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Koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve ja 

terveyspalvelujen käyttö 

Lien Nguyen, Unto Häkkinen  

Terveydenhuollon rahoituksen kohdentamisen tulisi heijastaa mahdollisimman hyvin alueellisia 

eroja palvelutarpeessa. Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä tekijät ovat yhteydessä koettuun tyydyt-

tämättömään lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarpeeseen ja minkälaista alueellista vaihtelua tällaisessa 

tyydyttämättömässä palvelutarpeessa on. Lisäksi arvioidaan, mitä vaikutuksia terveydenhuollon 

kustannuksiin tyydyttämätön lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarve aiheuttaa. Tutkimusaineistona käy-

tettiin FinSote 2017–2018-kyselyaineistoa yhdistettynä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarveva-

kiointitutkimuksessa vuonna 2017 kerättyyn rekisteriaineistoon.  

Raporttiin Häkkinen ym. (2022). Olosuhdetekijät sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa sisältyi tii-

vistelmä tästä tutkimuksesta.  
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Lukijalle  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointi-

alueille sekä Helsingin kaupungille ja samalla rahoitusjärjestelmä muuttuu huomattavasti. Palveluiden jär-

jestäjät saavat valtaosan rahoituksesta valtiolta, ja valtion rahoituksen kohdentamiseen vaikuttaa huomatta-

vasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:n) tutkimustyöhön pohjautuva alueen väestön palvelutarve. 

Palvelutarpeen määrittämisessä käytetään suurta joukkoa väestön ominaisuuksia kuvaavia tarvetekijöitä. 

Tarvetekijöiden tutkimus on Suomessa edistyksellistä kansainvälisesti arvioiden, vaikka uutta rahoitusjärjes-

telmää varten tehty tutkimus on vasta alkua ja toimii pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämistyön pohjana.  

Tyydyttämätöntä palvelutarvetta ei ole huomioitu rahoituksen tarvetekijöissä. Toisin sanoen olettamuk-

sena on, että tyydyttämättömällä palvelutarpeella ei olisi vaikutusta rahoituksen kohdentamiseen. Ei ole en-

nakkoon selvää, että tyydyttämätön palvelutarve tai sen huomiotta jättäminen aiheuttaisi systemaattista vir-

hettä rahoituksen kohdentamisessa alueille. Tarvitaan tutkimusta tyydyttämättömän palvelutarpeen vaiku-

tuksesta, jotta rahoitusmallia voidaan tarvittaessa parantaa tutkimustyön pohjalta. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat väestön kokemaan tyydyttämättömään ter-

veyspalvelujen tarpeeseen ja arvioidaan tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen yhteyttä perustervey-

denhuollon ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Tärkeänä tutkimuksessa tarkasteltavana kohteena ovat 

alueelliset erot koetussa tyydyttämättömässä terveyspalvelujen tarpeessa, jotka voivat johtaa epäoikeuden-

mukaiseen rahoituksen kohdentamiseen nykyisissä rahoituskriteereissä. Tutkimus toimii hyvänä alkuna tä-

män kysymyksen ratkaisemisessa.  

Helsingissä 21.11.2022  

Mikko Peltola 

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön päällikkö 

THL 
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Tiivistelmä 

Lien Nguyen, Unto Häkkinen. Koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve ja terveyspalvelujen käyttö. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 48/2022. 30 sivua. Helsinki 2022. ISBN 978-952-343-

973-3 (verkkojulkaisu) 

Hyvinvointialueiden sairastavuuteen ja sosioekonomisiin tekijöihin perustuvat tarvekertoimet on pääosin laa-

dittu rekisteripohjaisten terveyspalvelujen käyttö- ja sairastavuustietojen perusteella, eikä niissä ole huomi-

oitu havaitsematta jäävää tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta. Tässä tutkimuksessa arvioitiin koetun 

tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen yhteyttä terveyspalvelujen käyttöön. Selvitimme, mitkä tekijät 

vaikuttavat koettuun tyydyttämättömään terveyspalvelujen tarpeeseen ja arvioimme, onko tyydyttämätön ter-

veyspalvelujen tarve yhteydessä perusterveydenhuollon ja terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Kiinnos-

tuksen kohteenamme oli myös alueelliset erot koetussa tyydyttämättömässä terveyspalvelujen tarpeessa, 

jotka voivat johtaa epäoikeudenmukaiseen rahoituksen kohdentamiseen nykyisissä rahoituskriteereissä. 

Tarkastelussa yhdistettiin FinSote 2017–2018-kyselyaineisto Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarve-

vakiointitutkimuksen rekisteriaineistoon (n = 13 800) vuodelta 2017. Kolmella logit-mallilla tutkittiin, mitkä 

tekijät vaikuttavat väestön tyydyttämättömän lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarpeen kokemiseen ja minkälaista 

alueellista vaihtelua on koetussa tyydyttämättömässä terveyspalvelujen tarpeessa. Arvioitaessa tyydyttämät-

tömästä palvelutarpeesta perusterveydenhuollolle ja koko terveydenhuollolle aiheutuvia lisäkustannuksia, 

käytettiin kaksiosaista mallia (logit ensimmäisessä osassa ja yleistetty lineaarinen malli toisessa osassa). 

