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Lukijalle 

Terveys kaikissa politiikoissa –lähestymistapa painottaa terveyden taustatekijöitä ja pyrkii niihin vedoten 

sitouttamaan muut hallinnonalat terveyden edistämistoimiin. Pelkkiin terveysarvoihin nojaavilla peruste-

luilla on vaikea saada muut hallinnonalat mukaan talkoisiin, eikä terveyden edistäminen automaattisesti 

kavenna terveyseroja. Siksi lähestyimme ministeriöitä Eriarvoisuuden vähentäminen kaikissa politiikoissa 

–ajattelutavan kautta. Eriarvoistuminen on yksi kansanterveytemme vakavimmista ongelmista. Viime kä-

dessä sosiaalinen eriarvoisuus näkyy väestöryhmien välisinä terveys- ja kuolleisuuseroina. Terveyden sosi-

aalisten taustatekijöiden kautta päästään ongelman juurille ja kaikkien hallinnonalojen toimilla voidaan 

vaikuttaa eriarvoisuuskehitykseen. 

Suomi toimi EU-puheenjohtajakautenaan vuonna 2006 Terveys kaikissa politiikoissa  –lähestymistavan 

puolestapuhujana. Tänä kesänä Suomi isännöi Maailman terveysjärjestön WHO:n kahdeksatta terveyden 

edistämisen maailmankongressia, jonka pääteemana oli myös Terveys kaikissa politiikoissa. Eri politiikka-

lohkoilla tehtävät päätökset vaikuttavat joko myönteisesti tai kielteisesti terveyden taustatekijöihin ja siten 

myös väestön terveyteen. Poliittisilla päätöksillä voi olla myös erilaiset vaikutukset eri väestöryhmiin. Siksi 

eri hallinnonalojen tulee ottaa mahdolliset eriarvovaikutukset huomioon päätöksiä valmistellessaan.  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa tavoitellaan sitä, että hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

minen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa 

ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. Tavoitteen toteutuminen edellyttää 

kuitenkin nykyistä vahvempaa poliittista orientaatiota ja toimeenpanosta huolehtimista. Tämä raportti pyr-

kii osaltaan tuottamaan tietoa tavoitteen toteuttamisen tueksi. 

Tässä kuvattu keskustelukierros eri ministeriöissä pyrki konkretisoimaan eri ministeriöiden roolia hy-

vinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa. Ministeriökierroksella haluttiin myös tunnistaa tekijöitä, jotka 

estävät tai edistävät eriarvoisuuden vähentämistä. Toivomme, että keskustelu jatkuu ja pystymme jatkossa 

entistä paremmin lisäämään hyvinvointia ja kaventamaan eriarvoisuutta eri hallinnonalojen keinoin. 

 

 

Helsingissä 22.10. 2013 

kirjoittajat 
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Tiivistelmä 

Tuulia Rotko, Niina Mustonen, Tapani Kauppinen. Eriarvoisuuden vähentäminen kaikissa politiikoissa – 
kokemuksia ministeriökierroksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 32/2013. 22 sivua. 
Helsinki 2013. 

ISBN 978-952-245-991-6 (painettu); ISBN 978-952-245-992-3 (verkkojulkaisu) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti vuonna 2011 yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa 

teemakeskustelukierroksen kahdeksassa ministeriössä. Ministeriökierroksen tavoitteena oli konkretisoida eri 

ministeriöiden roolia sosioekonomisten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämisessä. THL:ssä on luotu 

keskeiset kaventamistyön elementit sisältävä yleinen eriarvoisuuden kaventamisen malli, joka pohjautuu 

tehdyn alueyhteistyön prosessiarviointeihin. Ministeriökierroksen tuloksia tarkastellaan tämän mallin kautta. 

Hallitusohjelman kirjaus eriarvoisuuden vähentämisestä on kaikkien yhteinen tavoite. Tavoite konkreti-

soituu vasta, kun eri hallinnonaloilla määritellään kunkin omilla termeillä, miten eriarvoisuuden vähentä-

minen otetaan huomioon ministeriön omassa toiminnassa. Kaikkien ministeriöiden omien kärkiohjelmien 

tavoitteissa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon poikkileikkaavasti eriarvoisuuden vähentäminen. Ter-

veyden sosiaalisten taustatekijöiden kautta päästään ongelman juurille ja kaikilta hallinnonaloilta löytyy 

toimia, joilla voidaan vaikuttaa eriarvoisuuskehitykseen. Eriarvoisuuden ilmenemistä kuvaavia tunnusluku-

ja tulisi hyödyntää systemaattisemmin eri sektoreilla. Yhteinen suunnittelu eriarvoisuuden vähentämiseksi 

ja toimeenpanon resursoinniksi nähtiin tärkeänä. Monialaisen yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan siilojen 

yläpuolisia ohjaavia rakenteita ja johtamista. Kaikessa päätöksenteossa myös vaikutukset väestöryhmien 

eriarvoisuuteen tulee arvioida ennakkoon. 

 

 

Avainsanat: hyvinvointierot, terveyserot, kaventaminen, terveys kaikissa poliitiikoissa, monisektorinen 

yhteistyö 
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Miksi terveyserot eivät kavennu 

Terveyserojen kaventaminen − terveyden mahdollisimman tasainen jakautuminen väestöryhmien välillä − 

on ollut Suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteena jo 1980-luvulta lähtien (Puro 1981, VN 1985). Silti erot 

väestöryhmien välillä erityisesti kuolleisuudessa ovat kasvaneet (Tarkiainen ym. 2012). Terveyserojen 

kaventaminen ei ole yksinterveyspolitiikan ratkaistavissa, vaan myös sosiaalipolitiikalla ja yleensä hyvin-

vointipolitiikalla on tärkeä rooli . Tässä raportissa terveyden eriarvoisuudella tarkoitetaan sosioekonomisia 

terveyseroja. Sosioekonomisilla ryhmillä viitataan koulutuksen, ammattiaseman tai tulojen mukaan 

muodostettuihin väestöryhmiin. (Palosuo ym. 2013.) 

Mistä sosiaaliryhmien väliset terveyserot johtuvat? Tähän on kaksi erilaista lähestymistapaa. Lääke- ja 

kansanterveystieteen näkökulmasta hallitsevia ovat terveysarvot: se, että terveyserojen vähentäminen lisää 

kansanterveyden terveyspotentiaalia. Tietyt tautien riskitekijät ovat tärkeimpiä terveyserojen syytekijöinä 

(Mechanic 2007, 533). Sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntatieteiden näkökulma painottaa sosiaalisten, kulttuu-

risten ja ympäristötekijöiden merkitystä. Epäsuorassa terveyseroihin puuttumisessa katsotaan, että tervey-

dessä ilmenevät erot heijastavat sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta yleensä. (Sihto 2011, 274-275, Rostila 

2013.)  

Kansainvälisessä keskustelussa terveyden ja sosiaalisen yhteydestä on jo pitkään tähdennetty terveyteen 

vaikuttavien ei-lääketieteellisten tekijöiden merkitystä (Mechanic 2007, 534). Myös maailman terveysjär-

jestö WHO:n komission työ terveyden sosiaalisista determinanteista1 (CSDH 2008) painottaa yhteiskunta-

politiikan keskeistä merkitystä erityisesti terveyden mahdollisimman tasaisen jakautumisen kannalta. (Sihto 

2011, 262.) 

Työolot ovat usein monella tavalla kuormittavia työntekijäammateissa. Fyysiset työolot ovat merkittävä 

sosioekonomisten ja ammattiryhmittäisten terveyserojen aiheuttaja (Aittomäki 2008). Esimerkiksi kemi-

kaalialtistuminen on laskenut kohtuullisen jyrkästi parin vuosikymmenen ajan ja vakiintunut 2000-luvun 

vaihteen jälkeen edelleen melko korkealle tasolle. Melulle ja tärinälle altistuneiden määrä on Työ ja terveys 

-haastattelututkimuksen mukaan vähentynyt viime vuosina. Melulle ja tärinälle altistui työssä kuitenkin 

edelleen noin puoli miljoonaa henkilöä. Toisin sanoen vaikka fyysiset rasitustekijät ovat vähentyneet työssä 

viime vuosikymmeninä, ne ovat edelleen merkittävä terveyteen vaikuttava riskitekijä erityisesti terveysero-

jen aiheuttajana. (Sirola ym. 2012, Kauppinen 2007.) 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat korostaneet väestöryhmien suhteellisten tuloerojen vaikutusta ihmisten 

hyvinvointiin ja terveyteen (Hiilamo ym. 2012, Wilkinson ym. 2011). Niiden mukaan suhteellisten erojen 

kärjistyminen lisää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Kysymys on siitä, miten sosiaalinen eriarvoisuus 

vaarantaa mahdollisuudet hyvinvointiin ja terveyteen (Sihto 2011, 279). Viime kädessä sosiaalinen eriar-

voisuus näkyy väestöryhmien välisinä terveys- ja kuolleisuuseroina. 

