoreissaan, ellei 
sitä jo ole. 

Jos mihinkään tällaisiin lainsäädäntötoimiin tai kustannuksia aiheutta-
viin kannustimiin ei ole poliittista valmiutta, ehdotan seuraavaa. Edellytetään, 
että sairaanhoitopiiri (tai erva-alue) yhdessä alueen terveyskeskusten kanssa 
toteuttaa alueellisen koulutus- ja henkilöstöohjelman, jossa perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon koulutukseen luodaan tasapainoinen, eri 
osapuolten edut huomioonottava järjestely ja turvataan asianmukaisesti kou-
lutetun henkilöstön saatavuus. Näin on toimittu esimerkiksi Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä ilman mitään velvoitetta tai lisärahaa. Valtakunnalliseen 
yleistämiseen mahdollisesti tarvittava lainmuutos olisi yksinkertainen (ESHL 
10§) ja varmasti hyvä investointi.

Merkittävimpiä määrällisiä puutteita tulee jatkossa olemaan erityisesti 
vanhusten palveluihin tarvittavassa lähihoitajakunnassa, sairaanhoitotyössä 
ja useilla lääketieteen erikoisaloilla. Esimerkiksi tiettyjen erikoislääkärikou-

56 STM 2007a.
57 Leppo 2008, 236–7.
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lutuksien mitoituksissa ja sisällöissäkin (kirurgia) on epäonnistuttu pahasti ja 
seuraukset tulevat olemaan erittäin epäsuotuisia. Opetusministeriön ohjaus-
mahdollisuudet ja myös ohjaustahto suhteessa yliopistoihin, korkeakouluihin 
ja ammattikorkeakouluihin ovat täysin riittämättömät ajatellen sellaisia tehtä-
väalueita, jotka on nimenomaisesti säädetty julkisen vallan erityisiksi velvolli-
suuksiksi, kuten riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen. 1970- 
ja 1980-luvuilla kaikki tarpeelliset koulutuslinjojen vahvistukset (geriatria, 
työterveyshuolto, psykiatria ja kuntoutus) toteutettiin STM:n rahoituksella. 
Vuoden 1993 valtionosuusuudistuksen jälkeen tämä ei ole ollut mahdollista.

Tarvittavaa lisähenkilöstöä hoitoalalle kouluttautumiseen on saatavissa 
erityisesti kahta toistaiseksi vielä riittämättömästi hyödynnettyä reittiä. Maa-
hanmuuttajissa on hyvän koulutustaustan omaavia alalle soveltuvia työnha-
kijoita, joita olisi tärkeää rekrytoida työelämään ja/tai lisäkouluttaa ammat-
teihin. Paitsi asianomaisten työllistämisen kannalta (joka nyt on erittäin 
heikkoa), tämä on tärkeää myös sen johdosta, että maa monikulttuuristuu. 
Sosiaali- ja terveydenhuolto tulevat entistä suuremmassa määrin tarvitse-
maan lisää henkilöstöä, joka myös kulttuurisesti ja kielitaidollisesti kykenee 
näitä ihmisiä parhaiten palvelemaan. 

Toinen väylä on aikuiskoulutus, jota on lisätty, mutta tulevaisuudessa ehkä 
voitaisiin lisätä enemmänkin. Aikuiskoulutus, johon ihmiset tulevat keski-
ikäisinä, jo hyvällä elämänkokemuksella varustettuna, soveltuu erityisen 
hyvin nimenomaan ikäihmisten palveluihin; tekijöillä riittää ymmärrystä ja 
ihmisarvon kunnioitusta inhimilliseen kohteluun raskaassa työssä, mikä vast-
ikään koulusta valmistuneelle opiskelijalle ei aina ole vetovoimaisinta tai kiin-
toisinta työtä.

TERVEYSKESKUSTYÖ TERVEYDENHUOLLON KIVIJALKANA

Sekä kansalaisten terveystarpeisiin vastaamisen että myös väestöryhmittäisten 
terveyserojen kaventamisen näkökulmasta on kaikkein tärkeintä palauttaa 
terveyskeskustyö sille kuuluvaan kunnia-asemaan ja vahvistaa etulinjaa ja sen 
palvelu- ja yhteistyökykyä, parantaa johtamista, työnjakoa ja töiden organi-
sointia. Tämä edellyttää kokonaista joukkoa erilaisia toimenpiteitä, jotka on 
nivellettävä useamman vuoden uudistusohjelmaksi. Kyse ei ole kovin merkit-
tävästä lisärahoituksesta, vaikka sitäkin jossain määrin tarvitaan, vaan ennen 
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muuta poliittisesta tahdosta pitää kunnalliset peruspalvelut hyvinvointipoli-
tiikan keskiössä. 

Tarvittaviin keinoihin kuuluu vahvempaa strategista ohjausta tarkoin 
määritellyissä asioissa. Tämä vaatii säädöspohjassa kunnallisen järjestämis-
vastuun selkeyttämistä ja täsmentämistä sekä keinoja edes karkeaan henkilös-
tövoimavarojen strategiseen kohdentamiseen. Edelleen tarvitaan avainhenki-
löstön koulutuksen uudelleenorientoitumista, kun se varsinkin lääkäreillä on 
ajautunut takaperoiseen suuntaan. Tulevaisuudessa, 10 vuoden tähtäimellä, 
on edellytettävä, että terveyskeskusten vakituiset viranhaltijat ovat alan eri-
koislääkäreitä, kuten työterveyshuollossa on vaadittu jo hyvän aikaa. Tästä oli 
selvä toimintalinja päätetty jo 1980-luvun puolivälissä58, mutta toimeenpano 
on epäonnistunut keinojen puutteessa.

Täydennyskoulutus, konsultaatiotuki, sairaaloiden ja terveyskeskusten 
tiivis yhteistyö on saatettava sille tasolle, jolla se jo monissa paikoin Suomessa 
on (esim. Forssan seutu, Riihimäki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Salon 
seutu, jne.). Terveyskeskusten tulisi yleisemmin hankkia erikoislääkäripal-
veluja joko sairaanhoitopiiristä tai yksityissektorilta (vrt. Pirkkala) peruster-
veydenhuollon kannalta tärkeimmillä erikoisaloilla tai toimenpiteissä, joita 
voidaan tuoda terveyskeskuksen käyttöön, tai saada oma henkilöstö osittain 
oppimaan niitä. 

Työnjakoa lääkäreiden ja sairaanhoitajien/terveydenhoitajien välillä on 
kehitetty voimaperäisesti ainakin 30 paikkakunnalla kansallisissa hankkeissa 
hyvin tuloksin, jotka on kiitettävästi koottu ja raportoitu kuntakenttään laa-
jemminkin. Suuri potentiaali on kuitenkin hyödyntämättä koko maata aja-
tellen. Ammatinharjoittamislain muutosta koskeva hallituksen esitys on 
valmiina ja peruspalveluministeri Risikko on viemässä sitä rohkeasti läpi, 
vaikka osa lääkärikunnasta sitä vastustaa. Käytännössä kehittämiskokeiluissa 
mukana olleet lääkärit kilvan kannattavat sitä ja olisivat valmiit menemään 
pidemmällekin. Se tulee korjaamaan lainsäädännön harmaata aluetta ja mah-
dollistaa asianmukaisesti koulutettujen hoitajien tehdä paljon sellaista, jonka 
he tekevät jopa paremmin kuin lääkärit, jos toimintaedellytykset on tur-
vattu ja jos työn vaativuuden kasvu otetaan huomioon myös palkkauksessa. 

58 STM 1986.
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Tämähän on jo nyt mahdollista paikallisten sopimusten kautta, mutta pitäisi 
saada yleiseksi käytännöksi. 

Lääkäreiden virkaehtosopimus on rakenteellisesti vanhentunut ja pitäisi 
uudistaa. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tunnetusta jarrumiesroolista 
huolimatta on luotava riittävän suuri poliittinen paine sekä lääkärien että 
hoitajien työehtojen ja työolojen parantamiseksi. Käytännössä olisi toimin-
nallisesti viisasta esimerkiksi vähentää liiallista hiostamista, byrokratiaa sekä 
kaikkien hyödyttömien selvitysten ja selitysten vaatimista, esimerkiksi tukki-
miehen kirjanpidot asioista, jotka ovat, tai ainakin pitäisi olla, tietokoneella.  

Kyse on siis isosta kansanterveystyön vahvistamisen ohjelmakokonaisuu-
desta, jonka minimikesto on viiden vuoden intensiivinen työ, säädösmuu-
tokset ja rahoitukselle ja koulutukselle sekä tutkimukselle ja kehittämiselle 
annettu tuki. STM:n aloite uudesta Toimiva terveyskeskus -hankkeesta on 
tässä suhteessa lupaava, vaikkakin vielä alkuvaiheessaan.59

MIELENTERVEYSTYÖSSÄ, PSYKIATRIASSA JA PÄIHDETYÖSSÄ 
SANOISTA TEKOIHIN

Suomessa on psykiatreja, lasten ja nuorten psykiatreja sekä psykologeja san-
koin joukoin eurooppalaisen mittapuun mukaan arvioitua. Silti palvelut kan-
gertelevat pahemmin kuin juuri millään muulla toimialalla. Se johtuu osittain 
alan aliarvostuksesta professioiden piirissä, mutta myös stigmasta kansa-
laisten ja monien poliitikkojen silmissä. Potilaat/asiakkaat ovat niitä, joiden 
poliittiset voimavarat ja kyky artikuloida vaatimuksiaan ovat heikoimmat, 
eikä heillä ole edes äänekkäitä ammattikuntia pitämässä yllä riittävän näkyvää 
julkista keskustelua tästä kansallisesta häpeätilasta. Hyvin koulutettua henki-
löstöä on riittävästi, mutta se on kansalaisten ensisijaisten tarpeiden kannalta 
väärissä paikoissa. Ammatillisesti on paljon palkitsevampaa tehdä töitä yksi-
tyissektorilla kevyen potilasmateriaalin asiakaspiirissä, joka koostuu itse mak-
savista potilaista tai Kelan osittain korvaamista tai kuntoutustukena myöntä-
mistä terapioista. 

Julkisessa psykiatriassa, mielenterveystoimistoissa ja terveyskeskuksissa 
sekä eräissä yleissairaaloissa järjestetyistä sinänsä tervetulleista psykiatri-

59 STM 2009.
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sista palveluista huolimatta työ näissä työpisteissä on raskasta, aliarvostettua 
ja puutteellisesti koordinoitua. Tuoreessa kansainvälisessä vertailututkimuk-
sessa Suomen mielenterveyspalveluiden järjestelmä toimii kehittyneiden 
maiden joukossa kaikkein huonoimmin.60

Mielenterveysalalla kaikkein kipein kysymys on avohoidon toimivuus, 
helppopääsyiset väylät palveluiden piiriin, jotka nykyisellään toimivat puut-
teellisesti. Mielenterveystoimistot osaltaan toimivat joissain osissa maata 
hyvinkin ja ovat riittävässä yhteistyössä terveyskeskusten kanssa, mutta koko 
maata ajatellen tilanne ei ole hyvä. Avohoidon asiakaskunta on entistä ras-
kaampi ja aivan uudentyyppinen. Kroonisten skitsofreenikkojen sijasta 
eniten ovat esillä uupuneet tai masentuneet, päihteitä ja huumeita käyttävät 
ihmiset. Psykiatrinen ammatillinen johtaminen sairaanhoitopiirien toimesta 
kangertaa monin paikoin pahasti, koska siellä ei yleensä riittävästi tunneta 
etulinjan olosuhteita tai mahdollisuuksia, jolla etulinjaa kunnolla osattaisiin 
tukea ja resursoida. 

Perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja kotipalveluiden saumaton 
yhteistyö on käytännössä äärettömän hankalaa, ja myös tietosuojaa koskevan 
lainsäädännön tulkinnassa on ilmiselviä potilaiden edun vastaisia käytäntöjä, 
joita virheellisesti käytetään hyväksi ylläpitäen tarpeettomia muureja. Laitos-
paikkoja on maassa vähennetty erittäin nopeasti, mutta avohoidon resurs-
seja lisätty aivan riittämättömästi. Lisäksi tarvitaan tähän uudistumiseen liit-
tyvää henkilöstön koulutusorientaation ja palvelukulttuurin muutosta, joka 
on vasta alkutekijöissään. 

Maassa on erittäin hyviä jo toteutettuja esimerkkejä pitkäkestoisista hank-
keista, joilla on saatu erittäin näkyviä tuloksia tärkeissä työkohteissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi itsemurhaprojekti 1990-luvulla.61 Toinen ovat varhaisen 
vuorovaikutuksen toimintamallit 1990-luvun lopulta tämän vuosituhannen 
alkupuolelle, jotka on yleistetty laajalti neuvolatoiminnassa. Kolmas on aika-
lisähanke asevelvollisuusikäisille, joka toimii parastaikaa THL:n ja puolustus-
voimien yhteistyönä.62 Kehitteillä ovat kouluikäisten psykososiaalisen kehi-
tyksen tukimallit, joista muualta on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä. Jo vuosien 

60 OECD 2009.
61 Upanne 1999.
62 Stengård ym. 2009.
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takaa on erinomaisia kokemuksia skitsofrenian kroonistumisen ehkäisemi-
sestä (USP-projekti). Masennuksen tunnistamisesta ja torjumisesta etulin-
jassa ja myös terveyskeskuksissa varsinkin psykiatristen sairaanhoitajien ja 
psykologien toimesta psykiatrisen konsultaatioavun tukemana on hyviä koke-
muksia. Lisäksi on työn alla suuri lasten ja nuorten KASTE-hanke näiden 
palvelujen järkeistämiseksi. 