Kummallekin palveluryhmälle tehtiin kahdeksan kaksiosaista mallia. Tulosten edustavuuden vuoksi analyy-

sissä käytettiin haravointi -menetelmällä laskettuja painokertoimia. 

Tutkimuspopulaatiosta 12,6 % raportoi tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta. Suurempaa 

koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta oli monia sairauksia sairastavilla, työttömillä, huonoa terveyttä ko-

keneilla, naisilla sekä henkilöillä, joilla taustamaa oli muu kuin Suomi. Korkeimpaan tuloviidennekseen kuu-

luvat ja ne, jotka arvioivat elämänlaatuaan hyväksi, raportoivat vähäisempää tyydyttämätöntä palvelutarvetta. 

Henkilö, joka koki tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta, käytti 30–180 euron edestä enemmän perus-

terveydenhuoltoa ja 270–960 euroa enemmän koko terveydenhuoltoon verrattuna henkilöön, joka ei kokenut 

tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. 

Hyvinvointialueiden välillä oli alueellisia eroja koetussa tyydyttämättömässä terveyspalvelujen tarpeessa. 

Arvioitu alueellinen tyydyttämätön palvelutarve ei korreloinut täysin alueellisen terveydenhuollon tarvein-

deksin kanssa, varsinkin, kun koettu tyydyttämätön palvelutarve selittyi iän, sukupuolen, sairastuvuuden, 

sosioekonomisten tekijöiden, koetun terveyden ja itse arvioidun elämänlaadun perusteella. Jotta koettu tyy-

dyttämätön terveyspalvelujen tarve huomioitaisiin paremmin rahoituksen kohdentamisessa, tulee jatkossa 

kerätä laajemmin ja rutiininomaisesti tietoja koetusta tyydyttämättömästä terveyspalvelujen tarpeesta ja itse 

arvioidusta elämänlaadusta. Koetun tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen vähentäminen ei välttä-

mättä lisää perusterveydenhuollon tai koko terveydenhuollon kustannuksia. Tämän päätelmän vahvista-

miseksi tarvitaan kuitenkin seurantatutkimuksia. 

 

Avainsanat: koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve, terveyspalvelujen käyttö, terveyspalvelujen kus-

tannukset, tarveindeksit, hyvinvointialueet 
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Abstract 

Lien Nguyen, Unto Häkkinen. Koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve ja terveyspalvelujen käyttö 

[Self-reported unmet need for healthcare and healthcare utilisation in Finland]. Finnish institute for health 

and welfare (THL). Discussion Paper 48/2022. 30 pages. Helsinki, Finland 2022. ISBN 978-952-343-973-3 

(online publication) 

The allocations formulas based on need captured by morbidity and socioeconomic factors for wellbeing ser-

vices counties are mainly drawn using register-based data on service utilisation, which do not account for 

unobserved unmet healthcare needs. The aims of this study were to investigate factors associated with self-

reported unmet healthcare needs and the association of unmet healthcare needs with primary healthcare uti-

lisation and total healthcare utilisation in Finland. Our interest was also to explore whether there exist regional 

differences in unmet healthcare needs that may affect the allocation of funding and lead to unequitable fund-

ing under current funding criteria. 

A national FinSote 2017–2018 survey sample that included questions on self-reported unmet needs for 

services provided by doctors and nurses was matched with register-based data for the calendar year 2017 

used in an earlier resource allocations study (n = 13,800). Three logit regressions were used to study the 

association of different factors with self-reported unmet needs for services from doctors and nurses and the 

probability of reporting unmet needs by wellbeing services counties. To model healthcare utilisation by sec-

tor, measured as costs, eight two-part models (a logit model in the first part and a generalised linear model 

in the second part) were applied. To make the sample representative of the general population, analysis 

weights that were developed by raking method were used. 

12.6% of the respondents reported unmet needs for the services of doctors and nurses. Those reporting 

unmet needs were more likely to be female and unemployed and to have morbidities, non-Finland as the 

country of origin, and poor self-assessed health. The highest income quintile and self-rated good quality of 

life were negatively associated with reporting unmet healthcare needs. An individual with unmet needs spent 

€30–180 more on primary healthcare and €270–960 more on total healthcare compared to an individual with 

no unmet needs, ceteris paribus.  

There appeared to be regional differences in the self-reported unmet needs for healthcare services. The 

estimated regional unmet needs were not fully correlated with the regional healthcare needs index, especially 

when unmet needs were explained by age, gender, morbidity, socioeconomic factors, self-assessed health, 

and self-rated quality of life. To better account for unmet needs in the allocation of funding, data on self-

reported unmet healthcare needs and self-rated quality of life should be collected more extensively and rou-

tinely in the future. Reducing unmet healthcare needs does not necessarily increase the costs of primary 

healthcare or those of total healthcare. To confirm this conclusion, however, follow-up studies are needed. 