Terveydessä ilmenevään eriarvoisuuteen puuttuminen edellyttää huomion kiinnittämistä moniin eri ta-

son determinantteihin. Ne voidaan ryhmitellä välittömiin (esim. biologis- fysiologiset tekijät), välittäviin 

(esim. psykososiaaliset riskitekijät, terveyspalvelujärjestelmä, elintavat) ja kauempana oleviin tekijöihin 

(esim. riskiolosuhteet, hyvinvointivaltiomalli) (Kelly ym. 2006). 

Tutkimuksissa käsitellään harvoin sosioekonomisiin terveyseroihin vaikuttamisen mesotasoa. Mesota-

solla viitataan siihen, kuinka politiikkoja tehdään, kuka tuo asioita politiikan asialistalle ja minkälainen on 

niiden institutionalisoitujen järjestelmien rakenne, joissa politiikkaa määritellään ja viimein toimeenpan-

naan (Hudson & Lowe 2006, 9). (Sihto ja Palosuo 2013, 224.) 

                                                        

 

 
1 Terveyden taustatekijät / determinantti: Tekijä, joka vaikuttaa terveyteen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Terveyden determi-
nantit ovat yksilöllisiä, sosiaalisia, rakenteellisia ja kulttuurisia tekijöitä, kuten esimerkiksi elinolot, toimeentulo, koulutus, työolot, 
palvelujen saatavuus ja toimivuus sekä ihmisten omat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, asenteet ja elintavat. 
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Eriarvoisuuden vähentämistä ei edistä myöskään hallinnollisen toiminnan sirpaleisuus, jossa sosiaalista 

syrjäytyneisyyttä ja terveyden sosioekonomisia eroja tarkastellaan toisistaan irrallisina (Sihto 2011, 281). 

Terveyseroja ei voi vähentää, jos huomiota ei kiinnitetä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.  

Euroopan unioni pyrkii vahvistamaan "Terveys kaikissa politiikoissa" -lähestymistapaa koko Eu-

roopassa. Eri politiikkalohkoilla tehtävät päätökset vaikuttavat joko myönteisesti tai kielteisesti terveyden 

taustatekijöihin ja siten myös väestön terveyteen. Poliittisilla päätöksillä voi olla erilaiset vaikutukset eri 

väestöryhmiin. Siksi eri hallinnonalojen tulee ottaa mahdolliset terveysvaikutukset huomioon ennalta 

päätöksiä valmistellessaan. 

 

Tilanne Suomessa 

Vaikka Suomessa poikkihallinnollinen työ terveyden huomioon ottamiseksi on laaja-alaista (Melkas 2013), 

terveyserojen kaventaminen ei ole ollut varsinaisesti eri hallinnonalojen tavoitteena. Vuoden 2006 sosiaali- 

ja terveyskertomuksessa (STM 2006) esitellään keskeisimmät ministeriöiden itsensä ilmoittamista toimista 

väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaali- ja terveyskertomuksen mukaan muut sektorit in-

vestoivat huomattavasti väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Ministeriöt eivät kuitenkaan 

yleensä eksplisiittisesti tarkastele toimintojensa terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, minkä vuoksi harjoi-

tettujen politiikkatoimien sosiaaliset seuraukset voivat jäädä huomiotta.  

Vuoden 2006 sosiaali- ja terveyskertomuksessa esitellyissä toimissa ei erityisesti nostettu esiin sosio-

ekonomista näkökulmaa toimien kohdentumisessa tai vaikutusten tunnistamisessa. Suuri osa toimista voi-

daan kuitenkin olettaa kohdentuvan myös erityisesti heikommassa asemassa oleviin väestöryhmiin. Vuoden 

2010 sosiaali- ja terveyskertomuksessa (STM 2010, 110-150) terveyseronäkökulmaa ei huomioida juuri 

lainkaan. 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan alueella on vahva taipumus keskittyä palvelujärjestelmän korostamiseen 

sosiaalisten ongelmien ratkaisijana. Eriarvoisuuden vähentämisen kannalta ratkaisevan tärkeää on tähdätä 

politiikan strategis-normatiivisen tason toimien toteuttamiseen, mistä käsin on parhaat mahdollisuudet 

päästä eriarvoisuuden juurille ja sitä kautta käsiksi ongelmiin. (Sihto 2011, 282.) Englannissa arvioidaan, 

että terveyserojen kaventaminen ei ole siellä onnistunut, koska resursseja on ohjattu vahvasti terveyspalve-

luiden kautta (oireiden hoito) eikä sosiaalisen eriarvoisuuden makroprosessien (syiden) kautta (Asthana 

ym. 2013). 

Tässä raportissa selvitetään, millaisina toimenpiteinä ministeriöt määrittävät oman terveyserojen kaven-

tamistyönsä ja mitkä tekijät vaikuttavat erojen kaventamistyöhön. Kokemuksia eriarvoisuuden vähen-

tämistä edistävistä ja estävistä tekijöistä saatiin teemakeskusteluista eri ministeriöissä. 
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Ministeriökierros − miten eri 
hallinnonaloilla vaikutetaan hyvinvointi- ja 
terveyseroihin 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa (VN 2011) tavoitellaan sitä, että hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksen-
teossa ja sisällytetään kaikkien hallinnonalojen ja ministeriöiden toimintaan. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella olimme kiinnostuneita siitä, kuinka tämä käytännössä toteutuu ja  

mikä on eri ministeriöiden rooli hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa. Vuonna 2011 toteutettiin 

yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa teemakeskustelukierros Kansanterveyden neuvottelukun-

nassa edustettuina olevissa ministeriöissä. Taustatyönä tutustuimme eri ministeriöiden tulevaisuuskatsauk-

siin ja strategioihin sekä eri hallinnonalojen näkökulmiin. 

 

Tavoitteet ja viitekehys  

Ministeriökierroksen tavoitteena oli konkretisoida eri ministeriöiden roolia ja orientaatiota hyvinvointi- ja 

terveyserojen vähentämisessä. Haluttiin tunnistaa tekijöitä, jotka estävät ja edistävät eriarvoisuuden vähen-

tämistä kaikissa politiikoissa -lähestymistapaa. Toisaalta ministeriökierroksella haluttiin tunnistaa ja edistää 

eriarvoisuuden huomioimista eri ministeriöiden toimialoilla. 

Näihin kahteen tavoitteeseen sovellettiin sosiaalisen markkinoinnin asiakaslähtöistä lähestymistapaa. 

Siinä pyritään toimintatapojen muutokseen ja hankitaan syvällinen ymmärrys siitä, mikä kohderyhmää 

motivoi ja mitkä asiat vaikuttavat sen käyttäytymiseen (Tukia ym. 2012). 

Sosiaalisen markkinoinnin kehikko valittiin työskentelyn lähestymistavaksi, koska se mahdollisti sa-

manaikaisesti ministeriötoimijoiden itseymmärryksen tukemisen ja toisaalta haastattelijoiden oman tiedon-

saannin esimerkiksi asenteisiin ja muutoshalukkuuteen liittyvissä tekijöissä.  

Sosiaalisen markkinoinnin ideana on tuoda esiin ja voimistaa toiminnan muutoksesta aiheutuvia hyötyjä 

sekä samaan aikaa vähentää niitä esteitä, joita toiminnan muutoksen esteenä on (Merrit 2010). Sosiaalisessa 

markkinoinnissa pyritään joko yksilön käyttäytymisen muutokseen tai yhteiskunnallisen tavoitteen mukai-

seen hyötyyn. (Jyväskylän yliopisto 2011a.) Eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmasta sosiaalisen mark-

kinoinnin kohteena olivat tässä ensisijassa ministeriöiden viranhaltijat ja sitä kautta epäsuorasti yhteis-

kunnalliset rakenteet. 