Tämän tyyppiset aktiivitoimet, joiden toteutettavuudesta ja tehosta on tut-
kittua tietoa, pitäisi kyetä nopeasti yleistämään koko valtakuntaan. Taas on 
kyse hyvien toimintakäytäntöjen yleistämisestä, mutkikkaiden toimintajär-
jestelmien ikuisuuskysymyksestä. Käytännössä tarvitaan jonkin verran sää-
dösmuutoksia, koulutusta, paljon tukea etulinjaan ja yhteistyötä sairaaloiden 
ja terveyskeskusten välillä. On oltava kannustimia, arvostusta, tukitoimia ja 
kenties vähän lisää myös rahaa.

Päihdepalvelut ovat kaikkein suurimpia murheen aiheita sosiaali- ja ter-
veystoimen yhteisenä haasteena. Menemättä tässä alan surulliseen histo-
riaan, on todettava, että nykytilanne on katastrofaalinen. Laki edellyttää, 
että kunnan sosiaalitoimen on järjestettävä palveluita ”kunnassa esiintyvän 
tarpeen mukaan”. Mutta kun asiasta ei ole lailla tarkemmin säädetty, monet 
kunnat laiminlyövät tietoisesti velvoitteitaan. Valtio jatkaa järjetöntä päih-
dehaittoja lisäävää alkoholipolitiikkaa, ongelmat kasvavat vyöryn tavoin63 ja 
monet kunnat eivät hoida juuri mitään, koska ei ole sanktioivaa lakiperustetta. 
Vaikeutuva alkoholikierre päätyy yhä useammin ja hämmästyttävän nopeasti 
vaativiin ja usein kuolemaan johtaviin haima- ja maksavaurioihin, jotka sitten 
menevät terveydenhuollon piikkiin huikein kustannuksin ja erittäin huonoin 
tuloksin. Tilanne on täysin järjenvastainen. 

Eräs erityisongelma on juuri mielenterveys- ja päihdetyön rajamaastossa 
oleva sellainen kasvava palvelujen tarvitsijoiden joukko, erityisesti nuorehkot 
syrjäytymisvaarassa olevat miehet, joilla on kaksois- tai kolmoisdiagnoosi 
sekakäytöstä ja psyykkisistä ongelmista, jotka usein johtavat itsetuhoisiin 
tilanteisiin tai sosiaalisiin umpikujiin ja vakaviin terveyshaittoihin ja sosi-
aalisiin ongelmiin. Tällaisiin tarpeisiin on luotava uudentyyppisiä matalan 
kynnyksen hoitopaikkoja, joihin ihmiset voivat hakeutua kriisin uhatessa, 
saada asianmukaista kohtelua, perushoitoa, virikkeellistä toimintaa ja kun-

63 Herttua ym. 2008.
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toutuksen avulla uutta otetta elämäänsä. Työ tulisi käynnistää välittömästi 
esimerkiksi jonkin säätiön tai järjestön toimesta, julkisin varoin tuettuna, ja 
toimintamallin tultua kokeilluksi yleistää maassa saatavaksi niille paikkakun-
nille, jonne tällaisia palveluita eniten tarvitaan (esimerkiksi tulevan sosiaali- 
ja terveyspalvelujen erityisvastuualueitten pohjalta harkiten). 

Toinen samantyyppinen välitön uudistustarve on käynnistää alkoholion-
gelmaisille 24/7 -periaatteella toimiva kevyt lyhytaikainen huolenpito, joka 
tarjoaa perushoitoa ja voi toimia joskus virikkeenä myös todelliselle hoitoon 
hakeutumiselle ja päihteettömyydelle. Luultavasti organisatorinen ratkaisu 
voisi olla samantyyppinen kuin edellä nuorten miesten sekaongelmissa on 
esitetty.

Päihdehuoltoon on lainsäädännössä kirjoitettava uudelleen järjestämisvel-
vollisuuden sisällön täsmentävä lisäys tai avattava laissa asetuksenantomah-
dollisuus, jossa palvelutyypit ja palvelutasot määritellään. Tehtävä on yksin-
kertainen, eikä maksa paljon. Kuntaliitto vastustaa normeja, mutta kuitenkin 
juuri kunnat säästäisivät näin toimittaessa, koska jos varhain annettavat pal-
velut toimisivat, terveydenhuollon kasvavat päihdepotilaiden erittäin kalliit 
hoidot, joiden tuloksetkin ovat kovin huonot, vähenisivät suuresti. Tietysti 
samanaikaisesti tulisi jatkaa mini-interventioiden yleistämistä terveyskeskuk-
sissa ja työterveyshuollossa sekä tehostaa päihdehaittojen ehkäisyyn tähtäävää 
ohjausta ja neuvontaa äitiysneuvoloissa. 

Lupaavia yrityksiä on maassa viritetty suurten alueellisten koordinoitujen 
hankkeiden muodossa mielenterveysalalla (esim. Lappi ja Pohjanmaa). Yksit-
täisenä kuntana esimerkiksi Vantaa on ottanut tai ottamassa yllämainittua 
kokonaisuutta haltuun. Jos hankkeet menestyvät, tulee hyvät toimintakäy-
tännöt yleistää koko maahan.

Viime vuosina hyvin paljon puhuttaneessa lastenpsykiatriassa on edis-
tytty, muttei ehkä tarpeeksi radikaalisti. Monet alan johtavat asiantuntijat ovat 
vakavasti sitä mieltä, että koko lastenpsykiatrinen sairaalahoito olisi lopetet-
tava, kuten Ruotsissa on tehty. He sanovat ja perustelevat tutkimustuloksin, 
että lapsi ei mitenkään voi toipua irrotettuna siitä ympäristöstä, jossa hän 
kuitenkin joutuu selviytymään. Siksi erikoisosaaminen voisi sijaita osaamis-
keskuksissa, mutta itse hoito toteuttaa normaaliin kasvuympäristöön tuoduin 
tukimuodoin. Se olisi varmasti vähintään kokeilun arvoinen lähestymistapa. 
Tästä on osittain kyse jo puheena olleessa KASTE-hankkeessa. 
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Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ollaan asioissa ja ryhmissä, jotka tar-
vitsevat erityistä painoa ja huolenpitoa lainsäädännön vahvistamin tavoin. 
Käytännössä muutokset voitaisiin tehdä nopeasti korjaamalla mielenterveys-
lakia (4 §) ja päihdehuoltolakia (3 ja 8 §) sekä mahdollisesti perustuslakia (6 § 
ja 19.3 §) sen suuntaisesti, että järjestämisvastuita täsmennetään ja erityinen 
oikeus palveluihin kirjataan (ks. alustava lakiluonnos liitteessä).

IKÄIHMISTEN PALVELUT UUTEEN USKOON

Ikäihmisten ja vanhusten palvelut puhuttavat syystäkin kansakuntaa, ja huoli 
tulevaisuudesta on suuri. Hyvinkin toimineita vanhustenhuollon palvelujär-
jestelmiä on nakerrettu, pirstottu, paloiteltu ja kilpailutettu markkinahenki-
sesti, minkä seurauksena yksittäisten ikäihmisten palveluiden saatavuus on 
olennaisesti aikaisemmasta heikentynyt. Akatemiatohtori, dosentti Päivi Topo 
on oivallisesti kuvannut nykytilanteen karmeutta artikkelissaan ”Asiakkaana 
iäkkäille suunnatuissa palveluissa”.64

Palvelu on voinut ”monipuolistua” siinä mielessä, että palvelujen tuottajia 
vilisee kuin vilkkilässä kissoja niille harvoille, jotka niitä saavat, mutta koko-
naisuudesta ei huolehdi kukaan. Tässäkin on kysymys kansallisesta häpeätah-
rasta, joka olisi nopeasti korjattavissa alla mainituin keinoin. 

Monet (varsinkin ekonomistit) maalailevat tulevia kauhukuvia kustannus-
kasvusta vanhusten palveluissa ja ovat tietenkin tarjoamassa samaa reseptiä, 
jota ekonomistit useimmiten: annetaan markkinoiden ja yritysten hoitaa 
asia. Sehän ei tule yhtään halvemmaksi vaan kalliimmaksi.  Kauhuskenaari-
oiden virhe on siinä, että kustannuksia ajatellaan vain mekaanisina ekstrapo-
laatioina ikäryhmittäisen palvelujen käytön ja yksikköhintojen perusteella, 
ja laskelmia jatketaan vuosiin 2040–2050, vaikka ei osata ennustaa tulevan 
vuoden talouskehitystäkään. Kaikki asiaan syvällisesti vihkiytyneet talous-
asiantuntijat ovat perustellusti sitä mieltä, että vaikka palvelutarpeet varmasti 
kasvavat, minkäänlaista ”hoivapommia” ei ole näköpiirissä, jos talouskasvu 
jatkuu keskimäärin edes 1,5 prosentin vauhdilla65, eli tähänastista taloushisto-
riaa hitaammin. Tulevaa tilannetta helpottaa osaltaan myös se, että palvelutar-

64 Topo 2009.
65 Komiteamietintö 2002 (SOMERA), Parkkinen 2002.
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peet kasvavat eniten niissä ikäryhmissä (75–80+) jotka tulevaisuudessa ovat 
kaikella todennäköisyydellä terveydeltään ja toimintakyvyltään aivan toisessa 
kunnossa kuin edelliset sukupolvet.

Todellisia ja vaikeita haasteita on kuitenkin edessä useita. Ensinnä kunnat 
ovat purkaneet ikäihmisten kotipalveluja vain vaativimman ”kotihoidon” tar-
vitsijoille. Samalla niitä myös valitettavasti medikalisoidaan, ulkoistetaan ja 
paloitellaan kuten edellä Topoon viitaten todettiin. Toiseksi, vaikka valtakun-
nallinen yleiskuva ei ole pomminuhan veroinen, se on erittäin haasteellinen 
väestökatoalueilla. Esimerkiksi Kainuun kunnissa ja eräissä Itä- ja Pohjois-
Suomen kunnissa, joiden kantokyky on jo nykyisellään riittämätön, tulee 
tilanne valikoivan muuttoliikkeen ja väestön ikääntymisen johdosta entises-
tään hankaloitumaan. On siis keskityttävä siihen, että kuntien palvelutarjonta 
vahvistuu ja monipuolistuu, omin tai ostopalveluin, mutta integroidusti eikä 
pirstotusti. Suurin kapeikko ei todennäköisesti tule olemaan raha, vaan kou-
lutettu ja motivoitunut henkilöstö. Vaikka lähihoitajakoulutusta on kaikin 
voimin lisätty, siitä tulee pula. 

Vanhusten hoito on, kuten edellä on todettu, erittäin sopiva ala aikuiskou-
lutukseen, jota tulee tähänastisten lisäysten lisäksi vieläkin pyrkiä lisäämään. 
Tarvittavat keinot haasteisiin vastaamiseksi ovat edellisen toistoa: säädösmuu-
toksia, kannusteita, rahoitustukea ja koulutusta. Kysymys ei tässäkään ole suu-
rista rahoista, vaan niiden järkevästä kohdentamisesta. Kaikki tämä edellyttää 
uudenlaista ajattelua ja orientoitumista, jonka lähtökohtana on ikääntyvän 
ihmisen tarpeet ja ihmisarvoinen kohtelu. 

Välttämättömät säädösmuutokset voidaan laatia kahdella vaihtoehtoisella 
tavalla. Yksi on oma vanhustenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, mikä vaatii 
paljon valmisteluaikaa. Toinen olisi tehdä säädöstarkistuksia voimassaolevaan 
sosiaalihuoltolakiin tai tuleviin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon perusla-
keihin, joissa tulisi säätää tehtävistä vanhustenhuollossa ainakin sillä tarkkuu-
della kuin kansanterveyslain 14 §:ssä on aikoinaan tehty. Laissa tulisi yksilöidä 
ne palvelut, jotka vähintään on järjestettävä ja annettava esimerkiksi valtio-
neuvoston asetuksenantovaltuudet tiettyihin tarkoin määriteltyihin asioihin. 
Henkilöstömitoituksiin ei kuitenkaan kannattane yrittää pyrkiä, koska ne ovat 
osoittautuneet erittäin ongelmallisiksi johtuen toimintayksiköiden ja laitosvä-
estöjen avun tarpeen kirjosta.
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Ikäihmisten kohdalla on harkittava heidän sosiaalista asemaansa ja 
oikeuksiaan vahvistavaa, positiivisen diskriminaation periaatteesta lähtevää 
lainsäädäntöä. Erityisesti tämä koskee dementoituneita vanhuksia. Kyse on 
vakavasta kognitiivisesta toimintavajeesta, jolloin potilaiden tulisi välttämättä 
saada erityistä suojelua ja oikeuksia. Jotenkin tämä ryhmä on jätetty myös vai-
keavammaisten erityispalvelujen ulkopuolelle, vaikka he ilman muuta sinne 
kuuluisivat. Myös perustuslain periaatteet niiden ihmisten kohtelusta, jotka 
eivät itse mitenkään kykene itseään eivätkä asioitaan ollenkaan hoitamaan, 
pitäisi ilman muuta koskea tätä kasvavaa ryhmää. 