 

Keywords: self-reported unmet needs for healthcare, healthcare utilisation, healthcare costs, allocations for-

mulas, wellbeing services counties, Finland   
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1 Johdanto  

Hyvinvointialueiden rahoitus on pääosin tarveperusteista. Tarvevakioinnissa lähtökohtana on se, miten to-

teutunut palvelujen käyttö on jakaantunut suhteessa tarpeeseen. Alueiden palvelutarpeen arvioinnissa huo-

mioidaan monenlaisia tekijöitä, kuten alueen asukkaiden ikä, sukupuoli, sairastavuus ja sosioekonominen 

asema, ja alueiden tarvekertoimien laskennassa hyödynnetään kansallisista rekistereistä saatavaa tietoa to-

teutuneesta palvelukäytöstä ja sairastavuudesta (Holster ym. 2022; Häkkinen ym. 2020). Joidenkin väestö-

ryhmien terveyspalvelujen käyttö ei kuitenkaan välttämättä vastaa heidän terveyspalvelujen tarvettaan. To-

teutunut palvelukäyttö voi olla joko suurempaa tai vähäisempää suhteessa palvelutarpeeseen, mistä jälkim-

mäinen kuvaa tyydyttämätöntä palvelutarvetta.  

Kustannusvaikuttavassa terveydenhuollossa tyydyttämätön palvelutarve voi johtua tarjonta- tai kysyntä-

tekijöistä tai molemmista. Jotkin väestöryhmät eivät saa riittävästi palveluja ja näin ollen saavat puutteellista 

hoitoa, kun taas jotkut ihmiset eivät itse halua mennä hoitoon tai käyttää palveluja palvelujen saatavuudesta 

huolimatta (Allin ym. 2010; Aragon ym. 2017). Tarjonnan ja kysynnän vuorovaikutuksesta johtuen terveys-

palvelujen käyttöön voivat vaikuttaa myös mm. hoidon hyväksyttävyys ja laatu. Kun palvelujen käyttöön ja 

kustannuksiin voivat vaikuttaa kysyntäpuolen tekijät, lisävoimavarojen kohdentamiseen vaikuttavat toden-

näköisesti tarjontatekijät.  

Oikeudenmukainen voimavarojen alueellinen kohdentaminen edellyttää tyydyttämättömän palvelutar-

peen mittaamista. Jos tyydyttämätöntä palvelutarvetta mitataan paremmin, enemmän voimavaroja voidaan 

kohdentaa alueille, joilla on suurempaa tyydyttämätöntä palvelutarvetta, mikä voisi johtaa parempiin terveys-

tuloksiin niissä väestöryhmissä. Terveydenhuollon kannalta epäsuotuisille alueille osoitettujen voimavarojen 

osuuden suurentamisen havaittiin vähentävän vältettävissä olevaa absoluuttista terveyden eriarvoisuutta Eng-

lannissa (Barr ym. 2014). 

Sote-rahoitustutkimuksissa laadittua tarvevakiointia (Holster ym. 2022; Häkkinen ym. 2020) on täyden-

netty olosuhdetekijöillä (Häkkinen ym. 2022). Kaikki nämä tarkastelut perustuivat toteutuneeseen palvelujen 

käyttöön ja näin ollen toteutuneisiin palvelujen kustannuksiin, joissa ei ole voitu huomioida havaitsematta 

jäävää tyydyttämätöntä palvelujen tarvetta. Tämän vuoksi tässä tarkastelussa tutkitaan, mitkä tekijät ovat 

yhteydessä koettuun terveyspalvelujen tarpeeseen sekä arvioidaan koetun terveyspalvelujen tarpeen vaiku-

tuksia perusterveydenhuollon ja koko terveydenhuollon palvelujen käyttöön. Kiinnostuksen kohteena oli 

myös alueelliset erot koetussa tyydyttämättömässä palvelutarpeessa, jotka voivat vaikuttaa toteutuneeseen 

terveyspalvelujen käyttöön ja johtaa siten epäoikeudenmukaiseen rahoituksen kohdentamiseen nykyisissä 

rahoituskriteereissä. Tutkimuksessa yhdistettiin FinSote 2017–2018-kyselyaineisto (FinSote 2022) Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen tarvevakiointitutkimuksessa kerättyyn rekisteriaineistoon (Häkkinen ym. 