Sosiaalisen markkinoinnin prosessissa ensimmäinen vaihe on kohderyhmän tarveanalyysi, jossa tutki-

taan kohderyhmän asennetta asiaan ja muutokseen, osallistumisvalmiutta ja rajakustannuksia toiminnan 

muuttamiselle. (Merrit 2010, Jyväskylän yliopisto 2011a.) Tässä raportoidulla ministeriökierroksella tutkit-

tiin erityisesti ministeriöiden tunnistamia toimintatapoja ja toimintaa estäviä ja edistäviä piirteitä ja osallis-

tumisvalmiutta sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi.  

 

Tiedonkeruu ja menetelmät  

Keskustelukierros ministeriöissä eli ministeriökierros toteutettiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaihees-

sa keväällä ja kesällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajat tapasivat Kansanterveyden neuvottelu-

kunnan jäsenen kussakin ministeriössä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sisäasiainministeriö, Ympä-

ristöministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, 

Valtiovarainministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö). Tässä ensitapaamisessa kartoitettiin tulevalle ryhmä-

keskustelulle alustavia teemoja ministeriöiden tavoitteiden, toimintatapojen sekä vertikaalisen että ho-

risontaalisen yhteistyön ja vaikuttamisen piiristä, sekä mahdollisia osallistujia. Ensitapaamisessa esiin nou-

sivat myös kunkin ministeriön toiminnassa yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen liittyvät teemat. 
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Toisessa tapaamisessa eli ryhmäkeskustelussa näitä teemoja syvennettiin käsittelemällä ministeriöiden 

itsensä valitsemia sisältöalueita. Työskentelymuotona oli teemakeskustelu (Jyväskylän yliopisto 2011b). 

Teemakeskustelussa pyritään keskustelemaan ohjatusti ja systemaattisesti tiettyyn päämäärään, tunnistaen 

ja pohtien erilaisia ratkaisuja ja vastauksia. Käytännössä teemakeskustelut etenivät vapaamuotoisesti pysy-

en kuitenkin tapaamista jäsentävissä teemoissa: keskustelijoiden eriarvoisuuden kaventamiseen liittyvät 

työtehtävät, näkemykset kaventamistyötä edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä sekä yhteistyö ja muutos-

tarve. 

Ryhmäkeskustelut toteutettiin kunkin ministeriön tiloissa, isäntäministeriön toimiessa puheenjohtajana 

ja sillä kokoonpanolla, jonka Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsen tai hänen osoittamansa henkilö oli 

kutsunut paikalle. Ne toteutettiin loka-marraskuussa, kestivät tyypillisesti kaksi tuntia ja niihin osallistui 

kahdesta kahdeksaan isäntäministeriön viranhaltijaa sekä 4-5 THL:n ja STM:n edustajaa. Teemakeskustelut 

nauhoitettiin, tutkijat kirjasivat keskustelun aikana teemoihin liittyviä huomioita ja kahdessa ministeriössä 

kerättiin vielä keskustelun teemoja tarkentava itsearviointilomake. Aineisto teemotettiin paitsi alkuperäisen 

jäsentelyn (työtehtävät, edistävät/vaikeuttavat tekijät, yhteistyö ja muutostarve) mukaisesti, myös aineis-

tolähtöisesti. 

 

Kaventamismalli 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveyserojen kaventamisen tiimi on pitkään tehnyt tiivistä yhteistyötä 

muutamien aluekumppaneiden (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Turku) kanssa. Näitä yhteistyömuotoja myös 

kuvattiin ja arvioitiin. Tehdyn yhteistyön prosessiarviointien pohjalta luotiin yleinen eriarvoisuuden kaven-

tamisen malli, joka sisältää keskeiset kaventamistyössä tarvittavat elementit (Rotko ym. 2013). Samaa mal-

lia voi soveltaa eri toiminnan tasoilla ja tässä sitä käytettiin ministeriökierroksen tulosten tarkasteluun. 

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi tarvitaan toimia kaikilla seuraavilla osa-alueilla (Kuvio 1). 

 

 

Kuvio 1. Eriarvoisuuden kaventamisessa tarvittavat keskeiset osa-alueet. 
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Tulokset 

Hallinnonalakohtaiset käsitteet 
Useissa ministeriöissä terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen saattoi tuntua vieraalta lähestymis-

tavalta ministeriön toiminnan tarkastelussa. Laajentamalla käsittelyä terveyden sosiaalisiin taustatekijöihin ja painot-

tamalla eriarvoisuuden tarkastelua ministeriöiden rooli selkeytyi ja eri hallinnonalat nähtiin mahdollisuuksien luoja-

na. Vaikka eri käsitteitä onkin käytössä, hyvinvointi, eriarvo ja syrjäytyminen näyttävät olevan kaikkien käytössä 

tavalla tai toisella ja se, millä termeillä eri toimijoita lähestytään vaikuttaa yhteisen työn kohteen tunnistamiseen.  

Hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat sosiaali- ja terveys-

politiikan kieltä. Muissa ministeriöissä käytettiin eri termejä, kun puhuttiin terveyden sosiaalisista määrittä-

jistä. Esimerkiksi opetushallinnossa puheeksi nousivat hyvä elämä, kasvattaminen, jaksaminen ja hyvin-

voinnin oppiminen; ympäristöalalla kansalaisten hyvinvointi koko elämänkaaressa, osallisuus, toiminta-

kyky, eriarvoisuus ja köyhyyden poistaminen. Maaseudusta puhuttaessa keskusteltiin puolestaan yhtei-

söllisyydestä, hyvinvoinnista, syrjäytymisen estämisestä ja työllisyydestä; työhallinnossa yhteiskunnallises-

ta eriarvoisuudesta, osallisuudesta työelämässä ja työelämän laadusta sekä Valtiovarainministeriössä sosi-

aalisesta oikeudenmukaisuudesta ja syrjäytymisestä. 

 

Kaikissa ministeriöissä on eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä tavoitteita  
Keskustelun aiheita löytyi helposti kaikista kierroksen ministeriöistä ja ne käsittelivät eriarvoisuutta hyvin 

laaja-alaisesti eri näkökulmista. Terveyden sosiaalisten taustatekijöiden kautta ministeriöt löysivät oman 

tulokulmansa teemaan. Yhteisiä teemoja eri ministeriöiden kesken saattoivat olla esimerkiksi palveluiden 

saavutettavuus, esteettömyys, kestävä kehitys, nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, liikunta- ja 

ravitsemusasiat, kuntoutusasiat, alkoholi- ja mielienterveyskysymykset tai vammaispolitiikka. Seuraavassa 

listassa on joitakin poimintoja eri ministeriöiden mainitsemista teemoista hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventamisen yhteydessä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  
• Elinikäinen oppiminen 
• Perusopetukseen niveltyvät:  

o Joustava perusopetus (JOPO) on tarkoitettu 7.–9.-luokkalaisille nuorille, jotka ovat 
vaarassa syrjäytyä perusopetuksesta. Opiskelun tavoitteena on: 1) auttaa oppilasta lö-
ytämään omat vahvuutensa, 2) kehittää elämänhallintataitoja ja opiskeluvalmiuksia, 3) 
saada peruskoulun päättötodistus ja 4) löytää nuorelle soveltuva jatkokoulutuspaikka. 

o KIVA-koulu, koulukiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen.  
• Toisella asteella:  

o oppimisen edellytykset,  
o opiskelijahuolto, II asteen psykososiaaliset palvelut, keskeyttämiset sekä koulutervey-

denhuollon resurssit 

Ympäristöministeriö 
• Elinympäristö: Keskeistä on palveluiden tarjonta kävelyetäisyydellä. Keinoina tällöin ovat 

autoyhdyskunnan välttäminen, suurten ostoskeskusten estäminen, lähipalveluiden korostaminen ja 
joukkoliikenteen kehittäminen. Lyhyiden automatkojen sijaan ohjaus kävely- ja pyöräilymatkoihin. 