Nopeimmin nämä kiireelliset säädösmuutokset olisivat tehtävissä muu-
toksin sosiaalihuoltolain 17 §:ään ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 4 §:ään, mahdollisesti myös tarkentamalla perustuslain 6 §:ää 
sekä 19.3 §:ää esimerkiksi siltä pohjalta, mitä liitteenä olevassa alustavassa 
hahmotelmassa on esitetty. Lisäksi tulisi tehostaa sosiaalihuoltolain 7 §:n (pal-
velu- ja hoitosuunnitelma) valvontaa.

On syytä pelätä, että ellei useimpien tärkeimpien, verraten pienten sää-
dösmuutosten (perustuslaki on tietysti suurempi periaatteellinen ja enemmän 
aikaa vaativa kysymys) valmistelua tehdä välittömästi ja hallituksen esitystä 
anneta vielä jäljellä olevalla hallituskaudella, joudutaan aikaa vievän koko-
naisuudistuksen valmisteluun, mihin menee vuosia. Tästä varoittavana esi-
merkkinä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakien aikataulut, 
jotka ulottuvat vuoteen 2012. Tässä kysymyksessä parhaan tavoittelu voi 
koitua hyvän viholliseksi.

Yksittäinen epäkohta, joka on ollut tiedossa 30 vuotta, ilman että mitään 
olisi tapahtunut, on vanhusten täysin tarpeeton ja haitallinen monilääkitys. 
Suomessa käytetään antipsykoottisia lääkkeitä viisinkertainen määrä muihin 
pohjoismaihin ja Keski-Euroopan maihin verrattuna. Todennäköisesti suurin 
osa näistä annetaan vanhusten turruttamiseen alkuillasta varhaisen päiväl-
lisen jälkeen, jotta liian vähäiseksi mitoitettu henkilökunta selviytyisi jotenkin 
töistään. Seurauksena on turrutetun vanhuksen sängystä putoilu, harha-aske-
leet ja kaatumiset, usein kohtalokkain seurauksin. Kun asiaan ei 30 vuoden 
puheista huolimatta ole saatu minkäänlaista korjausta, on siihen puututtava 
kovemmalla kädellä. Yksi tapa voisi olla lääninhallitusten asiantuntijaryh-
mien tarkastuskäynnit toimintayksiköissä. Ryhmät kävisivät kriittisesti läpi 
hoitoyksiköiden lääkehoitokäytäntöjä, kirjaisivat todetut epäkohdat ja edel-
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lyttäisivät niiden korjaamista määräajassa sekä seuraisivat muutosten toteu-
tumista. 

Ikäihmisten palveluissa on kysymys niin suurista ja merkittävistä laimin-
lyödyistä epäkohdista, että niihin puuttuminen – kuten edellä mainittuihin 
terveyskeskustyön ja mielenterveystyön ja päihdepalvelujen suhteenkin – on 
kirjoitettava seuraavassa hallitusohjelmassa selkeästi julki ja todettava, mitä 
uudistuksia hallituskaudella aiotaan todella tehdä. Tämän hallituksen kau-
della on mahdotonta ehtiä saada asioita valmiiksi, mutta on kylläkin mah-
dollista saada niitä aloitetuksi.

SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA ON EDELLEEN PAIKKAAMISTA

Runsaat 30 vuotta sitten kuuntelin Lontoon koulussa (London School of 
Hygene and Tropical Medicine) erään maailman johtavan Dental Public 
Health -alan edustajan, professori Aubrey Sheihamin luentoja, ainoita alalta, 
joita koskaan olen kuullut vaikka olenkin taustaltani kansanterveystieteilijä. 
Hän sanoi:

”Meillä on aikaa vain kahteen luentoon ja niistä käytävään keskus-
teluun, mutta se riittää kyllä mainiosti perusasioihin. Ne ovat varsin 
yksinkertaisia ja niitä on vähän, vain muutamia. Ensinnäkin, työn 
kohteena on vain kaksi tautia, kun muualla terveydenhuollossa niitä 
on tuhansia. Molemmat – karies ja ientulehdukset (parodontaalisai-
raudet) – ovat kokonaan ehkäistävissä, vieläpä halvalla, jos olisi tahtoa 
ja osaamista. Karieksen ehkäisy on naurettavan yksinkertaista: riittävä 
fluorin saannin turvaaminen, makeista välipaloista pidättäytyminen 
ja jokapäiväinen hammashygienia lapsesta asti omaksuttuna. Iensai-
raudet ovat kokonaan ehkäistävissä huolellisen hammas- ja suuhygie-
nian keinoin ja tarvittaessa pienin ientaskujen puhdistuksin ja ham-
maskiven poistoin avustavan hygienistin toimin.

Toiseksi, se mitä hammaslääkärin työssä tehdään, aiheuttaa ehkä 
yhtä paljon haittaa kuin hyötyä. Hammaslääkärit on opetettu poraa-
maan ja paikkaamaan, ja he poraavat ja paikkaavat. Poraavat siitä huo-
limatta, että karies olisi vasta alkamassa, eikä ole rikkonut kiillettä ja 
kaipaisi vain seurantaa tietyin aikavälein. Kun porattu reikä täytetään, 



74

seuraa aina haittaa, vaikka täyte olisi mitä. Aikaa myöten paikka irtoaa 
tai murenee, ja on paikattava uudestaan. Kun ihmiset elävät pidem-
pään, ja hampaat pysyvät suussa kauemmin, paikattava ei lopu kos-
kaan. Seurannan volyymia (ja samalla hammaslääkärin ansioita ja toi-
meentuloa) voi säädellä tarkastus- ja käyntifrekvenssejä muuttamalla 
lääkärin kulloisenkin tarpeen mukaan.

Kolmanneksi, hammaslääkärit eivät ymmärrä tuon taivaallista 
parodontologiasta (iensairauksia käsittelevä oppiaine), vaikka ham-
paattomuus sen seurauksena on vakava kansanterveydellinen ongelma.

Neljänneksi, hammaslääkäreiden ja muun henkilöstön työnjako on 
päin seiniä, eikä ammattikunta halua muuttaa sitä. Yksi hammaslää-
käri työllistäisi hyvin kolme hygienistiä ja kaikki tekisivät mielekästä 
työtä ja paljon halvemmalla kuin nykyjärjestelmä, jossa kolme ham-
maslääkäriä työllistää yhden avustajan ja kaikki tekevät epätarkoituk-
senmukaista työtä kalliisti.

Tässä kaikki olennainen. Onko kysyttävää? Ei? Voidaan sitten hyvin 
hiukan syventää. Aikaa on ruhtinaallisesti…”.

Olin kuullut samat periaatteet Suomessa 1970-luvun puolivälissä Heikki 
Talalta, Lääkintöhallituksen hammashuoltoylilääkäriltä, joten en lainkaan 
hämmästynyt, mutta ihmettelin miksei mikään muutu, vaikka kaikki on 
selvää pässinlihaa. No, professori Sheiham oli ammattikuntansa silmissä 
kerettiläinen ja myös Tala joutui ammattikuntansa epäsuosioon.

Olen selvitystä laatiessani haastatellut suun terveydenhuollon johtavia 
asiantuntijoita kysyen, eikö kaikki ole kuitenkin kokonaan muuttunut noista 
ajoista, ainakin Suomessa. Onhan meillä lasten hammasterveyden menestys-
tarina kansanterveystyön tuloksena, on vihdoin saatu aikuisten hammashuol-
tokin tolalleen, iensairauksiinkin kiinnitetään huomiota, ja onhan työnjako 
muuttunut oikeaan suuntaan, vai mitä?

Kyllä, mutta liian vähän, liian myöhään (aikuishoito) tai liian hitaasti 
(työnjako). Paljon olisi vielä tekemistä noiden periaatteiden eteen. Tämä on 
asiantuntijoiden konsensus. Kuten sanottu, konstit ovat monet, mutta yksin-
kertaiset, halvat ja säästävät. 

Viimeaikaisista kehityspiirteistä on myönteisenä pantava merkille se, että 
aikuishammashuolto on vihdoin saatu oikeille raiteille. Uhkaavaan hammas-
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lääkäripulaan on käynnistetty vastatoimet: koulutus aloitetaan uudestaan 
Kuopiossa. Hygienistien koulutusta on lisätty. Kunnittain kuitenkin työn-
jako hammaslääkäreiden ja hygienistien välillä vaihtelee erittäin suuresti. On 
mallikelpoisesti toimivia terveyskeskuksia, joissa hygienisti/hammaslääkäri 
-suhde on maksimoitu ja kaikki kuntalaiset hoidetaan erittäin kohtuullisin 
kustannuksin. Toisaalta on kuntia, joissa rakenne on vanhakantainen ja hyvin 
hitaasti muuttumassa, ja peittävyys sen mukaisesti huono. 

Suun terveyden osalta kansainvälisessä vertailussa huomiota herättävä 
epäkohta on ikääntyvän aikuisväestön hampaattomuuden yleisyys.66 Tyy-
dyttämätön hoidon tarve on suuri, ja saattaa olla, että tälläkin alalla pitäisi 
selvittää mahdollisuudet tehdä protetiikkaa enemmän erikoiskoulutettujen 
hammasteknikkojen toimesta.

66 Suominen-Taipale ym. 2008.
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Teknologia järkevään käyttöön

Yleinen tapa käydä teknologiakeskustelua terveydenhuollossa on kauhistelu 
siitä, että teknologinen kehitys kasvaa geometrisessa sarjassa ja rahoitusmah-
dollisuudet aritmeettisessa sarjassa. Ei voida mitään sille, että tästä muo-
dostuu taloudellisesti kestämätön yhtälö. On saatava lisää yksityistä rahaa, 
jotta mitenkään selvittäisiin. Tätä rummuttavat erityisesti ekonomistit, jotka 
maalaavat mielellään uhkakuvia siitä, että rahat loppuvat, ja toisaalta julki-
suushakuiset terveysdebatöörit, jotka huomionkipeinä hokevat yhden alan 
tutkijan (Thwaites) kauan sitten julkistamaa väitettä, jonka todenperäisyyttä 
ei ole missään käytännössä osoitettu. Useasti, aivan samoin kuin aiemmat 
kauhuskenaariot ikääntymisen mahdottomasta kustannusrasituksesta, on täl-
laisten ennusteiden yli 30 vuoden ajan osoitettu menneen raskaasti yläkant-
tiin. Kuvitellaan, että kaikki uudet lääkkeet ja vempaimet kuuluvat kaikkien 
käytettäväksi, kun niitä käytännössä käytetään vain potilaille, jotka todella 
hyötyvät niiden käytöstä. Toiseksi kuvitellaan, että kaikki vanha teknologia 
jää ennalleen ja yhtä laajaksi. Valitettavasti jälkimmäinen on joskus huonoissa 
toimintayksiköissä totta.

Unohdetaan siis kokonaan kuinka suuri osa lääketieteellisestä teknolo-
giasta on säästävää: kirurgian non-invasiiviset menetelmät, päiväkirurgia, 
kuvantamiskeinoina CT ja MRI verrattuna surkeisiin ja kalliisiin PEG- ja 
angiografiatutkimuksiin pitkine sairaalassaoloaikoineen, Rhesus-taudin eli-
minointi kokonaan anti-D-gammaglobuliinilla, totaalinen hoitokäytäntöjen 
muutos sydäntaudeissa, aivoverisuonitukoksissa tai mahahaavapotilailla, 
syöpäsairauksien seulonnat kohdunkaulan ja rintasyövän osalta sekä syöpä-
tautien, erityisesti leukemian, täysin uudet hoitokäytännöt, joiden tulokset 
ovat dramaattisesti parantuneet jne. Samalla tavoin voi tietotekniikka suurten 
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investointien jälkeen osoittautua säästäväksi, kun sen potentiaali saadaan 
maanlaajuisesti (varmaan 2011–2012 alkaen ensimmäisenä maailmassa) toi-
mimaan Suomessa sähköisen potilastietojärjestelmän muodossa. Esimerkkejä 
on loputtomiin. 

Ainoa todellinen pähkinä teknologian hallitussa käyttöönotossa on lää-
kealalla, vaikka siinäkin on menty aivan huikeasti eteenpäin (lääkevaihto, 
viitehinnat). On selviä uhkia, joihin ei ole tällä hetkellä vastausta. Tärkein 
on uusien, äärimmäisen kalliiden syöpälääkkeiden kustannuskehitys. Lisä-
kustannukset ovat usein täysin epäsuhteessa hoidolliseen hyötyyn nähden, 
mutta näiden lääkkeiden käyttöä on vaikea evätä ilman kansainvälistä asian-
tuntijoiden arviointia. Lääkkeiden terapeuttisen lisäarvon määrittely on kii-
reellinen ja vaativa tehtävä. Yhteistyö olisi käynnistettävä työsaralla samaan 
tapaan kuin on tehty terveydenhuollon muiden teknologioiden arvioinnin 
osalta, Suomen johdolla ja EU-komission rahoilla. Suomen olisi jatkettava 
aloitteellista rooliaan tässä kysymyksessä EU:ssa Pharmaceutical Forum -työn 
yhteydessä, jos se on mahdollista tai sitten erillisellä aloitteella esimerkiksi 
komission eli sen korkean tason asiantuntijaryhmän (Health and Medical 
Care) alaisuudessa. Lisäksi olisi harkittava Hollannin mallin mukaista uudis-
tusta uusien, erittäin kalliiden lääkkeiden tutkimus- ja rahoituskäytännöksi, 
kuten edellä on esitetty.