2020) vuodelta 2017. 
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2 Tyydyttämätön palvelutarve ja sen 

mittaaminen  

Tyydyttämätön palvelutarve määritellään eroksi terveysongelmien hoidon kannalta tarpeenmukaisen käytön 

ja toteutuneen käytön välillä (Carr & Wolfe 1976). Tyydyttämätön palvelutarve syntyy, kun henkilö ei saa 

käytettävissä olevaa ja tehokasta hoitoa tai palvelua, joka olisi voinut kohentaa tai ylläpitää hänen terveyttään 

tai hyvinvointiaan (Allin ym. 2010).1 

Hoitoon pääsyn indikaattorin lisäksi (Allin & Masseria 2009) itse arvioitu tyydyttämätön palvelutarve on 

validoituna proxy-indikaattori tarpeenmukaiseen hoitoon pääsyn esteille, mitä voidaan käyttää palvelujen 

eriarvoisuustutkimuksissa (Gibson ym. 2019). Rahoitusjärjestelmässä tyydyttämättömään palvelutarpeeseen 

kiinnitetään huomiota silloin, kun se liittyy systemaattisesti sosioekonomisiin tekijöihin tai muihin yksilö-

kohtaisiin ominaisuuksiin, jotka vaihtelevat alueittain. Kuten palvelukäyttöön, tyydyttämättömään palvelu-

tarpeeseen voivat vaikuttaa tarjontatekijät (kuten palvelujen saatavuus ja hinta) tai kysyntätekijät (kuten yk-

silöiden preferenssit, odotukset ja kulttuurilliset tekijät), joiden takia henkilöt eivät käytä palveluja, vaikka 

ne olisivat helposti saatavilla (Allin ym. 2010). 

Kansainvälisesti on yleisesti käytetty kahta tyydyttämättömän tarpeen mittaria: kliininen lähestymistapa 

perustuu relevantteihin kliinisiin suosituksiin ja subjektiivinen mittari perustuu yksilön omaan arvioon, että 

hän ole saanut tarpeenmukaista terveydenhoitoa pääsyn esteiden vuoksi (Allin ym. 2010). Edellä mainittu 

Carrin ja Wolfin (1976) tyydyttämättömän tarpeen määritelmä perustuu kliiniseen arviointiin. Subjektiivista 

lähestymistapaa on laajalti käytetty, koska monet kyselytutkimukset sisältävät kysymyksiä koskien koettua 

tyydyttämätöntä palvelutarvetta ja syitä palvelujen käytöstä luopumiseen tai käyttämättömyyteen (OECD 

2011; OECD 2020; Allin ym. 2010; Allin & Masseria 2009). Koetun tyydyttämättömän terveyspalvelujen 

tarpeen on subjektiivisena mittarina arvioitu kuvaamaan ihmisille tarjotun terveydenhoidon puutteita parem-

min kuin kliininen mittari (Allin ym. 2010). 

Kyselytietoja on yleensä käytetty tutkimaan hoidon saannille esteistä johtuvaa tyydyttämätöntä tarvetta 

(OECD 2016; OECD 2019b; OECD 2020). Koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta on Euroopan maissa 

tarkasteltu käyttämällä aineistoja EU:n tulo- ja elinolotilastoista 2  (Cavalieri 2013; Chaupain-Guillot & 

Guillot 2015; Connolly & Wren 2017; Detollenaere ym. 2017; Elstad 2016; Fiorillo 2017; Legido-Quigley 

ym. 2016; Madureira-Lima ym. 2018; Popovic ym. 2017; Reeves ym. 2017; Yardim & Uner 2018), euroop-

palaisista sosiaalitutkimuksista3 (Fjær ym. 2017; Quintal ym. 2019) ja EU:n jäsenmaiden terveyskysely- tai 

haastattelututkimuksista4 (Hoebel ym. 2017; Rotarou & Sakellariou 2019; Sakellariou & Rotarou 2017). 

Myös kyselytietoja ikääntymisen tutkimuksesta (SHARE:sta)5 on käytetty selvittämään vanhusten tyydyttä-

mätöntä palvelutarvetta monissa Euroopan maissa (Krutilová 2016). 

 

 
1 Allinin ym. (2010) tulkinta Culyerin ja Wagstaffin (1993) tarpeen määritelmästä: ”Definition of need as the expenditure 

required to affect the maximum possible health improvement or, equivalently, the expenditure required to reduce the individ-

ual’s capacity to benefit to zero”. Terveydenhoidon tarve on käsitteenä vaikeasti määriteltävä ja mitattava, ja se on määritelty 

eri tavoin. Kyselytutkimuksissa on tarkasteltu yleensä vastaajien itse arvioitua tyydyttämätöntä palvelutarvetta (OECD 2020; 

Allin ym. 2010).  
2 EU:n tulo- ja elinolotilastot = EU statistics on income and living conditions, EU-SILC.  
3 Eurooppalaiset sosiaalitutkimukset = European Social Survey, ESS.  
4 EU:n jäsenmaiden terveyskysely- tai haastattelututkimukset = European Health Interview Survey, EHIS.  
5 Ikääntymisen kyselytutkimukset = Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE.  
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3 Kirjallisuuskatsaus  

3.1 Koettuun tyydyttämättömään palvelutarpeeseen yhteydessä olevat 

tekijät 

Useissa empiirisissä tutkimuksissa on arvoitu koettuun tyydyttämättömään palvelujen tarpeeseen liittyviä 

tekijöitä eri näkökulmista ja eri väestöryhmistä poikkileikkausainestoissa. Tässä raportoidaan pääasiassa 

yleisiä tuloksia tai pääpiirteisiä havaintoja kansainvälisistä tutkimuksista, joissa on käytetty edellä kuvattuja 

EU-SILC-, ESS- ja EHIS-kyselytietoja. 