• Turvallisuusteema: sisäisen turvallisuuden ohjelmasta toteutettu verkkosivuina (turvallinenkau-
punki.fi), jossa kuvataan, mitä turvallisuus tarkoittaa kaupungissa (sosiaalisesti turvallinen, liken-
neturvallinen, rikosturvallinen, tapaturmaturvallinen ympäristö sekä elinympäristön laatu). 
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• Heikoimmin toimeen tulevat: tuet sosiaaliseen asuntotuotantoon, asuntojen korjaus, hissiavustuk-
set, syrjäytymisen estäminen yhdyskuntasuunnittelussa 

Maa- ja metsätalousministeriö  
• Maaseudun kehittäminen: Osaamisen uudistaminen, yrittäjyyden esteiden vähentäminen ja mah-

dollisuuksien parantaminen, ratkaisut, joilla estetään lähipalveluiden liukuminen yhä kauemmak-
si. Toiminnalla voi lisätä yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja estää syrjäytymistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
• Työelämän laadun kehittäminen  
• Hallitusohjelmassa myös työelämän kehittäminen ja työurien pidentäminen, joka edellyttää 

työelämän laadun parantamista, osaamisen kehittämistä, työssä jaksamista ja hyvää johtamista. 
Työelämän kehittämisstrategia 

• Rakenteellisen työttömyyden vähentämistoimet: Osatyökykyisten toimintaohjelman valmistelu; ei 
vain työvoimapalvelut vaan sosiaaliturvan kehittäminen, työelämän laatukysymykset ja osal-
lisuus. YES-yhdenvertaisuus etusijalle –hanke, miten yhdenvertaisuus saadaan aikaiseksi: edetään 
laajalla rintamalla mm. etnisyys, vammaisuus, seksuaaliset vähemmistöt, uskonnot.  

Valtiovarainministeriö 
• Säädösvalmistelussa vaikutusten ennakkoarviointi, tutkimustoiminta (tietoisuus eriarvoisuuden 

ilmentymisestä)  
• Kuntaosasto: kuntien valtionosuudet, vaikutus eroihin, valtionosuuden tarkoitus turvata palvelujen 

saatavuus kaikille, kuntauudistuksen tarkoituksena turvata palveluiden tuotannolle paremmat 
mahdollisuudet eriarvoisuuden kasvaessa.  

• Kansantalousosasto: kannustinloukut, innovaatiot: asiakasnäkökulma ja työntekijä näkökulma, 
palveluiden tuottamisessa monituottajamallit 

• Vero-osasto: verotukselliset kannustimet, sosiaalinen oikeudenmukaisuus verotuksessa, verotus-
politiikalla tuloeroja tasaava rooli, ja ohjataan ihmisten käyttäytymistä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 
• Työsuojelu, Työhyvinvointifoorumi 
• Työelämäosallisuuden kehittäminen mm. romani- (ROMPO) ja vammaispoliittinen ohjelma 

(VAMPO)  
• Perusterveydenhuollon kehittäminen mm. Toimiva terveyskeskusohjelma 
• Sosiaalivakuutus: sairaus, työttömyys, eläkkeet, ansioturva, perusturva, eriarvoisuusasiat kuuluvat 

kaikkiin: perusturva, toimeentulotuki ja asumistuki, lääkekorvaus, kuntoutus 
• Lähisuhde- ja perheväkivalta  

 
Sisäasiainministeriö 
• Maahanmuuton teema: kotouttaminen, tieto terveydestä, palveluiden saatavuus ja tarpeiden koh-

taaminen, henkilöstön osaaminen maahanmuuttajan kohtaamisessa 

Liikenne- ja viestintäministeriö 
• Esteettömyys (vammaispolitiikka, sähköiset palvelut); liikenneturvallisuus-ohjelma 
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Ei yhteistä tavoitetta  
Lähes kaikilla ministeriöillä on oman hallinnonalan keskeisiä sisältöjä raamittava ohjelma, joka saa eri-

tyishuomiota ja useimmiten edellyttää myös poikkihallinnollista yhteistyötä. Näitä ovat esimerkiksi sisä-

ministeriöllä sisäisen turvallisuuden ohjelma, ympäristöministeriöllä kestävä kehitys, maa- ja metsätalous-

ministeriöllä maaseutupolitiikan kehittämisohjelma, työ- ja elinkeinoministeriöllä nuorten yhteiskunta-

takuu, opetus- ja kulttuuriministeriöllä lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma sekä sosiaali- ja terve-

ysministeriöllä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelma. 

Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden huomioon ottaminen (valtavirtaistaminen) näissä kaikissa olisi tärke-

ää. Eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä kirjauksia löytyy kaikista näistä ohjelmista, mutta se ei yleensä 

ole julkilausuttu tavoite. Koska eriarvoisuuden vähentäminen ei ole myöskään kenenkään vastuulla, sen 

huomioon ottaminen läpileikkaavasti ja systemaattisesti ei toteudu eri ohjelmissa. 

Kaikilla ohjelmilla sijaintiministeriön rooli on ohjelmien sisältöjen ja toimenpiteiden kannalta 

keskeinen, mikä parhaimmillaan voi tukea ohjelman toimenpiteiden toteutusta, mutta joissain tilanteissa 

myös "leimata" sen sisältöä todellista kapeammaksi (VTV 2010, 121). Ministeriölähtöisten ohjelmien li-

säksi on käynnistetty yhteisiä eri hallinnonaloja kokoavia ohjelmia, joiden vetovastuu on kuitenkin yhdellä 

ministeriöllä. Tällöin monialaiseksi tarkoitettu ohjelma henkilöityy vetovastuisen ministeriön ohjelmaksi. 

Lisäksi ministeriöllä on lukuisia neuvottelukuntia eri aihepiirien ympärillä yhteistyön toteuttamiseen. 

Neuvottelukuntien toiminta poikkeaa kuitenkin varsin paljon toisistaan, toiset tuottavat selvityksiä ja oh-

jeistuksia ja toiset toimivat lähinnä tiedonvälityskanavana keskustellen laajan aihepiirin asioista. Koordi-

naatio näiden välillä tuntuu olevan heikkoa. Myös eri neuvottelukunnissa eriarvoisuuden vähentämisen tee-

man tulisi näkyä läpileikkaavasti. 

Ministeriöiden sisäistä siilomaisuutta kuvaa hyvin se, että haastattelukierrokselle olisi pitänyt valmis-

tautua paremmin tutustumalla kunkin ministeriön organisaatiokaavioihin huolella. Siten olisi ollut helpom-

pi ymmärtää kunkin ministeriön sisäisiä raja-aitoja. Haastatteluryhmien kokoajat oivalsivat, että eriarvoi-

suus liittyy monialaisesti heidän ministeriöidensä toimintaan, ja lähtivät poimimaan sopivia edustajia mi-

nisteriönsä eri osastoilta ja yksiköistä. Siilomaisuus nousi kaikissa ministeriöissä puheenaiheeksi ja minis-

teriöt kokivat siilomaisuuden ongelmana ja pitivät tarpeellisena lisätä erilaista yhteistyötä.  

Yhteistyön tarve eriarvoisuuden vähentämisen parissa näkyi sekä ministeriöiden sisällä että ministeri-

öiden välillä. Puhuttiin yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden puutteesta tai ristiriitaisista tavoitteista. Eriar-

voisuuskysymykset nähtiin niin laajoina, ettei niihin voi yksin puuttua. Organisaatioiden välistä yhteistyötä 

paitsi ministeriöiden välillä, usein myös niiden sisällä, rajoittavat eri momenteilta tulevat resurssit (minis-

teriökohtainen rahoitustapa). Eriarvoisuus voi toimia yhdistävänä näkökulmana paitsi ministeriöiden 

välillä, mutta myös ministeriöiden sisällä eri osastojen ja toimintojen välillä. Tärkeäksi yhteistyön kulma-

kiveksi nousi yhteisen työn hyödyn näkeminen omassa työssä. Toiminnan suunnittelu yhdessä ylisektori-

sesti nostettiin keskusteluissa esiin tärkeänä asiana. 

 

Hyödyntämättömät mahdollisuudet 

Säädösvaikutusten ennakkoarviointi  
Ministeriöissä käytyjen keskustelujen mukaan ministeriöiden kiinnostus suunnitelmien, ohjelmien ja sää-

dösten ennakkoarviointiin oli vähäistä. Kerättyä tietoa ei käytetty tulevaisuuden vaihtoehtoisiin mallinnuk-

siin ja monipuoliseen vaikutusten arviointiin. Mikäli teema ei noussut keskustelussa esiin, sitä erikseen ky-

syttäessä vaikutusten ennakkoarvioinnin mainitsi muutama keskustelija, eikä esimerkiksi sosiaali- ja terve-

ysministeriön tulonsiirtojen mallinnukset olleet osallistujien tiedossa. Säädösten ennakkoarviointi terveys- 

tai eriarvovaikutusten kannalta oli vähäistä. 