Tietoteknologiaa on tässä selvityksessä käsitelty eri kohdissa. Ainoa tar-
peellinen lisäys tältä osin on se, että periaatteessa EU-yhteistyö voisi tälläkin 
alalla olla hyvin hyödyllistä. Käytännössä ei asioiden kompleksisuuden ja eri-
suuntaisten intressien vuoksi ole paljosta puheesta huolimatta saatu kovin-
kaan paljon aikaan. 

Huomionarvoista on, että monesti teknologian asianmukaisesta käytössä 
ei ole lainkaan kysymys uusista tai herooisista tekniikoista, vempaimista tai 
osaamisista. Usein on kyse hyvin yksinkertaisista asioista esimerkiksi ikäih-
misten jokapäiväisen suoriutumisen tukemiseksi. Tyyppiesimerkki apuväline-
teknologiasta ovat kuulolaitteet. Kaikista hoitotakuun edellyttämistä toimista 
pahiten on kangertanut kuulolaitteiden saaminen niitä tarvitsevien potilaiden 
käyttöön. Syy on niin yksinkertainen kuin kuulontutkijoiden riittämättömyys 
– ja ehkä kuntayhtymien riittämätön priorisointi näiden potilaiden jokapäi-
väisen elämän helpottamiseen.
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Kansalaisten osallistumisen 
ja järjestötyön merkitys

Kansalaisten osallistumisen ja järjestötyön merkityksen tunnustaminen ovat 
äärimmäisen tärkeitä terveydenhuollossa ja kaikissa kuntapalveluissa. Demo-
kraattisen kontrollin toimivuutta ja siinä olevia tutkittuja puutteita67 olisi yri-
tettävä kohentaa, mutta hyvät keinot vaikuttaa tähän suoraan ovat rajalliset. 
Ratkaisevaa olisi kansalaisaktivismi sitä apatiaa ja alistumista vastaan, mihin 
kuntien hyvinvointipalveluiden suhteen on ajauduttu. 

Terveysalan järjestöt ovat panneet alulle paljon siitä kaikkein parhaim-
masta, mitä Suomessa on tehty: äitiys- ja lastenneuvolatyö, tuberkuloosin 
torjunta, tupakoinnin vastustaminen, ravintovalitus jne. Olisi tärkeä tukea 
sekä järjestöjen pioneeri- että vahtikoiraroolia Raha-automaattiyhdistyksen 
ja muiden tukimuotojen avulla. Myös aikanaan hyvin innovatiivisen Ray-
rahoituksen kohtalo askarruttaa. VM on suruttomasti vaatinut selvästi valtion 
budjettirahoitukseen kuuluvia eriä maksettavaksi järjestöjen kautta esimer-
kiksi veteraanikuntoutuksiin ja moniin muihin sinänsä hyviin tarkoituksiin. 
On kuitenkin vain ajan kysymys, milloin tämä tie on loppuun käyty. EU tai 
joku muu taho tulee kiinnittämään huomiota siihen, että valtio keinotekoi-
sesti siirtää budjetin ulkopuolelle sille kuuluvia menoja. Sosiaali- ja terveys-
poliittisesti ongelmallisinta on, että järjestöjen rahoituspohjaa syödään val-
tion kyseenalaisilla toimilla. Samalla syödään sitä uudistuspotentiaalia, jota 
maassa kipeästi kaivattaisiin.  

67 Ks. esim. Niiranen 1996.
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Tällä alalla on myös hälyttäviä tendenssejä. Esimerkiksi lääkeyritykset 
ovat käyttäneet häikäilemättömästi hyväkseen potilasjärjestöjen hyvää julki-
suuskuvaa ja huonoa rahatilannetta valjastaen ne tuotteidensa myynninedis-
tämiseen. Jo yli 10 vuotta sitten kansainvälisen Alzheimer-konferenssin ulko-
maiset osanottajat kauhistelivat miten Suomessa näyttelyalue oli kokonaan 
lääketehtaiden vallassa. Lääkevaihtoa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa 
potilasjärjestöt, jotka intressitahojen kuulemisessa olivat kuorossa kiittäneet 
ehdotuksia, lähettivät valiokuntakuulemisiin asiantuntijalääkäreitään, jotka 
vastustivat uudistuksia henkeen ja vereen, koska ovat henkilökohtaisesti yri-
tysten tutkimusrahoituksesta riippuvaisia.

Kansainvälisesti kiintoisa kehityskulku on ollut ns. People’s Health Move-
ment, kansalaisten ja tutkijoiden kriittinen vastarintaliike ja julkaisu Global 
Health Watch vallitsevaa lyhytjänteistä vulgaariekonomistista uudistuslinjaa 
kohtaan. Monet näkyvät vaikuttajat, esimerkiksi Maailman Terveysjärjestö 
WHO:n legendaarinen ex-pääjohtaja Halfdan Mahler, on osallistunut toi-
mintaan esimerkillisesti. Ehkäpä Suomeenkin tarvittaisiin vahva ja näkyvä 
Kansan Terveysliike?

Suomessa on kiitettävää aloitteellisuutta ollut nähtävissä esimerkiksi 
määrävälein pidettävien Sosiaalifoorumien sekä vasta käynnistyneen Vapaus 
valita toisin -liikkeen (VVT) toimesta. Näiden näkyvyys ja voima eivät kui-
tenkaan ole vielä lähimainkaan riittäviä.

POTILAAN VALINNANVAPAUS

Monesti vaikutusmahdollisuuksien väitetään kasvavan valinnanvapautta 
lisäämällä. Valinnanvapaus on puhutteleva teema ja aivan paikallaan siellä, 
missä sille on realistiset mahdollisuudet. 

Maailmassa ei ole ainuttakaan terveysjärjestelmää, jossa ihmisillä olisi 
oikeus täysin vapaasti valita, mistä he hoitonsa saavat. Mikään maa ei kes-
täisi sitä taloudellista kustannuserää, joka tästä hallitsemattomasti syntyisi, jos 
esimerkiksi suuri määrä potilaita hakeutuisi suoraa päätä korkeimman tason 
erityishoitoon ilman selviä hoidollisia kriteereitä. 

Toisaalta suomalaisessa järjestelmässä on paljon enemmän valinnan-
vapautta kuin yleisesti annetaan ymmärtää. Esimerkiksi Lääkäriliiton toi-
minnanjohtaja ja lakkokenraali sanoi muutaman vuoden takaisessa Lääkä-
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ripäivien avajaispuheessa, että Suomessa potilaat elävät ”kuntavankilassa”.68 
Tosiasiassahan useimmilla suomalaisilla on käytettävissään hyvin toimiva 
työterveyshuolto maksuttomasti, kaikilla usein huonommin toimivat ter-
veyskeskukset viiveellä ja maksullisesti sekä maksukykyisillä lisäksi julkisesti 
tuettu yksityinen sektori, jollaista monikanavaisuutta ja vaihtoehtoväyliä en 
tiedä missään muussa maassa esiintyvän.

Valinnanvapautta potilaille ja asiakkaille olisi kuitenkin lisättävä siellä, 
missä he aidosti kykenevät hyvin itse arvioimaan palvelutarpeensa ja niiden 
kustannukset. Tällaisia ovat esimerkiksi vapaus valita kunnallinen hoitopaik-
kansa sieltä, mistä sen helpoimmin ja samoin kustannuksin (tai ilman mat-
kakustannuksia) saa, ja hankkia tarvitsemansa palvelut kotipaikkakunnan 
lisäksi toiselta paikkakunnalta tai läheltä työpaikkaansa. Kunnat pystyvät 
rahastamaan asiakasmaksunsa äärettömän tehokkaasti ja kohtuuttomin hal-
lintokustannuksin ja vielä maksamaan perintäfirmoille niiden hoitamista 
maksurästeistä. Maailman yksinkertaisin asia olisi siis ottaa hoitomaksu 
siellä, mihin potilas/asiakas on hakeutunut, ja laskuttaa kotikuntaa lääkärin 
tai hoitajan tekemästä hoidon arvioinnista ja käyttämistä välttämättömistä 
tarvikkeista tai lääkkeistä yhteisten hoitokriteereiden mukaisesti ja niin kuin 
asiakasmaksuista on säädetty. On pelkästään kuntakentän haluttomuutta, vir-
kavaltaa ja jäykkyyttä olla toimimatta tällä tavoin. Ilmeisesti asiasta on säädet-
tävä lailla, koska se ei muuten näytä toteutuvan. Kunnallisessa palvelujärjes-
telmässä voitaisiin kohtuullisen helposti lisätä valinnanvapautta myös siinä, 
ettei omalääkärin vaihto olisi liian työlästä, jos esimerkiksi henkilökemiat tai 
keskinäinen luottamus ei toimi. Tällaiset uudistukset on toteutettu monissa 
veroperusteisissa järjestelmissä, esimerkiksi Tanskassa. Kaikkia näitä ehdo-
tuksia tulee aikanaan vielä vauhdittamaan se, kun sähköinen sairauskerto-
musjärjestelmä ja sen mukaiset tietoyhteydet toimivat kunnolla, oletettavasti 
muutaman vuoden kuluessa.

68 Pälve 2003.
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Ulkoiset uhat 
ja kotimainen myyräntyö

Paljon puhutun kansainvälistymisen aikana on hyvä muistaa mistä oikeastaan 
on kysymys. Parhaiten sen kuvasi jo 1970–80-lukujen taitteessa sosiologi Peter 
Blau, joka sanoi, että kansallisvaltio on liian suuri pienten ongelmien hoita-
miseen ja liian pieni suurten asioiden hoitamiseen. Nyt tämä on arkipäivää 
EU:n, kansainvälisten sopimusten ja laajenevien talousmarkkinoiden aikana. 
Suomen kannalta tärkein ylikansallinen toimija on tietysti EU.

Vaikka EU-jäsenyys on tuonut Suomelle merkittäviä taloudellisia ja kaup-
papoliittisia etuja, vahvistuvaan valtioliittoon sisältyy myös Suomen sosiaali- 
ja terveysalan kannalta ulkoisia uhkia, jotka ovat voimistuneet viiden viime 
vuoden aikana ja tulevat jatkumaan ainakin toistaiseksi. Tärkein näistä on 
sisämarkkinalogiikan tunkeutuminen alueille, joihin se ei lainkaan kuulu eikä 
sovellu.

Yleisesti muistetaan vielä liittymisvaiheessa (1993–1994) käyty poliittinen 
keskustelu siitä, uhkaako EU-jäsenyys pohjoismaisia hyvinvointimalleja. Ei 
mitään huolta, vakuutettiin. Niiden suhteen noudatetaan tiukasti periaa-
tetta, jonka nimi tosin saa jokaisen kielen solmuun: subsidiariteetti. Tämän 
läheisyysperiaatteen mukaan ylikansallinen säätely ei missään nimessä tule 
kysymykseen hyvinvointipalveluiden kaltaisilla aloilla, jotka pysyvät täysin 
jäsenvaltioiden toimivallassa. Toisin kävi. Välillisesti EU-lainsäädännön vai-
kutukset ovat odotettuakin voimakkaimpia aloilla, jotka ulottavat tavaroiden, 
palvelujen ja pääomien vapaan liikkumisen kautta vaikuksensa myös terve-
ysalalle. 
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Lääkeala on käytännössä kokonaan EU-säädeltyä, ja siellä missä ei ole 
(kansalliset jakelujärjestelmät), EY-tuomioistuin johtaa perustamissopi-
muksen artikloista suoraan tulkintoja, jotka voivat muodostua ongelmalli-
siksi. Sinänsä se tosiseikka, että lääkkeet ovat olleet komissiossa teollisuusasi-
oiden eivätkä kansanterveysasioiden pääosastossa aivan viime aikoihin asti, 
on luonut vahvoja paineita murtaa säädöspohjaa niissä asioissa, joissa euroop-
palaisen lääketeollisuuden (suurten lääkejättien) ja kansanterveyden intressit 
ovat väistämättä ristiriidassa.69 Esimerkkinä tästä ovat komission jatkuvat pyr-
kimykset avata tietä lääkkeiden markkinoinnille suoraan kuluttajille USA:n 
tapaan. Siellä tulokset ovat kauhistuttavat70, ja kaikki tällaiset pyrkimykset on 
jäsenvaltioiden tiukasti torjuttava.