Vaikka lukuisat tutkimustulokset eivät ole yksiselitteisiä liittyen muuttujiin kuten ikä, koulutus, työlli-

syys, maahantulostatus ja kaupunki-/maaseutuluokitus, löytyy kuitenkin yhteneviä tutkimustuloksia suku-

puolen, sairastavuuden ja tulojen osalta. Itse arvioitua tyydyttämätöntä sairaanhoidon tarvetta tutkittaessa 

havaittiin, että naisilla on suurempaa tyydyttämätöntä palvelutarvetta kuin miehillä (Cavalieri 2013; 

Connolly & Wren 2017; Elstad 2016; Fiorillo 2017; Legido-Quigley ym. 2016; Quintal ym. 2019). Tyydyt-

tämätöntä palvelutarvetta on raportoitu eniten heikon koetun terveyden omaavilla (Cavalieri 2013; Chen & 

Hou 2002; Chaupain-Guillot & Guillot 2015; Connolly & Wren 2017; Fjær ym. 2017; Hoebel ym. 2017; 

Moran ym. 2021; Pappa ym. 2013; Popovic ym. 2017; Quintal ym. 2019; Yardim & Uner 2018) ja kroonista 

sairautta sairastavilla (Cavalieri 2013; Chen & Hou 2002; Connolly & Wren 2017; Popovic ym. 2017; 

Quintal ym. 2019; Yardim & Uner 2018). Sen sijaan korkeampiin tuloluokkiin kuuluvat (Cavalieri 2013; 

Connolly & Wren 2017; Moran ym. 2021; Popovic ym. 2017; Quintal ym. 2019; Yardim & Uner 2018) ja 

ne, joilla on muita suurempi sosiaalinen pääoma ja sosiaalinen tuki (Fiorillo 2017; Quintal ym. 2019) rapor-

toivat muita vähäisempää tyydyttämätöntä palvelutarvetta. Kansainvälisissä vertailututkimuksissa on ha-

vaittu myös, että alempaan tuloluokkaan kuuluvilla (OECD 2017; OECD 2021c) tai pienillä perhetuloisilla 

ja maahanmuuttajilla (Koolman 2007) oli vertailuryhmää suurempaa koettua tyydyttämätöntä terveyspalve-

lujen tarvetta. 

Vertailevassa tutkimuksessa arvioitiin tyydyttämättömiä sairaan- ja hammashoidon tarpeita EU:n jäsen-

valtioissa, Islannissa ja Norjassa vuoden 2009 EU-SILC-kyselytiedoilla (Chaupain-Guillot & Guillot 2015). 

Tulokset osoittivat, että 60 vuotta täyttäneet, vähintään keskikoulutusasteen saaneet ja muihin tulosaajien 

luokkiin kuin suurituloisimpaan tulonsaajien luokkaan [kymmenykseen] kuuluvat raportoivat vähäisempää 

tyydyttämätöntä hammashoidon tarvetta (Chaupain-Guillot & Guillot 2015). Saksassa 50 vuotta täyttäneillä 

havaittiin, että 50–64-vuotiailla alhaisella sosioekonomisella asemalla oli positiivinen yhteys tyydyttämättö-

mään sairaan- ja mielenterveydenhoidon sekä suun terveydenhuollon tarpeeseen (Hoebel ym. 2017). Lisäksi 

65–85-vuotiailla miehillä alhaisella sosioekonomisella asemalla oli positiivinen yhteys tyydyttämättömään 

sairaanhoidon ja suunterveyshuollon tarpeeseen. Kreikassa (Rotarou & Sakellariou 2019) ja Isossa-Britanni-

assa (Sakellariou & Rotarou 2017) havaittiin myös, että vammaisilla oli suurempaa tyydyttämätöntä palve-

lutarvetta lääke-, sairaan- ja mielenterveydenhoidossa. Ruotsissa naiset, alhaisen koulutuksen saaneet ja ne, 

joiden taustamaa ei ollut Ruotsi, kokivat enemmän tyydyttämätöntä lääkäripalvelujen tarvetta kuin miehet, 

korkean koulutuksen saaneet ja syntyperäiset ruotsalaiset (Westin ym. 2004). Suomessa vuoden 2010 alueel-

lista hyvinvointi ja terveys (ATH) -aineistoa analysoitaessa tutkijat huomasivat, että huonoa tai melko huo-

noa terveyttä kokeneilla työikäisillä ja eläkeikäisillä oli muita suurempaa itse arvioitua tyydyttämätöntä pal-

velutarvetta (Manderbacka ym. 2012). 

Useat kansainväliset tutkimukset ovat kuvanneet terveyspalvelujen käyttöön liittyvää sosioekonomista 

eriarvoisuutta monessa kehittyneessä maassa (Bago d'Uva ym. 2009; Devaux 2015; van Doorslaer ym. 2006). 