Säädösehdotusten vaikutusten arviointi oikeusministeriön ohjeen mukaisesti (OM 2007) muihin yhteis-

kunnallisiin vaikutuksiin sisältyvät mm. sosiaaliset ja terveysvaikutukset sekä vaikutukset yhdenvertaisuu-

teen, lapsiin ja sukupuolten tasa-arvoon, vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa 
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sekä vaikutukset työllisyyteen ja työelämään. Kaikkien ministeriöiden valmistelijoita on koulutettu myös 

yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin osalta. Tuosta opetusmateriaalista on tuotettu opasluonnos 

STM:lle säädösvaikutusten arvioimiseksi. 

STM:n toteuttamassa vaikutusarvioinnissa korostuvat tällä hetkellä taloudellisten vaikutusten ja suku-

puolivaikutusten arviointi. 

 

Tietoperustainen päätöksenteko 

Hyvinvoinnin tietoperustan ja seurannan merkitys ei teemakeskusteluissa noussut esiin. Vaikka eriarvoky-

symykset nähtiin merkityksellisinä kaikilla hallinnonaloilla, eriarvoisuuden kehitystä ja kaventamiskeinoja 

ei tunnettu eikä seurattu ministeriöissä. Päätöksenteon tietoperusteisuuden otti esiin vain yksi ministeriö. 

Voidaan olettaa, että ministeriöillä on käytössään laajoja seurantajärjestelmiä, mutta yhtäkään niistä eivät 

keskusteluihin osallistuneet yhdistäneet hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. 

Sosiaali- ja terveyskertomusta, jossa kuvataan eri hallinnonalojen toimet sosiaali- ja terveyspolitiikan 

saralla, on koottu eduskunnalle lakisääteisesti neljän vuoden välein. Sosiaali- ja terveyskertomuksessa 

kootaan toteutuneita toimia, eikä niinkään ennakoida tulevaa, joten se ei ole ollut toimiva suunnittelun apu-

väline, ja siksi siitä on päätetty luopua jatkossa. Kuitenkin tarvetta olisi hyvinvoinnin ja erityisesti eriarvoi-

suuden kehityksen ja politiikkatoimien seurannalle.  

Seurantatieto koostuu paitsi toiminnan toteutumisen ja vaikutusten seuraamisesta (prosessi-indikaattorit, 

vaikuttavuus) myös eriarvoisuuden kehityksen seuraamisesta (tulosindikaattorit). Tutkimuslaitokset tuot-

tavat eriarvoisuuden kehityksestä seurantatietoa yleisen yhteiskuntapolitiikan tarpeisiin. Erityisesti on 

puutetta toimien vaikuttavuudesta. Tarvittaisiin paljon nykyistä enemmän arvioitua tietoa erilaisten toimien 

käyttökelpoisuudesta, kohdentumisesta, vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta. Toimien vaikuttavuutta 

tulisi seurata ministeriöissä ja ohjelmakohtaisesti myös eriarvoisuusnäkökulmasta. 

Lainsäädäntö velvoittaa kuntia seuraamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointieroja, mutta alue- ja kun-

tatason tiedonkeruu eriarvoisuudesta on vielä puutteellista. Toisaalta alue- ja kuntatasolla kertyvää tietoa ei 

osata hyödyntää riittävästi eikä se välity kootusti ministeriöihin. 

Vaikka eriarvoisuuden seurauksia usein mitataan terveyden ja kuolleisuuden väestöryhmäeroina, eriar-

voisuuden kehitystä pitäisi seurata laajasti hyvinvointia kuvaavilla indikaattoreilla. Terveyden ja eriarvoi-

suuden taustatekijöitä kuvaavia tunnuslukuja kerätään kaikilla hallinnonaloilla. Näitä tietoja tulisi hyödyn-

tää systemaattisemmin. 

 

Alueiden ja kuntien tukeminen 

Vaikka kunta- ja aluetasolla tehdään paljon eriarvoisuuteen vaikuttavia päätöksiä ja ratkaisuja, suhtautumi-

nen ja maininnat alue- ja kuntatason suoraan vaikuttamiseen vaihtelivat ministeriöittäin. Perinteiset vaikut-

tamiskeinot, kuten lainsäädäntö, informaatio-ohjaus ja ohjelmatyö nousivat selkeästi tärkeimmiksi vaikut-

tamistavoiksi.  

Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä kaivattiin yhtenäisempää ohjausta ja todettiin aluetason 

puuttuminen valtio-kunta –suhteesta. Ympäristöministeriössä valvontamahdollisuuksien vähentyessä kei-

noina todettiin olevan esimerkit ja tiedonvaihto. Työ- ja elinkeinoministeriössä nähtiin TE-keskukset vai-

kuttavina aluetoimijoina yhteistyössä KELA:n ja kuntien muodostamien yhteenliittymien rinnalla. Ke-

skustelujen mukaan oikea yhteistyö edellyttäisi vielä TE- ja ELY-keskusyhteistyötä. Maa- ja metsätalous-

ministeriössä nähtiin aluehallinto myös tärkeänä, eikä kaikkeen nähty tarvittavankaan ministeriöiden välistä 

yhteistyötä. 

Erään keskustelijan mukaan valtionhallinnon hajanaisuuden "ongelma voi paljastua esimerkiksi aluehal-

linnon tasolla niin, että eri valtionhallinnon toimijat ovat eri tavoin toteuttaneet alueellisia palvelujaan tai 

että ministeriöiden välillä ei ole selkeää tietoa siitä, mitä eri ministeriöt tekevät samaan asiaan liittyen". 

Aluehallintoviranomaisten (AVIt ja ELYt) mahdollisuuksia ei ilmeisesti hyödynnetä täysimääräisesti, 

vaikka kunnat tarvitsisivat tukea ja informaatio-ohjaus edellyttää tiivistä vuorovaikutusta. Kuinka kansal-
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liset tavoitteet sitten jalkautetaan yhdenmukaisesti ja tehokkaasti? Jälkikäteisvalvonta ei liene kustan-

nustehokas keino. 

Kaiken kaikkiaan informaatio-ohjausta pidettiin riittämättömänä keinona vaikuttaa paikallistasoon. 

Muutamissa ministeriöissä käytettiin suoraa resurssiohjausta. Vertikaalinen vaikuttaminen toteutui useim-

min maakuntatasoisesti. Yhdessäkään ministeriössä ei mainittu lainsäädäntöä hyvinvointi- ja terveyserojen 

kaventamisen keinona. 

 

Eriarvoisuuden kaventamisen kulmakivet ja esteet 

Osallistumisvalmius 

Ministeriökierrokselle valmistautuessamme sovelsimme sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapaa. Ta-

voitteena oli toimintatapojen muutos siten, että eriarvoisuus otetaan laaja-alaisesti huomioon kaikilla hal-

linnonaloilla. Englantilaisen sosiaaliseen markkinointiin keskittyvän National Social Marketing Centerin 

(NSMC) selvityksen mukaan kaikista onnistuneissa käyttäytymismuutoksiin tähtäävistä ohjelmista löytyi-

vät seuraavat osatekijät (Tukia ym. 2012):  

• Asiakaslähtöisyys ja kohderyhmän ymmärrys 

• Selvät, tarkat ja täsmälliset tavoitteet; spesifisti määritelty, mitä halutaan muuttaa 

• Toteutettavat toimenpiteet räätälöidään tietylle kohderyhmän segmentille 

• Vaihtokauppa tarkoittaa positiivisen käyttäytymisen etujen maksimointia ja käyttäytymismuutok-

sen haittojen minimointia 

• Kilpailevien tekijöiden vaikutusta vähennetään vaihtokaupan edullisuudella 

• Teoreettisen tiedon käyttö ja monipuoliset menetelmät. 