Pahin ”markkinafundamentalismin” käenpoika oli palveludirektiivi, jota 
komissaari Bolkenstein väkevällä voimalla ja tarmolla sekä koko komission 
tuella ajoi. Siinä ajateltiin, että kun teollisuuden eri aloilla oli edetty 40 vuotta 
alakohtaisesti säädellen ja palvelut ovat kansantaloudesta lähes 60 prosentin 
luokkaa, on palvelut kokonaisuudessaan uudistettava samoin periaattein toi-
mialaan katsomatta. Siis aito ”big bang” -muutos ilman historiallista tilausta 
tai vallankumouksellista tilannetta, eli poliittinen virhearvio, sanoisi jokainen 
tutkija.

Olen kuullut Bolkensteinin hurmahenkisen esityksen terveyspalvelujen 
korkean tason komiteassa (komission terveyspääosaston alainen neuvoa-
antava elin), jossa hän tähdensi, että kaikki on tehtävä kerralla, koska muuten 
jokainen toimiala keksii tuhat ja yksi erilaista perustelua, miksi se on erityis-
tapaus, ja edistys on yhtä hidasta kuin teollisuuden toimialoilla. Tästä syystä 
on itsestään selvää, että terveyspalvelut, lähes 10 % jäsenvaltioiden kansanta-
loudesta, joissain enemmänkin, on sisällytettävä palveludirektiiviin samoin 
periaattein kuin muut palvelut.

EU-parlamentti poisti terveyspalvelut direktiivin soveltamisalan ulkopuo-
lelle. Tapaus lienee kovin kolaus komission lakialoitemonopolin pitkässä his-
toriassa ja monella tapaa opettavainen.71

69 Wahlroos 2003.
70 Agnell 2004.
71 Ks. Leppo 2009a.
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Samantyyppisiä uhkia sisältyy WTO:n TRIPS-sopimukseen (immate-
riaalioikeudet, siis esimerkiksi lääketeollisuuden patenttioikeudet ja niiden 
mukainen monopolihinnoittelu) sekä uusiin pyrkimyksiin palvelukaupan 
vapauttamisessa.

Kun Dohan kierros keskeytyi umpikujaan, on WTO:ssa, jossa EU-
komissio käyttää jäsenvaltioiden puhe- ja äänivaltaa, kaikenlaisia bilateraa-
lisia sekä alueellisia virityksiä palveluiden (myös terveyspalveluiden) kaupan 
vapauttamiseksi, joita on huolella vartioitava myös Suomessa kansantervey-
dellisestä näkökulmasta.72 Asiat ovat äärimmäisen mutkikkaita, ja niitä osaa 
vain kourallinen virkamiehiä ja alan tutkijoita.

EU-peräisestä säätelystä on paitsi hyötyä myös harmia esimerkiksi työ-
voiman (ammattihenkilöstön) liikkuvuuden takia tarpeellisten tutkintojen 
vastaavuuden kohdalla, jossa on törmätty samaan ymmärtämättömyyteen 
kuin palvelukaupassa. ”Joka toimiala on säädeltävä samoin periaattein” ei 
vain sovi terveysalalla. Tuoreen esimerkin tarjoaa myös työaikadirektiivi, joka 
aiheutti Suomellekin ainakin tilapäistä päänsärkyä.

KILPAILUTTAMINEN

Vuonna 2000 käytiin sosiaali- ja terveysministeriön ja Duodecim-seuran jär-
jestämässä Terveysfoorumissa mielenkiintoinen debatti teemasta Tavoitteena 
tehokkuus ja oikeudenmukaisuus: kilpailua vai yhteistoimintaa? Alustajina 
olivat kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen ja alle-
kirjoittanut STM:n palveluylijohtajana.73 Virtanen sanoi, ettei terveydenhuol-
toon saada mitään tehoa, ellei toimita niin kuin KTM on toiminut katsastus-
konttoritoiminnan yksityistämisessä. Palvelukyky on parantunut kummasti ja 
laatu on varmistettu yhtä hyvin kuin aiemmassa jäykässä ja tehottomassa, kal-
liissa julkisessa toiminnassa. Sanoin, etteivät autokatsastus ja terveydenhuolto 

72 Ks. Koivusalo 2009.
73 Sanottakoon varmuuden vuoksi, että arvostan virkamieskollegaani suuresti, ja olimme 
toimineet loistavassa hedelmällisessä yhteistyössä professori Jussi Huttusen johtamassa 
Sepelvaltimotautikomiteassa, sen hinta- ja veropolitiikkaa pohtivassa jaostossa, jossa Virtanen 
oli VM:n edustajana ja teki asioita sisäistettyään aivan briljantteja esityksiä, jotka olivat 
valovuosien päässä vero-osaston virkamiesten ajatuksista.
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ole rinnastettavissa. Katsastus on varsin mekaanista sarjatuotantopalvelua, ja 
terveydenhuolto on paljon kompleksisempi kokonaisuus, jossa vain pienessä 
osassa voidaan palvelut siinä määrin tuotteistaa ja olla kaikki tarvittava infor-
maatio hinnoista ja ennen muuta laadusta, mitä kilpailuttaminen edellyttää. 
Kun puheenvuorot ja keskustelu on julkaistu74, ei siitä enempää. Harmittelin 
itse jälkikäteen, etten uskaltanut lausua ääneen epäilyäni siitä, miten hom-
massa jollain aikavälillä voi käydä. Lukuisat pikkuverstaat, jotka aidosti kil-
pailevat hinnoilla ja palvelun laadulla, voidaan ostaa suurille palvelun tar-
joajaketjuille, jolloin syntyy oligopolistinen kilpailutilanne ja sen mukaiset 
markkinat ja hinnoittelu. 

Nythän katsastus on kansainvälisten sijoittajien ketjuomistuksessa ja oli-
gopolistinen, tosiasiassa ilmeisesti kartellisoitunut kilpailuasetelma on vallalla 
ja hinnat kohoavat jatkuvasti sijoittajien voiton maksimoimiseksi. Tätä sano-
taan shareholder-kapitalismiksi. Sama kehitys on kovaa vauhtia käynnissä ter-
veyspalveluiden markkinoilla ja hoivamarkkinoilla. Lääkäribisnes on pääosin 
ulkomaisten ketjujen sijoittajien omistuksessa, ja lääkäreiden todelliset vaih-
toehdot eivät ole julkinen työ, privaattipraktiikka tai tuottaa julkiselle ostopal-
veluja privaattimarkkinoilla, vaan lähes kaikki tarjontaketjut ovat pörssilistau-
tuneiden monikansallisten yhtiöiden omistuksessa. Lääkäri voi sitten valita 
joko Heikki Pälveen termein ”kuntavankilan” tai työterveys- tai yksityisbis-
neksen monikansallisen pörssiyrityksen palkkarenkinä, joskin ehkä pääoma-
tuloverotettuna.

Joku ei näe tässä mitään ongelmallista. Minä näen. Näen sen, että tehdään 
toisarvoisia asioita julkisin varoin tuettuna ja turhin tutkimuksin omistajien 
voittojen kartuttamiseksi ja uhrataan ammattietiikka ja työmoraali raakaan 
rahastukseen. Mutta eihän tässä ole mitään laitonta? Ei olekaan, mutta sii-
nähän ongelma juuri onkin. Se, että näin voidaan toimia ja nostaa palkkaa 
pääomaverotuksella, ei voi olla oikein.75 Ruotsissa ei ikinä olisi mahdollista, 
että lääkäri jonka palveluista saa sairausvakuutuskorvauksista etua, voisi 
toimia tällä tavoin. Ei myöskään tulisi naapurimaassa kysymykseen lääkä-
reiden ilmiselvät kaksoisroolit. Tästä syystä ruotsalainen lääkäri- ja hoiva-

74 STM 2001b.
75 Uusi verolainsäädäntö tulee vihdoin vuonna 2010 poistamaan tämän kohtuuttoman 
käytännön.



89

bisnes markkinatutkimusta tehdessään kymmenkunta vuotta sitten katsoi, 
ettei tuollaiseen villiin länteen (siis itään) voi kukaan täysjärkinen bisnesmies 
lähteä.

Se ajatussiirtymä, joka on ollut havaittavissa tällä vuosikymmenellä var-
sinkin kuntien siirtyessä lisääntyvästi joko ostopalveluihin tai ulkoistettuihin 
palveluihin, voidaan kuvata myös aiemmin puheena olleiden terveyden-
huollon keskeisten osapuolten ja myöskin työn kohteiden ajattelutavan muu-
toksina: Ihminen on muuttunut kansalaisesta kuluttajaksi, järjestäjä kilpailut-
tajaksi sekä ammatinharjoittaja bisnesmieheksi tai -naiseksi. Työn kohteena 
ei ole hoiva, vaan maksukykyiseen kysyntään pohjaava voiton tavoittelu. Väli-
neinä ovat markkinointi ja myynnin edistäminen. On siirrytty hyvinvointi-
valtiosta kilpailuvaltion suuntaan.

Tyylikkäämpi tapa sanoa sama asia on todeta, että kyseessä on jännite 
sosiaali- ja terveyspoliittisten ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden välillä.76 Jäl-
kimmäisen näkökulman painoarvo on viime vuosina selvästi kasvanut ja hei-
jastuu monissa eri ilmiöissä.

EU SEKÄ HANKINTA- JA KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖ

Hankinta- ja kilpailulainsäädäntö on jatkuva huolenaihe, mutta siinä kyllä 
sylttytehdas on enemmän kotoperäinen kuin EU-peräinen, eli kauppa- ja 
teollisuusministeriö (nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö) ja kilpailuvirasto.

Suomi on toiminut hankinta- ja kilpailulainsäädännössä, ainakin jul-
kisen vallan tehtävissä, paavillisemmin kuin paavi (EU) itse. Hankintalain-
säädännön ns. kynnysarvot ovat matalammat kuin mitä EU edellyttäisi, ja 
kaiken kaikkiaan julkinen sektori on pantu kilpailuttamaan hankintojaan 
paljon avoimemmin ja erittäin paljon tiukemmin säännöin kuin mitä yksi-
tyisiltä toimijoilta edellytetään. Tällainen asymmetrinen säännöstö ei voine 
olla yleisen edun mukainen tai oikeutettu.

Pulma on erityisen suuri juuri pienkuntavaltaisessa Suomessa. Kilpailut-
taminen edellyttää vaativaa tilaaja-osaamista ja siihen perustuvaa neuvottelu-
voimaa, joissa on erittäin suuria puutteita. Tilanne voi parantua jos toimintaa, 
tai ainakin hankintoja, keskitetään suurempiin yksiköihin, joissa tarvittavaa 

76 Ollila 2006, Koivusalo ym. 2009.



90

erityisosaamista (erityisesti laatuspesifikaatioissa eikä vain hintavertailuissa) 
voidaan saada käyttöön. Tosin maan suurimman kaupungin, Helsingin, 
viiden vuoden jatkuva sekoilu ulkoistetuissa vammaisten kuljetuspalveluissa 
ja nyttemmin jopa vanhusten ateriapalveluissa on vahva signaali siitä, että 
kysymys ei ole niin yksinkertainen kuin luullaan. 

KTM:n kuuden vuoden takaisen arvovaltaisen, ministerijohtoisen, työ-
ryhmän mietintö valaisee niistä pyrkimyksiä, joita markkinafundamentalis-
tinen ajattelu ja tuottaja-tilaajamallien kritiikitön markkinointi tavoittelee.77 
Mietinnössä väläytetään jopa kaikkien kunnallisten palvelujen pakkokilpai-
luttamista. Perustelut eivät nojaa tutkittuun tietoon, vaan uskomuksiin ja dog-
meihin.

Tutkittu tieto osoittaa vakuuttavasti, että tilaaja-tuottaja -ajattelu soveltuu 
terveydenhuoltoon varsin rajoitetusti tietyissä palveluissa tai ”välituotemark-
kinoissa” (lääkkeet, apuvälineet, tekniset laitteet, pesulapalvelut, jne.), joissa 
on kyse selkeästi tuotteistettavista, hinnoiteltavista ja laatustandardoiduista 
kohteista. Näissä voidaan saavuttaa selviä etuja hankinnoissa, jotka hoide-
taan keskitetyn ja osaavan organisaation toimesta, esimerkkinä lääkevaihto, 
viitehintajärjestelmä, tai sairaanhoitopiirien lääke- ja laitehankinnat koko alu-
eelleen, myös terveyskeskuksiin. Mitä suurempi ostajan osaaminen on, sen 
parempi.

Vaikeinta, ellei mahdotonta, on kilpailuttaminen sellaisissa toiminnoissa, 
joissa monimutkainen palvelukokonaisuus on räätälöitävä hyvin yksilöllisesti 
asiakkaan/potilaan tarpeesta riippuen. Vaikeavammaisten palvelut, sangen 
suurta ymmärrystä vaativat erityiskuljetukset tai monivammaisten potilaiden 
hoito ovat tällaisista hyviä esimerkkejä. 

Transaktiokustannukset ovat kilpailutetuissa palveluissa merkittävä, var-
sinkin jos – kuten usein käy – asioista riidellään markkinatuomioistuimessa 
vuosikausia. Näistä syistä on tarpeen huolella eritellä, millaisia toimintoja on 
järkevä kilpailuttaa ja mitä ei.