Myös koetun tyydyttämätön terveyspalvelujen tarpeen epäsuhtaisesta jakautumisesta on tietoa (OECD 2011; 

OECD 2021b; Koolman 2007; OECD 2019). Suomessa eriarvoisuus sekä hoitoon pääsyssä että väestöön 

suhteutetussa koetussa tyydyttämättömässä palvelutarpeessa on suurempaa kuin useassa muussa maassa. 

EU:n tulo- ja elinolotutkimustulosten (EU-SILC) mukaan koko EU:n alueella vuonna 2017 ja 2020 asiakas-

maksuista, odotusajoista tai etäisyydestä johtuvaa tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta kokeneiden 16 

vuotta täyttäneiden osuus olivat keskimäärin 1,6 % vuonna 2017 ja 1,8 % vuonna 2020, kun vastaavat luvut 
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Suomessa olivat 3,6 % ja 5,4 % (EuroStat 2022). Suomessa yleisin ilmoitettu syy tähän oli odotusajat (OECD 

2019a; OECD 2021a). Silti 85 % väestöstä oli tyytyväinen terveyspalvelujen saatavuuteen asuinpaikassaan 

vuonna 2020, kun vastaava osuus OECD-maista oli keskimäärin 71 % (OECD 2021d). 

3.2 Tyydyttämätön palvelutarve, terveydentila ja terveyspalvelujen käyttö 

Koetun tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen yhteyksiä koettuun terveydentilaan ja terveyspalvelujen 

käyttöön on arvioitu muutamissa lähinnä pohjoisamerikkalaisissa tutkimuksissa, jotka ovat perustuneet seu-

ranta-asetelmaan. Näiden tulokset ovat laajalti yhdenmukaisia edellä raportoitujen poikkileikkausaineistoja 

käyttäneiden tutkimusten tulosten kanssa. 

New Yorkin Westchesterin piirikunnassa Medicaid-korvaustietoihin yhdistetyistä kyselytiedoista havait-

tiin, että vuonna 1999 tyydyttämätöntä palvelutarvetta ilmoittaneet vammaiset Medicaidin tuensaajat käytti-

vät enemmän ensiapu- ja sairaalahoitoa vuonna 2000 kuin ne, jotka eivät ilmoittaneet tyydyttämätöntä pal-

velutarvetta (Long ym. 2005). Kanadassa Ronksley ym. (2012) tutkivat tyydyttämättömän terveyspalvelujen 

tarpeen ja pitkäaikaisten sairauksien välistä yhteyttä vuosina 2001, 2003 ja 2004. Pitkäaikaisten sairauksien 

määrä vaikutti tyydyttämättömän palvelutarpeen kokemiseen lisäävästi, mutta pitkäaikaisista sairauksista 

kärsivillä oli myös muita suurempaa tyydyttämätöntä palvelutarvetta palvelujen huonon saatavuuden takia.  

Yhdysvalloissa on tarkasteltu hoidon viivästymisen tai hoidotta jäämisen vaikutusta koetun terveydenti-

lan muutoksiin eräissä potilasryhmissä seuraamalla 14–17 vuotta täyttäneiden kohorttia vuonna 2001 (19–

23-vuotiaat vuonna 2007) (Okumura ym. 2013). Havaittiin, että vuonna 2001 viivästyneestä hoidosta tai 

hoidotta jäämisestä ilmoittaneet kokivat muita huonompaa terveydentilaa vuonna 2007 (Okumura ym. 2013). 

Vuosina 2001 ja 2003 neljästä Hamiltonin (Ontario, Kanada) kaupunginosasta kerättyjä terveyskyselytietoja 

käytettäessä Wilson ym. (2007) arvioivat, että vuonna 2001 koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve ei 

vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi terveydentilan paranemiseen tai heikkenemiseen vuonna 2003. Myös 

Kanadassa havaittiin analysoitaessa vuosina 1995–2011 joka toinen vuosi toteutetun väestön terveystutki-

muksen tietoja, että itse ilmoitettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve liittyi heikompaan koettuun tervey-

dentilaan myöhemmin (Gibson ym. 2019). Koreassa neljän vuoden paneeliaineistoa analysoitaessa huomat-

tiin tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen vaikuttavan negatiivisesti itse arvioituun elämänlaatuun 

(European Quality of Life Five Dimension, EQ-5D) ja koettuun terveydentilaan (Ko 2016). 