 

Tällä ministeriökierroksella aloitettiin tarveanalyysilla (osallistumisvalmius) ja pyrittiin saavuttamaan 

mahdollisimman syvä ymmärrys kohderyhmän motiiveista. Ministeriöihin tutustuminen pääsi hyvin käyn-

tiin teemakeskusteluissa ja niitä edeltäneissä aineistoselvityksessä. Tässä raportissa kuvatut huomiot 

lisäsivät ymmärrystä ministeriöiden omista lähtökohdista.  

Useimmissa ministeriöissä keskusteluihin osallistuminen oli kiinnostunutta, jopa innostunutta. Yhteisiä 

aiheita löytyi helposti ja runsaasti. Yhteinen työn kohde keräsi eri toimijoita saman pöydän ääreen, sillä 

toimijat näkivät yhteisen työn hyödyttävän omia tavoitteitaan. Osallistujat kirkastivat ja konkretisoivat 

myös oman työnsä ja abstraktin yleisen eriarvoisuuden kaventamistavoitteen välistä yhteyttä. Eriarvoke-

hityksen näkyväksi tekeminen motivoisi kaikkia osapuolia tavoitteen asettelussa. Ohjelmien vetovastuu 

saattaa leimata ja rajata vastuun muilta pois. Toisaalta siilomainen rahoitus ja aikapula olivat rajoitteita 

yhteistyöhön osallistumiselle. 

Ministeriökierroksella oli kuultavissa, että hyviä ratkaisuja − kuten resursoitu valtioneuvostovetoinen 

poikkihallinnollinen yhteistyöohjelma tai vaikutusten ennakkoarviointi − on olemassa, mutta eri syistä, 

kuten hallinnon perinteet, niitä ei saada käyttöön. Sama huomio nousi esiin Terveyserojen kaventamis-

ohjelman itsearvioinnin vastauksissa (Rotko ym. 2011). Jatkossa tulisikin keskittyä näiden esteiden tunnis-

tamiseen ja niiden poistamiseen. 

Sosiaalisen markkinoinnin lähestymistapa osoittautui toimivaksi. Yhteistä eri ministeriöiden keskuste-

luissa oli eriarvoisuuden käsitteleminen terveyden sosiaalisten determinanttien kautta ja eri termien välisen 

yhteyden ymmärtäminen. Toisaalta yhteisiä olivat myös huolet sosiaalisen kestävyyden sivuuttamisesta, yhtei-

styön vaikeudesta tai syrjäytymiskehityksen katkaisemisen tarpeesta. Jatkossa pitäisi määritellä tarkasti, mitä 

toimintatavan muutosta tavoitellaan (hyötyjen osoittaminen), kenelle toimet kohdennetaan ja millä keinoin. 

 

Tavoitteen asettelu ja sitoutuminen 

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite eriarvoisuuden vähentämisestä on kaikkien yhteinen tavoite. Siihen ei 

kuitenkaan tunnuta olevan sitoutuneita kaikilla hallinnonaloilla. Yhteinen tavoite konkretisoituu siten, että 

eri hallinnonaloilla määritellään, miten eriarvoisuuden vähentäminen otetaan huomioon ministeriön omassa 



Tulokset 

 

THL – Työpaperi 32/2013 16 Eriarvoisuuden vähentäminen kaikissa politiikoissa 
– kokemuksia ministeriökierrokselta 

 

toiminnassa. Kovin merkittävää edistystä ei saada aikaiseksi eriarvoisuuden vähentämisessä, jollei se ole 

kunkin ministeriön omaa toimintaa ohjaavana tavoitteena. Yhteiseen tavoitteeseen sitoutumisessa tärkeää 

on hyväksyä eri toimijoiden omista lähestymistavoista ja käyttämästä kielestä kumpuavat näkökulmat. 

Sitoutuminen ministeriöiden omiin tavoitteisiin on vahvaa, mutta pitäisi selkeyttää niiden yhteys hyvin-

vointi- ja terveyserojen kaventamiseen.  

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa on kolme keskeistä tavoitetta: 1) hyvinvoinnille vahva pe-

rusta, 2) kaikille mahdollisuus hyvinvointiin ja 3) elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta. Stra-

tegiasta löytyy myös horisontaalista eriarvoistumisen vähentämisajatusta tukeva linjaus, jossa korostetaan 

yhteistyön merkitystä. ((Anonymous 2011); ks. myös (STM 2010, Anonymous 2011).) Kaikki nämä tavoit-

teet ja linjaukset mahdollistavat hyvinvoinnin lisäämisen eriarvoisuutta vähentämällä yhteiskuntapolitiik-

kaa läpäisevästi. Hyvinvoinnin ja terveyden epätasaisen jakautumisen vähentäminen ei automaattisesti si-

sälly hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Terveyden sosiaalisten taustatekijöiden kautta päästään on-

gelman juurille ja voidaan löytää kaikilta hallinnonaloilta toimia, joilla on mahdollista vaikuttaa eriarvoi-

suuskehitykseen. Yhteisen tavoitteen asettaminen ei kuitenkaan yksin riitä, jollei päämäärään aidosti pyritä 

tai toimeenpano ontuu. 

Viime vuosina harjoitettu politiikka on hallitusohjelman kirjauksista ”eriarvoisuuden vähentämisen, 

työllisyyden lisäämisen ja hyvinvoinnin vahvistamisen” huolimatta seurannut usein muita intressejä kuin 

sosiaalisen tasa-arvon tavoittelua. Esimerkiksi syksyllä 2010 Suomessa julkaistiin kahdessa raportissa eh-

dotuksia kasvun ja työllisyyden edistämiseksi (VNK 2010b, VNK 2010a). Näissä raporteissa keskityttiin 

sellaisiin bruttokansantuotteen kasvua ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin, jotka ylläpitävät ja vahvis-

tavat ikääntyvän Suomen kilpailukykyä. Eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävää politiikkaa näissä ei 

pohdita. Mahdollisesti realisoituvat kasvun ja työllisyyden hedelmät tulevat kuitenkin jakautumaan eriar-

voisesti ja valuvat suurituloisimmilta ryhmiltä muille työmarkkinoilla oleville ryhmille varsin hitaasti. 

Työelämän ulkopuolella saakka ulottuvat vaikutukset ovat vielä vaatimattomampia. Lisäksi Suomen koh-

dalla on näyttöä siitä, että eriarvoistuminen kytkeytyy nimenomaan vero- ja uudelleenjakopolitiikan hei-

kentymiseen ja siten harjoitettuun yhteiskuntapolitiikkaan. (Saari 2011.) 

 

Yhteistyö  
Ministeriöiden keskusteluissa nostettiin erityisesti eriarvoisuuden kaventamisen kannalta keskeiseksi edel-

lytykseksi kokonaisuuden hahmottamisen tärkeys ja sen onnistuminen vain riittävän laaja-alaisessa yhtei-

styössä. Yhteistyötä toki tehdään hyvin monella saralla eri ministeriöiden välillä, mutta eriarvoisuuden 

kaventamisteema ei ole nyt varsinaisesti kenenkään vastuulla. Eriarvoisuuden kaventaminen edellyttää kui-

tenkin nimenomaan monialaista yhteistyötä ja valtavirtaistamista kaikissa politiikoissa. Esimerkiksi kaik-

kien ministeriöiden omien kärkiohjelmien tavoitteissa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomioon poikkileik-

kaavasti eriarvoisuuden kaventaminen ja terveyteen vaikuttavat taustatekijät. 

Yhteistyöhön sitoutumisen konkreettinen este on siilomainen toimintatapa. Siilomaisuus mainittiin kai-

kissa keskusteluissa tavoitteiden toteutumista estävänä tekijänä. Erityisesti siilomaisuus näkyy terveys-

erojen kaventamisessa, joka nähdään STM:n toimena tai vielä kapeammin vain terveyspolitiikan tavoittee-

na. Käytännössä yksi ministeriö ei saa aikaan toimintaa muissa ministeriöissä. Saman kokemuksen jakoivat 

kaikki ministeriöt ministeriökierroksen yhteydessä. Miten vastuutaho asianomistajana onnistuu jatkossa 

saamaan muut mukaan? Terveys kaikissa politiikoissa –lähestymistavalla tavoitellaan juuri yhteistyötä eri 

hallintokuntien kanssa, mutta ainakin terveyden määrittelystä, terveyteen vaikuttavista taustatekijöistä ja 

eriarvoisuudesta pitäisi ensin päästä yhteisymmärrykseen. Eri hallintokunnille pitäisi myös pystyä osoit-

tamaan yhteistyöstä saavutettavissa oleva hyöty. Molempia osapuolia hyödyttäviä ns. win-win-tilanteiden 

tunnistaminen olisi ensiarvoisen tärkeää. 