77 KTM 2001.
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MUUT SISÄISET PAINEET JA JÄNNITTEET 

Sisäisistä paineista ja uhista huolestuttavin Suomen terveydenhuollossa on 
viimeisten parin vuosikymmenen aikana vähitellen voimistunut ajattelutapa, 
jossa terveyspoliittiset ja elinkeinopoliittiset tavoitteet nähdään jälkimmäisen 
suunnasta. Se koskee kaikkia aloja, joissa voidaan nähdä markkinapotenti-
aalia. Tahoihin kuuluvat Sitra, osittain aiemmin Tekes (tarkistanut linjaansa) 
ja tiettyjä yksiköitä valtionhallinnossa, joiden tehtävä on edistää elinkeinopo-
litiikkaa. Ne sijoittavat julkista rahaa suuria summia hankkeisiin, jotka tietoi-
sesti murentavat julkista hyvinvointijärjestelmää. Hämmästyttävintä on, että 
tämä tapahtuu poliittisen päätöksenteon suojissa ja kontrollissa ja julkisin 
varoin, mutta tosiasiallisesti ilman minkäänlaista tulosvastuullisuutta tai edes 
julkista arviointia tai julkisen keskustelun kritiikkiä. Esimerkiksi Sitran toi-
minnasta on Stakesin ylijohtaja, alansa parhaita asiantuntijoita, antanut edus-
kunnan valiokunnassa lausunnon siitä, miten tuhoisaa Sitran rahankäyttö ter-
veydenhuoltoon liittyen on ollut.78 Osa hankkeista on nähtävä tosiasiallisesti 
elinkeinotukina, kuten sairausvakuutuksen tietyt rahoitukset yksityiseen lää-
käribisnekseen. Tuore esimerkki on Sitran hanke palkata kymmeniä lääkä-
reitä matkasaarnaajiksi palveluseteleiden yleistämisestä kuntiin.  

Pari vuosikymmentä sitten toteutettiin ”Toimiva terveyskeskus” -nimistä 
kansanterveystyön kolmatta pelastusyritystä professori Yrjö Engeströmin 
johdolla. Yksi osahankkeista oli ”Tietotekniikan hyödyntäminen tk-työssä”, 
josta ajattelimme, että työllä olisi sovellusarvoa laajemminkin ja todennäköi-
sesti myös kaupallisesti. Hedelmälliset ja myötämieliset keskustelut päätyivät 
lopulta erään Sitran johtajan toteamukseen, että ”olemme kyllä tulleet täällä 
Sitrassa siihen tulokseen, ettei tuosta tk-järjestelmästä saa korjaamallakaan 
kunnollista – parasta olisi myydä se yksityisille”. Me olimme pudota tuoleil-
tamme. 

Enää en hämmästy mistään. Nythän ei enää edes ole kysymys yllättävästä 
käänteestä vaan ajattelutavasta, josta uhkaa tulla kiinteä osa valtavirtaa.

78 Konttinen 2008.
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Zombie-ilmiöt ja mielikuvitukselliset 
rahoitusinnovaatiot

Terveydenhuolto on itsessään jo erittäin monimutkainen toimintajärjestelmä. 
Sen välttämätön yhteistyö monien muiden toimialojen, erityisesti sosiaali-
toimen, mutta myös muiden hallinnonalojen kanssa, lisää korkeutta, kierteitä 
ja vaikeusastetta, uimahyppytermejä käyttääkseni. Palvelutarpeet ovat lisään-
tymässä juuri mutkikkailla aloilla, jotka ovat sekä terveydenhuollon että sosi-
aalitoimen tärkeitä, yhteisiä työn kohteita: mielenterveys, päihteet, ikäänty-
neiden palvelut, lasten ja nuorten psykososiaaliset ongelmat, vammaistyö jne. 

Julkisuuteen näyttävästi tuotavat ”uudet ideat” ovat useimmiten vain kier-
rätettyjä versioita kauan sitten esitetyistä ja toteuttamiskelvottomiksi osoit-
tautuneista ratkaisuista. Kyseessä on taikaluotisyndrooma eli kuvitelma, 
että jollakin yksittäisellä tempulla ratkaistaisiin terveydenhuoltoa vaivaavat 
ongelmat. Useimmat näistä koskevat sellaisia ”rahoitusinnovaatioita”, joiden 
tarkoitus on lisätä yksilöiden valinnanvapautta, turvautua vakuutuspohjaisiin 
yksityisiin palveluihin isoilla julkisilla tuotantopanoksilla, mutta privaatisti 
tuotettuna. Ne eivät koskaan turvaa mitään perusasioita, kuten ehkäisevää 
työtä tai raskainta ja vaikeinta hoitoa, yöpäivystyskustannuksia tai muita vas-
taavia julkisen vallan vastuulle kuuluvia kokonaisuuksia. 

Miksi koko teollistunut maailma on omaksunut 100 vuotta siten käynnis-
tetyn asteittaisen ja johdonmukaisen verorahoitukseen tai julkisesti tiukasti 
pakolliseen sosiaalivakuutukseen perustuvan rahoitusmallin? Siksi, että vain 
nämä tarjoavat realistisen keinon huolehtia niistä terveydenhuollon tavoit-
teista, periaatteista ja arvoista, joita on pidetty Suomessa yleisesti hyväksyt-
tyinä. Tähän presidentti Obamakin vihdoin Yhdysvalloissa pyrkii, mutta 
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vastustus on hirmuinen ja kokemuksesta tiedetään kuka lobbausylivoimaa 
käyttää.79

Vaikuttaa siltä, että nämä suomalaiset uudistajat eivät ole lukeneet talous-
historioitsija-nobelistin Douglass Northin merkkiteosta ”Institutions, insti-
tutional change and economic performance” suurten järjestelmien polkuriip-
puvuudesta.80

Ehkä tästä syystä on vallalla unelmia, joita eräs STM:n tutkija lähes 20 
vuotta sitten raportoi kansainvälisestä kokouksesta johtavan terveystalous-
tieteen gurun toteamuksena: ”pirullisinta globalisaatiossa terveydenhuollon 
kannalta on se, että myös typerät ajatukset leviävät hetkessä ympäri maa-
ilman”. Kun joku keksi varsin kehittyneessä hyvinvointivaltiossa, Uudessa-
Seelannissa, mitä pöljimmän rahoitusreformin, joka oli alun perin tuhoon 
tuomittu, kysyttiin heti, miksei meillä ole jo tehty samoin. Uuden-Seelannin 
tuhoisa malli purettiin muutamassa vuodessa, mutta sitä kuitenkin useat 
Suomen arvostetut ja merkittävissä asemissa olleet kansantaloustieteilijät, 
mm. alivaltiosihteeri Johnny Åkerholm ja Suomen Pankin johtaja Sirkka 
Hämäläinen, markkinoivat Suomelle malliksi 15 vuotta sitten. Nuorsuoma-
laiset poliitikot huusivat Risto E.J. Penttilän, siis nykyisen EVA:n johtajan joh-
dolla iskulauseenaan ”Uuden-Seelannin tie olkoon Suomenkin tie”. 

Tämäntyyppisten uusien innovaatioiden kohdalla kannattaisi ensin kysyä, 
missä malli on toteutettu, millaisin kokemuksin, onko arvioitu tutkimukselli-
sesti ja millä kriteerein, ja mitkä ovat olleet tulokset edes muutaman vuoden 
kokemuksella.

Ajankohtaisissa keskusteluissa tällaisia täysin tuulesta temmattuja uudis-
tusehdotuksia Suomen olosuhteisiin on niin sanottu Kelan malli, kansalaisten 
henkilökohtaiset terveystilit ja siirtyminen vakuutuspohjaiseen rahoituspe-
rustaan, josta monet Keski-Euroopan maat ovat pyrkimässä kohti suurempaa 
verorahoitteisuutta, jolloin transaktiokustannukset oleellisesti vähenevät ja 
valinnanvapaus tulee myös kurinalaisemmaksi. 

Kelan malli, jossa Kela toimisi kaikkien kuntien terveyspalvelujen osto- ja 
hankintaosapuolena, on täydellistä toiveajattelua Suomen olosuhteissa, joissa 
kuntakenttä ei ikinä suostuisi siihen, että sen puolesta päättää keskitetty Kela.

79 Johnson & Broder 1996.
80 North 1990.
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Henkilökohtaiset tilit eivät periaatteessa sisällä lainkaan suurta riskipoolia, 
joten riskintasauksesta ei tule mitään ilman erityistoimia. Ainoastaan käsit-
tämättömän organisoidussa yhteiskunnassa, Singaporessa, on kehitelty tili-
malli, joka voi joskus osoittautua toimivaksi. Parin Kiinan kaupungin ker-
rotaan kokeilevan henkilökohtaisia tilejä, mutta niistä ei ole vielä raportoitu. 
Kannattaisi ehkä Suomessa panna jäitä hattuun eikä hötkyillä.

Tällaisen haihattelun sijaan pitäisi kehittää järjestämis-, toiminta- ja rahoi-
tusmalleja, joilla on toteutumisen mahdollisuuksia näköpiirissä olevassa tule-
vaisuudessa. Tällaisia ovat viime aikojen keskustelujen valossa kaksi tuoretta 
keskustelualoitetta.

Ensimmäinen oli julkaisu The Finnish Health Care System: A Value-Based 
Perspective, tekijöinä Juha Teperi, Michael Porter, Lauri Vuorenkoski ja Jen-
nifer Baron.81 Siinä kehitetään ajatusmallia, jossa terveydenhuollon eri toimin-
tayksiköt pyrkisivät kilpailuun tai ainakin kilvoitteluun siitä, kenen terveys-
tuotos tai tuotettu terveyshyöty on suurin yksikkökustannuksiin (panoksiin) 
verrattuna.

Ajatus on houkutteleva, koska se on teoreettisesti perinteisen kustannus-
vaikuttavuusarvioinnin uusi sovellutusala. Se ei riko terveydenhuoltojär-
jestelmän perusperiaatteita, kuten pyrkimystä oikeudenmukaisuuteen, 
yhdenvertaisuuteen ja palvelujen integrointiin. Sen heikkous on siinä, että 
terveyshyödyn mittaaminen läpinäkyvällä ja vertailukelpoisella tavalla on 
paljon vaikeampaa kuin panosten kohdalla, jopa yksinkertaisissa ja yksise-
litteisissä ongelmissa. Operationalisointi on kokonaan tekemättä ja se tiede-
tään äärettömän vaativaksi. Siksi jonkinlainen kokeilu voisi tulla lähivuosina 
kysymykseen pienen mittakaavan rajatuissa ongelmissa (vaikkapa kaihi-
kirurgiassa) tai yksinkertaisissa palveluketjuissa, joissa sekä tuotokset että 
panokset ovat hyvin mitattavissa. Saattaa olla, että 10 vuoden kuluttua asi-
assa olisi aikaansaatu jonkinlainen benchmarking-esimerkki, kuten Stakesin 
PERFECT-hankkeessa, jossa erikoissairaanhoidon kustannusten, laadun ja 
lopputulosten vertailu useamman vuoden aikavälillä on saatu ensimmäisenä 
maailmassa toimimaan.82

81 Teperi ym. 2009.
82 Tietoa PERFECT-hankkeesta: http://info.stakes.fi/perfect/FI/index.htm.
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Toinen mielenkiintoinen, ajankohtainen ja jollain aikavälillä täysin realis-
tinen aloite on niin sanottu Risikon malli83, joka koskee sosiaali- ja terveyden-
huollon organisointia uudella tavalla. Siinä muodostettaisiin sosiaali- ja terve-
ydenhuollon kunnalliset järjestämisvastuulliset palveluyksiköt (SOTE-alueet) 
noin 50 000–100 000 asukkaan väestöpohjilla. Yliopistosairaaloiden asemaa 
ei muutettaisi muuten, mutta erityisvastuualue (Erva, miljoonapiiri) vastaisi 
sekä erityistason sosiaali- että terveyspalveluista. Erikoissairaanhoidon yksi-
köistä (sairaanhoitopiirit) osa ilmeisesti integroituisi SOTE-alueeseen ja elin-
kelpoiset osat jäisivät ennalleen tai osaksi erikoisvastuualuetta.

Mallissa on monta hyvää piirrettä. Väestöpohjat olisivat riittävät moni-
puoliseen palveluun ja myös suuren satunnaisvaihtelun hallitsemiseksi kus-
tannuksissa. Hyvää on myös parastaikaa pirstoutuvien sosiaali- ja terveyspal-
velujen lähentäminen ja integrointipyrkimys. Se tiedetään vaikeaksi, mutta ei 
mahdottomaksi. Integrointi on vakavasti tavoittelemisen arvoinen siksi, että 
lähes kaikki kasvavat palvelutarpeet ovat sosiaali- ja terveystoimen yhteisiä 
työn kohteita. Keskustelualoite on siis lupaava, mutta vaatisi paljon jatko-
työtä. Esimerkiksi rahoitusvastuiden jakautuminen ja rahoitusvirrat jäävät 
avoimiksi, eikä tarvittavia ohjausinstrumentteja ole esityksessä mukana. On 
myös tarpeen varmistaa, ettei synnytetä monikerroksista kuntayhtymien 
sokkeloa. Kritiikkiä on kuntakentästä tullut siitä, että ehdotus ei ollut avoi-
mesti valmisteltu ja se tuli yllätyksenä kentälle, jossa muutenkin on runsaasti 
PARAS-hankkeen ja terveydenhuoltolain aiheuttamaa kiehuntaa. Kuitenkin 
kyse on ehdottomasti kannatettavasta ja realistisesta lähestymistavasta. Ete-
nemisen suurin este on toisen päähallituspuolueen lukkiutuminen maakun-
tapoteroonsa. Eteneminen vaatisi ehdottomasti seuraavaan hallitusohjelmaan 
varsin konkreettisen kirjauksen. 