Vaikka koetun tyydyttämättömän palvelutarpeen käsitteestä, määrittelystä ja mittaamisesta on tehty run-

saasti tutkimuksia, ei luotettavia terveydenhuollon rahoitukseen soveltuvia väestön tyydyttämättömän palve-

lutarpeen mittareita ole kehitetty. Tämä vaikeuttaa väestön tyydyttämättömän palvelutarpeen huomioimista 

voimavarojen alueellisessa kohdentamisessa (Aragon ym. 2017). Tyydyttämättömän palvelutarpeen huomi-

oiminen olisi mahdollista esimerkiksi vertaamalla kyselyaineistoilla kerättävää itse koettua tyydyttämätöntä 

palvelutarvetta ja rekistereihin kirjattua toteutunutta palvelutarvetta eli rekisteripohjaista palvelukäyttöä alu-

eittain. Tähän tietoon (kahden mittauksen väliseen eroon) pohjautuen voitaisiin luoda korjauskertoimia, joilla 

pyrittäisiin sisällyttämään tyydyttämätön palvelutarve tarvekertoimiin. Ongelmana olisi edelleenkin se, ettei 

itse koettu tyydyttämätön palvelutarve ole sellaisenaan selvästi toteutunutta palvelukäyttöä parempi objek-

tiivisen palvelutarpeen mittari. Jonkin verran näyttöä kuitenkin on itse koetun tyydyttämättömän terveyspal-

velujen tarpeen yhteydestä heikentyvään terveydentilaan myöhemmin (Gibson ym. 2019; Ko 2016). Voima-

varojen kohdentamispolitiikkaa korjaamalla voidaan paremmin vastata väestön terveyspalvelujen tarpeeseen, 

kohentamaan terveyttä ja vähentämään terveyseroja alueiden välillä.  
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4 Aineisto ja menetelmät  

4.1 Aineistot ja muuttujat 

FinSote 2017–2018-väestökyselytutkimukseen poimittiin tavoiteperusjoukkona (n = 59 400) jokaisesta maa-

kunnasta6 3 300 henkilöä. Maakunnittainen poimittu joukko koostui kahdesta ikäryhmästä: 75 vuotta täyttä-

neistä (1 000 henkilöä) ja 20–74-vuotiaista (2 300 henkilöä). Aineisto kerättiin 2.10.2017–3.3.2018 välisenä 

aikana. Kyselyn vastausprosentti oli 44,5 % (n = 26 422) (FinSote 2022). 

FinSote 2017–2018-kyselylomakkeessa tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta koskevassa kysymyk-

sessä vastaajia pyydettiin ilmoittamaan (ottaen huomioon kunnan ja yksityisen palveluntarjoajan järjestämät 

palvelut), olivatko he mielestään saaneet 12 viime kuukauden aikana (1) lääkärin vastaanottopalveluja ja (2) 

sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan vastaanottopalveluja riittävästi. Kummallakin kysymyksellä oli neljä 

vastausvaihtoehtoa: (i) en ole tarvinnut, (ii) olisin tarvinnut, mutta palvelua ei saatu, (iii) olen käyttänyt, mutta 

palvelu ei ollut riittävä ja (iv) olen käyttänyt ja palvelu oli riittävä (FinSote 2022). Tutkimuksessamme tyy-

dyttämätöntä palvelutarvetta määriteltiin vastausvaihtoehdoilla (ii)–(iii), jolloin referenssiryhmänä tyydyttä-

mätöntä palvelutarvetta raportoineille toimivat ne, jotka eivät olleet tarvinneet palveluja (i), ja ne, jotka käyt-

tivät riittävästi palveluja (iv). Analyysissä yhdistettiin yllä mainitut kaksi ammattiryhmää (lääkärit ja hoita-

jat), jolloin tyydyttämätön palvelutarve koski sekä lääkäri- että sairaan-/terveydenhoitajapalveluja tai vain 

jommankumman ammattiryhmän palveluja.  

Kansainvälisissä kyselytutkimuksissa usein käytettyyn mittariin verrattuna (OECD 2020)7 koetun tyydyt-

tämättömän palvelutarpeen mittarimme huomioi myös ne, jotka käyttivät palveluja, mutta eivät kokeneet 

palvelujen olleen riittäviä. Emme myöskään määritelleet koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta suhteutet-

tuna palvelua tarvinneisiin (Manderbacka ym. 2012). Tutkimuksemme lähtökohta on voimavarojen kohden-

taminen palvelutarpeen mukaan. Tarve määritellään rahoituksessa sen perusteella, miten toteutunut palvelu-

jen käyttö on jakaantunut suhteessa sairastavuuden yms. tekijöiden perusteella arvioituun tarpeeseen. Tällöin 

(koettu) tyydyttämätön palvelutarve tulee suhteuttaa koko väestöön. 

Tyydyttämätöntä palvelutarvetta koskevan tiedon lisäksi hyödynnettiin kyselytietoa koetusta terveyden-

tilasta ja itse arvioidusta elämänlaadusta. Vastaajia pyydettiin kertomaan, oliko heidän terveydentilansa mie-

lestään hyvä, melko hyvä, keskitasoinen, melko huono ja huono (FinSote 2022). Koettu keskitasoinen, melko 

huono tai huono terveydentila luokiteltiin huonoksi terveydeksi. Koettu hyvä tai melko hyvä terveydentila 

luokiteltiin hyväksi terveydeksi, joka toimi referenssiryhmänä. Vastaavasti itse arvioitu hyvä tai erittäin hyvä 

elämänlaatu luokiteltiin hyväksi elämänlaaduksi ja itse arvioitu erittäin huono, huono tai ei hyvä eikä huono 

elämänlaatu luokiteltiin huonoksi elämänlaaduksi, joka toimi referenssiryhmänä. 