Yhteinen suunnittelu eriarvoisuuden vähentämiseksi nähtiin kuitenkin tärkeänä. STM:ltä odotettiin myös 

tukea muille ministeriöille eriarvotavoitteiden ja -toiminnan suunnitteluun. Työnjakoa ja eri toimijoiden roo-

leja tulisi selkiyttää, usein toiminta keskittyy määräaikaisten ohjelmien ympärille, eikä tehokkaita rakenteita 

ja toimintatapoja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi ole. Miten luodaan yhteinen prosessi? 



Tulokset 

 

THL – Työpaperi 32/2013 17 Eriarvoisuuden vähentäminen kaikissa politiikoissa 
– kokemuksia ministeriökierrokselta 

 

Ratkaisuksi siilomaiseen toimintaan ohjaaville rakenteille ministeriöiden keskusteluissa esitettiin 

valtioneuvoston vastuulla olevat aidosti ylisektoriset ja riittävästi resursoidut ohjelmat. Ministeriökierrok-

sella kuultu keskustelu sisälsi piirteitä erityisesti uudenlaisista rakenteellisista ratkaisuista, jotka ovat eri-

laisia kuin nykyiset ministeriökohtaiset hallinto- ja rahoitusratkaisut. Ministeriökierroksella nousi tarve jo 

aiemmin kuvatun siilomaisuudesta poispyrkimisen lisäksi muokata johtajuutta ja saada ministeriöistä riip-

pumaton rahoitus ja ohjaus aidosti poikkihallinnollisille toimille. Rahoituksen kytkemistä voimakkaammin 

ohjelmatyöhön on myös vastustettu (VTV 2009). 

Marjaana Aarnikka ehdottaa (2011) yhtenä mahdollisuutena sitä, että hallituskaudelle varataan jakama-

tonta määrärahavarausta poikkihallinnollisten politiikkakokonaisuuksien toteuttamiseksi. Näin annettaisiin 

hallituskaudelle liikkumavaraa, joka mahdollistaisi uusien ohjelmien käynnistämisen myös hallituskauden 

aikana.  

Toisaalta Juho Saari on ehdottanut eriarvoistumista käsittelevää politiikkaohjelmaa, joka olisi merkittä-

vä signaali eriarvoistumisen yhteiskunnallisen merkityksen tiedostamisesta. Ohjelman tavoitteena olisi 

(uudelleen)arvioida erityisesti julkisen talouden vakauttamiseen tähtäävien talous- (ml. vero-), koulutus-, 

sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpoliittisten työryhmien esityksiä sosioekonomisten ryhmien välisen 

eriarvoistumisen vähentämisen edistämisen näkökulmasta ja tarvittaessa aktiivisesti esittää eriarvoisuutta 

vähentäviä muutoksia. Lisäarvoa tuovia tekijöitä olisi politiikkaohjelmien siirtäminen sektoriministeriöistä 

valtioneuvoston kansliaan. (Saari 2011.) 

Ulkomaisissa esimerkeissä on esitetty erilaisia ratkaisutapoja. Esimerkiksi Tanskassa luotiin poikkihal-

linnollisen yhteistyön parantamiseksi ministeriötason orgaani (”task force”), johon on koottu päätoimisia 

työntekijöitä kahdeksasta ministeriöstä sekä paikallishallinnon organisaatiosta. Isossa-Britanniassa on jois-

sakin hallinnonalarajat ylittävissä yhteistyötehtävissä perustettu keskushallintoon erillisyksiköitä. Sekä 

Irlannissa että Isossa-Britanniassa on pääministerin välittömään ohjaukseen perustettu sihteeristöjä tai 

asiantuntijayksikköjä, joiden tehtävänä on opastaa ministeriöitä koordinoivien käytäntöjen kehittämisessä 

ja ohjata ministeriöitä hallituksen poliittisten tavoitteiden toteuttamisessa. Poikkihallinnollisen teeman 

toteutusta voidaan lisäksi tukea horisontaalisilla tulossopimuksilla, joissa sovitaan useiden ministeriöiden 

yhteisistä tulostavoitteista. (Vuorela ym. 2003, 48.) 

 

Keinot 
Käytännössä ministeriöillä on yhteisiä teemoja ja ohjelmia, joiden toteuttamisessa on mukana useita tahoja. 

Mutta koska ohjelmien tavoitteissa ei välttämättä ole julkilausuttu eriarvoisuuden vähentämistavoitetta, on 

vaara, ettei eriarvoisuutta oteta huomioon systemaattisesti. Kuntiin suuntautuvan ohjauksen ja vaikuttami-

sen näkökulmasta keinot eriarvoisuuden vähentämiseen on vielä tunnistamatta tai ottamatta käyttöön.  

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan politiikkaohjelmista näyttäisi puuttuvan väline, jonka avulla 

voidaan tunnistaa politiikkatoimista terveyden edistämisen tavoitteita tukevat. Samoin ohjelmista puuttuu 

myös väline tunnistaa toimet, jotka voivat vaikuttaa politiikkatavoitteiden vastaisesti. Terveyden edistämi-

nen pidemmällä aikavälillä edellyttää paitsi pysyviä yhteistyön rakenteita myös rohkeutta ja keinoja 

huomata, milloin esim. verotukselliset, elinkeinopoliittiset tai palvelurakenteita koskevat ratkaisut voivat 

olla ristiriidassa terveyden edistämistoimien kanssa. (VTV 2010, 135.) Sama pätee eriarvoisuuden vähen-

tämiseen. Säädösvalmistelussa edellytetään lakien vaikutusten ennakkoarviointia. Tällä hetkellä kuitenkin 

vaikutukset terveyteen ja väestöryhmien eriarvoisuuteen jäävät arvioimatta tai arvioidaan puutteellisesti.  

Laajemmin olisi syytä selvittää institutionaaliset rakenteet läpäisevästi, missä määrin koulutus-, työlli-

syys- ja sosiaaliturvajärjestelmään sisältyy eriarvoistumista ylläpitäviä tai lisääviä elementtejä (vrt. Kangas 

2010). (Saari 2011.) 

Politiikkatoimenpiteinä Marmot review (2010) ehdottaa Britannian eriarvoistumiskehitykseen puuttu-

miseksi tavoitteita ja konkreettisia keinoja. Nämä tavoitteet sopivat myös Suomessa kaikille hallinnonaloil-

le, mutta konkreettiset keinot tulisi miettiä Suomen kontekstissa (ks. Hakkala 2013, 107): 
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Jokaiselle lapselle paras mahdollinen alku elämälle (  STM, kunnat; terveys- ja sosiaalipalvelut, esiopetus) 
• tuetaan riittävän varhain fyysistä ja emotionaalista terveyttä sekä kognitiivisten, kielellisten ja so-

siaalisten taitojen kehitystä,  
• turvataan korkealaatuiset äitiyspalvelut, 
• parannetaan lasten hyvinvoinnin edellytyksiä läpi koko sosiaalisen hierarkian  

Varmistaa jokaisen lapsen, nuoren ja aikuisen paras mahdollinen kykyjensä ja voimavarojensa hyödyn-
täminen ja elämänhallinta (  OKM) 
• kavennetaan eriarvoisuutta taidoissa ja valmiuksissa,  
• turvataan koulujen, perheiden ja yhteisöjen yhteistyö kaikkien lasten ja nuorten terveyden ja hy-

vinvoinnin eteen,  
• parannetaan mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen läpi sosiaalisen hierarkian  

Luoda reilu työllisyys ja hyvät työolosuhteet kaikille (  TEM, OKM) 
• parannetaan pääsyä hyviin työpaikkoihin ja vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä läpi sosiaalisen 

hierarkian,  
• helpotetaan työelämän kannalta epäedullisessa asemassa olevien työnsaantia ja työssä pysymistä,  
• parannetaan työelämän laatua läpi sosiaalisen hierarkian  

Turvata terveellisen elämän edellytykset (elintaso) kaikille (  VM, STM, KELA) 
• vakiinnutetaan terveellisen elämän edellyttämä minimitoimeentulo kaikenikäisille ihmisille,  
• kavennetaan eriarvoisuutta elintasossa progressiivisen verotuksen ja veropolitiikan avulla,  
• vähennetään kannustinloukkuja työn ja etuisuuksien välillä liikkuvien kohdalla  

Luoda ja kehittää terveellinen ja kestävä ympäristö ja yhteisöt (  YM, LVM, MMM, SM, kunnat) 
• kehitetään ratkaisuja vähentää ilmastonmuutoksen aiheuttamien terveyserojen mittavuutta ja vai-

kutuksia,  
• parannetaan yhteisöjen voimavaroja ja vähennetään syrjäytymistä läpi sosiaalisen hierarkian  

Vahvistaa sairauksien ehkäisemisen roolia ja vaikuttavuutta (  STM, MMM) 
• priorisoidaan ehkäisy ja varhainen puuttuminen niissä tilanteissa, joiden katsotaan olevan vah-

vimmin yhteydessä terveyseroihin,  
• lisätään pitkäaikaisen ja kestävän rahoituksen saatavuutta sairauksien ennaltaehkäisyyn läpi sosi-

aalisen hierarkian. 
 