Periaatteessa tulisi selkeästi osoittaa valtionosuusrahoitus järjestämisvas-
tuussa olevalle alueyksikölle, siis SOTE-alueelle eikä peruskuntiin, ja niiltä yli-
opistosairaaloille ja tietysti SOTE-alueilta erityisvastuualueille. Käytännössä 
tämä voi olla sangen vaikeaa nyky-Suomen kuntaoloissa ja rahoitusjärjestel-
mässä. Kompromissina tulisi hyvin kyseeseen ns. Kainuun malli, jossa SOTE-
alueen kokoisella väestöpohjalla jo nykyisin toimitaan täysin tällä filosofialla 
sillä tavoin, että kunnat maksavat kuntayhtymälle (tulevalle SOTE-alueelle) 

83 Risikko 2009.
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kiinteän prosenttiosuuden menoistaan, jolloin nykyiseen valtionosuusjärjes-
telmään ei tarvitsisi puuttua.

Asetelma olisi olennainen parannus nykyiseen perustason suuremman 
neuvotteluvoiman ja erilaisen osaamisen suhteen. Lisäksi tulisi kehitellä stra-
tegisten voimavarojen ohjausmekanismit esimerkiksi tulevaan sosiaali- ja ter-
veyshuollon rahoituslakiin, siis avainhenkilöstön ja pääpiirteisen rahanjaon 
kohdentamiseen sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon välille.
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Hinta- ja veropolitiikka 
terveyttä edistämään

Terveyspolitiikka on paljon muutakin kuin palveluita. Puhutaan ns. raken-
teellisesta terveyspolitiikasta, sektoreiden välisestä terveyspolitiikasta, ter-
veystavoitteisesta yhteiskuntapolitiikasta tai HIAP:sta (Health in all Policies). 
Seuraavassa esitän eräitä ajankohtaisia ja kansanterveyden kannalta hyvin tär-
keitä kohteita, joihin voitaisiin nopeasti vaikuttaa myönteisellä tavalla.

KOHDENNETUT ELINTARVIKEVEROT 

Vaikka kansanravitsemus on terveysnäkökulmasta kehittynyt viimeisten 30 
vuoden aikana erittäin suotuisasti, on syytä tehostaa toimia sellaisissa uhissa, 
jotka ovat vakavia ja vaativat pikaisia toimia. Yksi merkittävä haaste on yli-
painon ja aikuistyypin diabeteksen nopea yleistyminen meillä, kuten useim-
missa muissakin maissa. Toimintalinjan tulisi olla pitkäjänteinen valistus- ja 
neuvontatyö. Verraten pienilläkin interventioilla, joissa on yhdistetty ruokava-
lion tarkistaminen ja liikunnan lisääminen, on saatu erinomaisia tuloksia. Jäl-
leen on kyse hyvien toimintamallien yleistämisestä, joka on vaativa, valtakun-
nallisesti yhteen sovitettava prosessi. Toinen haaste on napostelukulttuurin 
sekä makeisten ja sokeripitoisten virvoitusjuomien käytön yleistyminen. 
Kolmas yleinen ongelma on edelleenkin – myönteisestä kehityslinjoista huo-
limatta – liian runsas tyydyttyneen rasvan kulutus sekä elintarvikkeiden ja 
välipalojen suuri suolapitoisuus.

Osaan ongelmista voidaan puuttua kiireellisesti muuttamalla lainsää-
däntöä sekä hinta- ja veropolitiikkaa siten, että eriytetään terveellisten ja sel-
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keästi terveydelle haitallisten valmisteiden tai tuoteryhmien verokohtelua tai 
rajoitetaan nykyisin vallitsevaa tarpeettoman helppoa saatavuutta. Kohden-
netut verot, alv- tai markkinointirajoitukset terveysperustein ovat toteutetta-
vassa EU-säännösten estämättä.

Lupaavin nopeasti toteutettavissa oleva säädösmuutos olisi Tanskan mallin 
mukainen lainsäädäntö, joka säädettiin sekä terveydellisin että valtiontalou-
dellisten perustein. Korkeampi verokohtelu kohdistuu Tanskassa valmistei-
siin, jotka ovat:

•	 tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä maitovalmisteita, ml. jäätelö
•	 sokeripitoisia valmisteita (elintarvikkeita, virvoitusjuomia)
•	 makeisia ja suklaata

Vastaavasti alennetaan sokerittomien virvoitusjuomien veroa.
Suomessa olisi erityisiä perusteita Tanskan mallin mukaiseen kohdennet-

tuun verotukseen myös siten, että vihannesten, juuresten, tuoreiden hedel-
mien ja marjojen verokohtelua lievennettäisiin selkeästi alemmalle tasolle 
kuin muissa elintarvikkeissa keskimäärin. Muutokset ovat säädösteknisesti 
helppoja ja tuoteryhmittelyyn on valmiina toimivia malleja. Muutokset oli-
sivat kansanterveydellisesti sangen suotuisia ja valtiontaloudellisesti todennä-
köisesti merkittävästi lisätuloja tuottavia. 

Mitoitus on tärkeää. Tanskan mallia on arvosteltu liian vaatimattomaksi 
verokohteluerojen toteuttamisessa. Ehkä tärkeintä olisi kuitenkin avata väyliä 
ja tukea muutosta päällysmerkinnöin (EU:n pakkausmerkintäasetus on toteu-
tumassa 2010), seurata muutoksia ja voimistaa linjaa, jos se toteutuu odo-
tusten suuntaisesti, sekä tarkistaa suuntaa järjestelmällisen ja tutkitun seu-
rantatiedon valossa.

Pieniä epävarmuustekijöitä liittyy siihen, että elintarvikepuolella ei tun-
neta valmisteiden hintojen ristijoustoja eikä tuoteryhmien välillä tapahtuvia 
siirtymiä kulutusrakenteessa yhtä hyvin kuin tupakka- ja alkoholipolitiikassa. 
Riskit ovat kuitenkin melko teoreettisia. Syy siihen, että valtion verotulot 
lisääntyisivät, vaikka tiettyjen tuoteryhmien veroja samanaikaisesti alennet-
taisiin on yksinkertainen. Verokertymät ovat paljon suuremmat terveydelle 
haitallisten valmisteiden osalta, ja toisaalta terveydelle edullisten tuotteiden 
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verokertymät ovat pieniä. Hintadifferenssi voisi toimia – toteutustavasta riip-
puen – samanaikaisesti terveyttä edistävästi ja valtion verotuloja lisäten.

Toinen tärkeä kohde olisi makeiden välipalojen ja virvoitusjuomien saa-
tavuuden rajoittaminen kouluissa ja oppilaitoksissa. Automaattimyynti olisi 
kokonaan kiellettävä, niin kuin monissa maissa on tehty. Samoin olisi lope-
tettava sellaiset julkisorganisaatioiden ateriapalveluita koskevat sopimukset, 
joihin sisältyy ehto, että tuottajalla on oikeus välipala-automaatteihin.

Myös eräiden muiden terveyttä edistävien ravitsemusta koskevien sää-
dösten ja suositusten vaihtoehtoiset mahdollisuudet tulisi selvittää. Ainakin 
Saksassa on ollut esillä tuorehedelmätarjonnan lisääminen kouluissa. Suo-
messa, jossa joukkoruokailu on erittäin merkittävässä asemassa, olisi tarpeen 
tarkistaa, olisiko verohelpotuksin mahdollista tukea terveellisempien ateri-
oiden tarjontaa.

Kaikki tässä esitetyt muutokset on tehtävissä nopeasti (enintään 2 vuoden 
kuluessa), ja ne ovat täysin sopusoinnussa hallituksen terveyden edistämisen 
politiikkaohjelman ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan linjausten kanssa.

TUPAKKA- JA ALKOHOLIVERO

Laissa tupakkaverosta on kohta, jonka mukaan lain tarkoituksena on muun 
ohella edistää niitä tavoitteita, joista säädetään laissa toimenpiteistä tupa-
koinnin vähentämiseksi. Laissa alkoholi- ja alkoholijuomaverosta ei vastaavaa 
periaatetta ole ja se tulisi sinne lisätä (alustava lakiluonnos liitteenä). 

Samalla tulisi osana terveyden edistämisen politiikkaohjelman toimeen-
panon aloittamista tehdä periaatepäätös, että alkoholin ja tupakan veroja 
korotetaan säännöllisin väliajoin asteittain siten, että korotus ylittää tuntuvasti 
kuluttajahintaindeksin ja ostovoiman keskimääräisen kasvun. Nykyoloissa 
(rahaliitossa) inflaatiopelkoa ei ole ja asteittaisten korotusten linja tulee ete-
nemään luultavimmin myös Virossa ja useammissakin EU-maissa. Matkusta-
jatuonnin lisäys jää pieneksi, jos korotukset tehdään asteittain ja maltillisesti, 
mutta pitkäjänteisesti.

Olisi myös tärkeää, että korotukset tehtäisiin toisessakin suhteessa sosi-
aali- ja terveyspoliittiset näkökohdat huomioonottaen: kohdentaen koro-
tukset siten, että kulutus vähenee siellä missä sen riskit ovat suurimmat. 
Vaikka paljon puhutaan ”märän sukupolven” hukkumisesta eläkepäivinään 
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viinan kiroihin, se mahdollisuus on vähäinen muihin uhkiin verrattuna, eikä 
siihen hinta- ja veropolitiikka paljon auta, kun ostovoimaa riittää. Sen sijaan 
kohtalokasta on, mikäli nuoret aloittavat juomisen nuorena. 

Alkoholin kysynnän hintajousto (kuten tupakankin) on paljon suurempi 
nuorilla kuin aikuisilla. Kun koko väestössä hintajousto on -0,2…-0,3, on se 
nuorilla jopa 0,6 eli kaksin- kolminkertainen. Toisin sanoen jos alkoholin 
reaalihinta nousee 10 prosenttia, laskee kulutus 2–3 prosenttia ja valtion vero-
tulot nousevat tuntuvasti, mutta jos veronkorotus on sama, niin että reaa-
lihinta nousee 10 prosenttia, laskee nuorten kulutus ainakin 5–6 prosenttia. 
Tulevien ”märkien” polvien ja menetettyjen syrjäytyjäryhmien minimoimi-
seksi olisi korotuksissa oltava paino myös sellaisissa valmisteryhmissä, joita 
nuoret suosivat, eli oluissa ja siidereissä. Näinhän ei tapahdu nykyoloissa, 
joissa VM:tä kiinnostaa vain fiskaalinen verokertymä ja samasta syystä tuon-
tivyöryn torjunta, ja kohdentamisesta on neuvotellut STM:n poliittinen val-
tiosihteeri suoraan Suomen Panimoliiton kanssa. Tämä selittää vuoden 2003 
katastrofaalisten virheiden84 jälkeiset vähäiset korjausliikkeet ja niissä toteu-
tettujen hinnankorotusten pienuuden ja kyseenalaisen kohdentamisen. Liian 
vähän, liian myöhään ja vielä väärin kohdennettuna.

Tupakka- ja alkoholipäätökset olisi luonteva toteuttaa samassa yhteydessä 
kuin kohdennetut toimet ravitsemukseen liittyvässä hinta- ja veropolitiikassa. 
Tällöin syntyisi selkeä signaali johdonmukaisesta toimintalinjasta, joka tulee 
jatkumaan hallituskaudesta riippumatta, varsinkin jos linja kirjattaisiin tule-
vaan hallitusohjelmaan.

SEKSUAALI- JA LISÄÄNTYMISTERVEYS

Tuore työryhmämietintö seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä 
esitti, että kondomien arvonlisävero alennettaisiin tai poistettaisiin koko-
naan.85 Hyödyt olisivat suuret seksitautien merkittävien terveysseuraamusten 
vähentämisessä, mutta kustannukset häviävän pienet.

Ehkäisymenetelmistä puheen ollen, sen jälkeen kun lyhytkirurginen 
vasektomia (siemenjohtimien katkaisu) paikallispuudutuksessa on kehitetty, 

84 Ks. esim. Leppo 2009a.
85 STM 2007b.
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ei ole normaalitapauksissa mitään järkeä steriloida nainen pysyvästi lapsi-
luvun täytyttyä. Pitäisi steriloida mies. Se on helpompaa, halvempaa ja yhtä 
tehokasta. Sitä paitsi se on tarvittaessa myös helpompi purkaa niissä ani har-
voissa tapauksissa, joissa purkuoperaatioon syystä tai toisesta joudutaan. 
Asiaa voisi edistää kahdella hyvin yksinkertaisella keinolla:

•	 poistetaan päiväkirurginen maksu miespotilaalta, joka tulee vasekto-
miaan (asetusluonnos liitteenä),

•	 lisätään/vahvistetaan voimaperäisesti ilosanomaa miehen steriloimi-
sesta loistavana pysyvän ehkäisyn keinona. ”Kierukka voi joskus olla 
hankala – vasektomia ei koskaan”.