 

 Ruotsin Länsi-Göötanmaalla konkreettisia keinoja on etsitty alueen omista lähtökohdista ja siellä painote-

taan lisäksi toimia mm. ikääntyvään väestönosaan kohdistuen. Ikääntyneissä on ryhmiä, joiden elämä on 

yhteiskunnasta irrallaan, esimerkiksi eri kieliryhmät ja vähävaraiset. Heidän osallisuuttaan halutaan tukea 

tuottamalla selkokielistä tietoa, apuvälineitä sekä julkisia liikenneyhteyksiä. Heikommassa asemassa ole-

vien ikääntyneiden aktiivisuutta ja osallisuutta halutaan myös tukea liikkumisresepteillä. (Västra Götaland 

2012.) 

 

Seuranta ja arviointi 
Hyvinvointi- ja terveyseroja koskevan tiedon hyödyntäminen ei yhtä ministeriötä lukuun ottamatta noussut 

teemakeskusteluissa esiin. Monialaisten tietolähteiden ja asiantuntemuksen arvo ymmärrettiin, mutta 

käytännössä vastuu eriarvotiedon seurannasta jää yksittäisten virkamiesten oman kiinnostuksen varaan. 

Ilman ajantasaista tietoa johtopäätösten teko ja toiminnan suunnittelu on vaikeaa. Lisäksi tutkimuksen te-
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htävä olisi tuottaa enemmän tietoa eriarvoisuuden vähentämiskeinoista. Harjoitettujen politiikkatoimien 

vaikuttavuutta tulee arvioida sekä nostaa esille niiden sosiaalisia seurauksia.  

Ministeriöiden ennakkoarviointitoiminta näytti keskustelujen valossa olevan vähäistä. Havainto on yh-

denmukainen useiden lainsäädännön ennakkoarviointitutkimusten tulosten kanssa (Valtiontalouden tarkas-

tusvirasto 2012, Ahtonen ym. 2011, Pakarinen ym. 2010, Kauppinen ym. 2009). Kuitenkin poliitikoilla 

tulisi olla päätöksenteon tueksi käytettävissään eri toimien ex-ante -arviointeja (Vaarama 2011, 21). Vaiku-

tusten ennakkoarviointi esimerkiksi väestöryhmittäin on käyttämätön kehittämisen väline. Myös kaikkien 

lakien valmistelussa vaikutukset ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja sosiaaliryhmien väliseen tasa-arvoon 

pitäisi arvioida ennakkoon huomattavasti nykyistä systemaattisemmin. Tämä vaatii ennakkoarvioinnin 

kehitys-, tutkimus- ja koulutustoiminnan huomattavaa tehostamista.  
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Johtopäätökset 

Eriarvoisuuden vähentämisellä voi perustellusti ajatella olevan vaikutusta bruttokansantuotteen kasvuun ja 

työllisyyteen, ihmisten hyvinvoinnista puhumattakaan. Sosioekonomisella eriarvoistumisella on myös to-

dennäköisesti sekä kansalaisten resurssipohjaisen ja koetun hyvinvoinnin kannalta kielteisiä seurauksia. 

(Saari 2011.) Eriarvoisuuden vähentäminen on siksi tärkeää koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. 

Terveysarvoihin nojaavilla perusteluilla on vaikea saada muut hallinnonalat mukaan talkoisiin. Terveys 

kaikissa politiikoissa –lähestymistapa painottaa terveyden taustatekijöitä ja pyrkii niihin vedoten sitout-

tamaan muut terveyden edistämistoimiin. Terveys kaikissa politiikoissa –ajattelussa mennään kuitenkin 

terveys edellä, eikä terveyden edistäminen automaattisesti kavenna terveyseroja. Huomioidemme mukaan 

eriarvoisuuden kaventamisessa tulee muistaa ainakin että: 

• Eriarvoisuuden vähentämistavoite määritellään kullakin hallinnonalalla omilla käsitteillä. 

• Kaikkien ministeriöiden omien kärkiohjelmien tavoitteissa ja toteutuksessa tulisi ottaa huomi-

oon poikkileikkaavasti eriarvoisuuden kaventaminen. 

• Yhteinen suunnittelu eriarvoisuuden vähentämiseksi nähtiin tärkeänä. STM:ltä odotettiin myös 

tukea muille ministeriöille eriarvotavoitteiden ja -toiminnan suunnitteluun.  

• Monialaisen yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan siilojen yläpuolisia ohjaavia rakenteita ml. 

johtaminen ja resurssit. 

• Terveyden ja eriarvoisuuden taustatekijöitä kuvaavia tunnuslukuja kerätään kaikilla hallin-

nonaloilla, mutta näitä tietoja tulisi hyödyntää systemaattisemmin. 

• Vaikutusten ennakkoarviointi terveys- ja eriarvovaikutusten kannalta on hyödyntämätön mah-

dollisuus.  

• Tarkemmin on pohdittava, mitä toimintatavan muutosta tavoitellaan (hyötyjen osoittaminen), 

mihin eriarvoisuuden vähentämisen toimet kohdennetaan ja millä keinoin. 

• Huomiota on kiinnitettävä siihen, kuka tuo asioita politiikan asialistalle sekä kuinka ja missä 

rakenteissa politiikkaa määritellään ja toimeenpannaan. 

  

Tapani Melkas (2013b, 191) ehdottaa lähestymistapaa, jossa painotetaan keskushallinnon roolia kaikkien 

hallinnonalojen johtajana. Se voi asettaa yhteisiä tavoitteita, joita kukin hallinnonala pyrkii edistämään 

oman toimivaltansa mahdollistamin keinoin. Koska terveys on yleinen yhteiskunnan tavoite, on perusteltua, 

että keskushallinto ottaa vastuun suurista terveyttä koskevista tavoitteista ja toimintalinjoista, ja sen pitäisi 

nähdä kaikkien hallinnonalojen mahdollisuudet niiden saavuttamisessa. Eriarvoisuuden vähentäminen edel-

lyttää kuitenkin koko yhteiskuntapolitiikan panosta ja toisaalta kaikkien hallinnonalojen on mahdollista 

tunnistaa eriarvoisuuden vähentämiseen liittyviä toimia. 

Terveyseroja ei voi suoraan kaventaa vaan se edellyttää eriarvoisuuden kannalta positiivisia muutoksia 

terveyden taustatekijöissä. Hyvä terveys kuuluu kaikille, eikä saavutettavissa olevan terveyden tason tulisi 

olla riippuvainen sosiaalisesta asemasta. Toisaalta yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, hyvinvointierojen, 

vähentämisen tavoite ei sulje pois terveyden oikeudenmukaisuutta, vaan päinvastoin voi tehdä sen saavut-

tamisen ylipäätään mahdolliseksi (Sihto 2011, 275). Pitäisi voida luottaa siihen, että sosiaalisen eriar-

voisuuden vähentyminen näkyy myöhemmin heikommassa asemassa olevien ryhmien terveyden parantu-

misena eli sosioekonomisten terveyserojen kaventumisena. Vaikka hyvinvointierojen kaventaminen ei ole 

kaiken yhteiskuntapolitiikan tavoitteena, harjoitetun yhteiskuntapolitiikan seuraukset näkyvät joka tapauk-

sessa terveyden jakautumisessa. 
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