Olisi erittäin tärkeää, että ministeriö alkaisi uudelleen jakaa 16-vuotiaille 
nuorille seksivalistusvihkosta, jonka levittämisen eräs ministeri kielsi muu-
tama vuosi sitten.



12.
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Yhteenveto

Selvityksessä on pyritty tunnistamaan terveydenhuoltomme kipeimpiä epä-
kohtia ja ehdottamaan niihin korjauksia. Usein on päädytty lainsäädännön 
muutoksiin. Tältäkään osin esitykset eivät ole radikaaleja. Ne ovat asteittaisia, 
lähinnä kuntien järjestämisvelvollisuuden sisältöä täsmentäviä. Muutamissa 
poikkeustapauksissa on ehdotettu perustuslain vähäisiä tarkistuksia kohdissa, 
jotka ovat perustuslain hengen mukaisia täsmennyksiä.

Yleinen uudistusstrategia on askeltava, inkrementalistinen politiikka, 
jossa kuitenkin on pidemmän aikavälin tavoitteet pyritty lausumaan selvästi 
julki. Useimmat ehdotetut uudistukset ovat käynnistettävissä nykyisen hal-
lituksen kaudella ja useimmat täysin toteutettavissa seuraavalla hallituskau-
della. Ainoat ehdotukset, joissa uskon olevan suurta poliittista erimielisyyttä, 
koskevat kannanottojani kuntien ja kuntayhtymien alueelliseen muotoutta-
miseen, mikä on Suomen olosuhteissa täysin välttämätöntä ja siinä mielessä 
vain ajan kysymys.

Konkreettisista ehdotuksista, joista on tarpeen niin vaatiessa myös luon-
nosteltu lakihahmotelmat jatkotyötä helpottamaan, ovat seuraavat:

•	 terveyskeskustyö on nostettava nykyisestä alennustilasta sille kuulu-
vaan kunnia-asemaan kaikkien kansalaisten peruspalveluna

•	 mielenterveystyö, psykiatrinen sairaanhoito ja päihdetyö ovat kes-
keisiä haasteita, jotka vaativat tuekseen jäntevää lainsäädäntöä ja voi-
mavaroja

•	 vanhustenhuolto on rapakunnossa ja pirstoutumassa pahasti monissa 
kunnissa vallitsevan pakkomielteisen kilpailuttamisen ja ulkoista-
misen seurauksena; ala vaatii lainsäädäntöä ja voimavaroja
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•	 henkilöstön koulutus ja työvoiman ennakointi vaativat aiempaakin 
suurempaa huomiota

•	 rahoituksen monikanavaisuus on vakava ongelma; tässä on hahmo-
teltu pidempää linjaa ja esitetty ensimmäiset askeleet sen poistamista 
kohti

•	 maksupolitiikka terveydenhuollossa on Suomessa vakavampi ongelma 
kuin mitä on yleisesti tiedostettu; se on myös osasyy väestöryhmit-
täisten terveyserojen kasvuun

•	 sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia on korotettava sekä 
kuntien rahoitusmahdollisuuksien heikkenemisen vuoksi että valtion 
välttämättömien ohjaustoimien legitimoimiseksi

•	 terveydenhuollon ulkopuolella olevat, terveyttä edistävät lainsäädän-
tötoimet ovat erityisen ajankohtaisia elintarvike- ja ravitsemuspoli-
tiikassa, tupakka- ja alkoholipolitiikassa sekä seksuaaliterveyden ja 
raskaudenehkäisyn aloilla, mistä kaikista on myös säädösmuutos-
luonnokset
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Lakiluonnokset

Esitettävät alustavat hahmotelmat ovat tarkoitettu keskustelun pohjaksi, mikäli niille 
periaatteille ja ehdotuksille, joita olen tehnyt, on kaikupohjaa. Niistä on tietysti pitkä 
matka varsinaiseen säädösvalmisteluun, jos siihen on valmiutta ryhtyä.

KUNNALLISEN TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN 
KOHDENTAMINEN VALTAKUNNALLISESTI

Kansanterveyslain 2 § 1 momentin, erikoissairaanhoitolain 5 § 1 momentin ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 1–3 § sekä 5 § 1 ja 
3 momentin nojalla säädetään seuraavaa:

Kansanterveyslain 49 §:ään lisätään valtioneuvoston asetuksenanto-oikeus kun-
nallisen kansanterveystyön henkilöstövoimavarojen turvaamisesta niin, että pykälä 
muuttuu näin kuuluvaksi:

”Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kansanterve-
ystyöhön kuuluvan mielenterveystyön sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän 
lain täytäntöönpanon edellyttämistä riittävistä henkilöstövoimavaroista sekä val-
takunnallisen ja alueellisen tasapainon säilyttämiseksi erikoissairaanhoidon ja 
kansanterveystyön välillä. Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi 
valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset tutkimukseen 
ja hoitoon pääsystä sekä odotusaikojen julkaisemisesta…”

Erikoissairaanhoitolain vastaavaan kohtaan 59 §:ään lisätään samanlainen ilmaisu 
ja pykälä muutetaan kuuluvaksi seuraavasti:
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”Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mielenter-
veystyön sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain täytäntöönpanon edellyt-
tämistä riittävistä henkilöstövoimavaroista sekä valtakunnallisen ja alueellisen 
tasapainon säilyttämiseksi erikoissairaanhoidon ja kansanterveystyön välillä…”

Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuuksista annettua lakia 
(STVOL) ehdotetaan muutettavaksi siten, että lainmukaisen kansallisen kehittämis-
ohjelman yhdeksi tavoitteeksi ja painopisteeksi asetettaisiin järkevä kokonaishenkilös-
tövoimavarojen kohdentaminen, josta esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle tekisi 
ministeriön yhteydessä toimiva, monia eri osapuolia ja intressitahoja edustava neuvot-
telukunta.

Lain 5 § 1 momentin kolmas virke täydennetään kuulumaan seuraavasti:

”Kehittämisohjelmassa määritellään koko ohjelmakauden kattavat keskei-
simmät sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet, kehittämistoiminnan ja val-
vonnan painopisteet sekä niiden toteuttamista tukevat keskeiset uudistus- ja 
lainsäädäntöhankkeet, ohjeet ja suositukset. Nämä voivat koskea myös kansan-
terveystyön ja erikoissairaanhoidon riittävien henkilöstövoimavarojen valtakun-
nallisen ja alueellisen tasapainon turvaamista. Tätä koskevat ehdotuksen sosi-
aali- ja terveysministeriö laatii 5a §:ssä mainitun sosiaali- ja terveydenhuollon 
neuvottelukunnan esityksestä.”  

Vielä voitaisiin harkita muutettavaksi STVOL:n 3 §:n sanamuotoa täsmentäen sitä 
seuraavasti:

”Kunnan on osoitettava taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja valtionosuuden 
perusteena olevaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon”.

KOHTI TERVEYSKESKUSPALVELUJEN MAKSUTTOMUUTTA TYÖTER-
VEYSPALVELUJEN TAPAAN

Ehdotan seuraavaan hallitusohjelmaan kirjattavaksi, että välittömästi vapautetaan ter-
veyskeskusmaksusta kokonaan tai ainakin pääosin tietyt, ehdotetussa säädösmuutok-
sessa mainitut potilasryhmät, ja hallituskauden loppuun mennessä selvitetään mah-
dollisuudet poistaa terveyskeskuskäyntien maksut kokonaan työterveyshuollon tapaan. 
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Ehdotan, että ensi vaiheessa laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kansanterveyslain 6 § perusteella säädetään muutoksesta asetukseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon maksuasetuksesta, jonka 7 §:n ehdotetaan lisättäväksi 3 momentin 
loppuun seuraavaa:

”Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta, eikä henkilöiltä, jotka ovat työttömiä tai 
oikeutettuja eläkkeensaajan hoitotukeen tai jotka ovat eläneet X kuukautta toi-
meentulotuen varassa tai joilla sairausvakuutuslain mukainen vuotuinen mak-
sukatto on täyttynyt.”     

MIELENTERVEYSPALVELUIDEN JA PÄIHDEHUOLLON PALVELUJEN 
TURVAAMINEN

Mielenterveyslain 2 § perusteella ehdotetaan lain 4 § muutettavaksi kuulumaan seu-
raavasti:

”Kunnan tai kuntainliiton on huolehdittava siitä, että mielenterveyspalvelut jär-
jestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin kunnassa tai kuntainliiton 
alueella esiintyvä tarve edellyttää. Tässä tarkoituksessa kunnalla on oltava tarkoi-
tukseen koulutettua henkilökuntaa riittävä määrä, ottaen huomioon mitä tämän 
lain 34 §:ssä on säädetty” 

Mielenterveyslain 34 § ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä mielenter-
veystyön tarkemmasta sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain toimeen-
panosta, mukaan luettuna koulutetun henkilöstön riittävästä määrästä valta-
kunnallisen ja alueellisen hoidon saatavuuden turvaamiseksi. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan lisäksi…” 

Päihdehuoltolain 3 § ehdotetaan muutettavan kuuluvaksi seuraavasti:

”Kunnan on huolehdittava siitä, että päihdehuolto järjestetään sisällöllisesti ja 
laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Tässä tarkoi-
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tuksessa kunnalla on oltava tarkoitukseen koulutettua henkilökuntaa riittävä 
määrä, ottaen huomioon myös lain 6-8 §:n määräykset.”

Päihdehuoltolain 6 § 3 momentti ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Palvelut tulee järjestää ensisijaisesti avohuollon toimenpitein siten, että ne 
ovat helposti tavoitettavia, joustavia ja monipuolisia. Kunnan tai kuntainliiton 
on huolehdittava siitä, että tällaisia palveluja on saatavissa myös niille, joilla 
on alkoholi-, huume- tai muu päihdeongelma yhdessä jonkun mielenterveyson-
gelman kanssa ottaen huomioon lain 8, 9 ja 16 §:ssä sanotut periaatteet. Samoin 
on kunnan käytettävissä oltava alkoholiongelmaisten huolenpitoon tarkoitettu 
yksikkö, johon voi tulla tilapäisesti ilman pitkäaikaista hoitoon sitoutumista.”

Perustuslain 19 § 3 momentin jälkiosaa voitaisiin harkita täsmennettäväksi seuraa-
vasti:

”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, 
jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Jul-
kisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaa-
vien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen 
vallan on myös turvattava muiden sellaisten ihmisten erityinen huolenpito, jotka 
eivät itsenäisesti kykene suoriutumaan jokapäiväisessä elämässään.” 

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN TURVAAMINEN

Sosiaalihuoltolain 17 § 2 momentti ehdotetaan muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

”Kunnan on myös huolehdittava lasten ja nuorten huollon, päivähoidon, kehi-
tysvammaisten erityishuollon, vanhuuden, ja vammaisuuden perusteella järjes-
tettävien palvelujen ja tukitoimien sekä päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
huoltoon kuuluvien palvelujen järjestämisestä.”

Sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain 4 §:ään lisätään uusi 3 
momentti, nykyinen 3 mom. siirtyy mom. 4:ksi:
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”Sosiaalihuoltolain 17 § 2 momentissa mainitut asiakkaat, jotka eivät itsenäisesti 
kykene suoriutumaan jokapäiväisessä elämässään, ovat erityiseen huolenpitoon 
oikeutettuja.”

Lisäksi voitaisiin harkita perustuslakiin täydentävää säännöstä yhdenvertaisuutta 
koskevaan 6 §:ään, ellei edellä jo esitettyä 19.3 § muutosta pidetä riittävänä:

Uusi 4. mom.: ”Vanhuksia ja vajaakuntoisia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksi-
löinä, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa, koska eivät kykene itsenäisesti suo-
riutumaan jokapäiväisessä elämässään.”

Muutetaan sosiaalihuoltolain 60 § yhdenmukaisesti kansanterveyslain ja erikoissai-
raanhoitolain vastaavien kohtien mukaisesti näin kuuluvaksi:

”Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä sosiaalihuol-
toon kuuluvan vanhustenhuollon sisällöstä ja järjestämisestä sekä tämän lain täy-
täntöönpanosta. Palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi valtioneu-
voston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset huollon ja hoivan piiriin 
pääsystä sekä valvonnasta.”

MUUT

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta, 8 § 2 momentti muutetaan kuu-
luvaksi:

”Edellä 1 momentissa perittävää maksua ei saa periä psykiatrisen avohoidon 
toimintayksikössä annetusta hoidosta, eikä potilaalta, jolle suoritetaan leikkaus-
toimenpide steriloimislain 1 §:n 1) tai 2) kohdassa tarkoitetussa tapauksessa.”

Asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusta 8 a § Päiväkirurgia lisä-
tään seuraava:

”Maksua ei saa periä erikoismaksuluokassa hoidettavalta henkilöltä eikä hen-
kilöltä, jolle suoritetaan steriloimislain 1 § 1) tai 2) kohdassa tarkoitetussa tapa-
uksessa.”
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Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta, 1 § ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti: 

”Alkoholiveron tarkoituksena on muun ohella edistää niitä tavoitteita, joista sää-
detään alkoholilaissa (1143/1994), päihdehuoltolaissa (41/1986) ja raittiustyölaissa 
(828/1982).”