Tutkimuksessa yhdistettiin FinSote 2017–2018-kyselyaineisto THL:n tarvevakiointitutkimuksessa 

kerättyyn rekisteriaineistoon (Häkkinen ym. 2020). Tutkimuksessa voitiin käyttää ainoastaan sellaisten 

FinSote-kyselytutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tietoja (14 703 henkilöä), jotka antoivat luvan 

yhdistää heidän tietojaan kansallisiin rekisteriaineistoihin. Näiden henkilöiden osuus oli 55,6 % FinSote 

2017–2018-kyselyyn vastanneista (26 422 henkilöä). 

Palvelujen käyttöä mitattiin henkilöä kohti lasketuilla perusterveydenhuollon ja terveydenhuollon lasken-

nallisilla kustannuksilla kalenterivuonna 2017. Laskennalliset kustannukset on saatu kertomalla rekistereistä 

kerätyt käyttötiedot palvelujen keskimääräisillä kansallisilla yksikkökustannuksilla (Häkkinen ym. 2020; lii-

tetaulukko 1). Perusterveydenhuolto-palveluryhmään sisältyivät (i) perusterveydenhuollon avohoito ja (ii) 

päivystykset. Terveydenhuolto-palveluryhmään sisältyivät (i) erikoissairaanhoito, (ii) perusterveydenhuol-

lon avohoito ja (iii) perusterveydenhuollon vuodeosastohoito.  

 
6 Kyseessä oli maakunta, ei hyvinvointialue. 
7 EU-SILC tyydyttämätöntä palvelutarvetta koskevalla kysymyksellä: ”Was there any time during the last 12 months when 

you personally, really needed a medical examination or treatment for a health problem, but you did not receive it?” on kaksi 

vastausvaihtoehtoa: kyllä/ei (OECD 2020).  
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Analyysissä hyödynnettiin myös muita tarvevakiointitutkimuksessa käytettyjä muuttujia, jotka kuvaavat 

demografisia ja sosioekonomisia tekijöitä, sairastavuutta, asumisjärjestelyjä, etäisyyttä ja matka-aikaa palve-

luihin sekä Kelan korvaamien lääkkeiden käyttöä. Rekisteriaineistoista poistettiin vuosina 2017–2018 kuol-

leet, laitoshoidossa olleet ja ne, joilta puuttui tieto asunnon postinumerosta. Analyysiaineistosta poistettiin 

puuttuvat tiedot käytettyjen kyselymuuttujien kohdalta (n = 13 800) (liitetaulukko 1). 

4.2 Menetelmät 

4.2.1 Aineiston edustavuuden parantaminen 

Tutkimuksessa saatavilla olevan kyselyaineiston edustavuutta pyrittiin parantamaan painottamalla aineisto 

tähän soveltuvilla menetelmillä. Keeble ym. (2015) kuvailivat menetelmiä, joita käytetään vähentämään va-

likoitumisen harhaa yhteydessä tutkimustuloksiin eri tutkimusasetelmien perusteella, ja Kalton ja Flores-

Cervantes (2003) painotusmenetelmiä.  

Koska FinSote-tutkimuksessa jokaisesta maakunnasta poimittiin 2 300 20–74-vuotiasta ja 1 000 75 vuotta 

täyttänyttä, laskettiin ensin tutkittavien joukolle (netto-otokselle) asetelmapainot otanta-asetelman pohjalta. 

Tämän jälkeen muodostettiin kalibrointimenetelmällä uusi paino, ns. peruspaino (base weight), jossa huomi-

oitiin tutkimusjoukon epäedustavuus tai muu puuttuvuus. Kalibroinnissa laskettiin tutkittaville peruspainot 

siten, että painotetusta tutkimusaineistosta muodostetut apumuuttujien reunajakaumat vastaavat tunnettuja 

väestön jakaumia (Battaglia ym. 2009; Lavallée & Beaumont 2016). Saatavilla olevista rekisterimuuttujista 

valitut apumuuttujat, joiden jakaumat väestössä tunnetaan erittäin hyvin, olivat sukupuoli (2 ryhmää), ikä (7 

ryhmää), koulutus (3 luokkaa), kotitalouden käytettävissä olevat tulot kulutusyksikköä kohti (5 luokkaa), 

kieli (2 ryhmää), kuntaryhmitys (3 ryhmää) ja sairaanhoidon erityisvastuualueet (5 erva-aluetta). Yllä ku-

vailtu kalibrointimenetelmä on ns. haravointi (raking) -menetelmä (Deville & Särndal 1992), jota soveltaessa 

käytettiin Statan moduulia SURVWGT (Winter 2002).8  

4.2.2 Tyydyttämättömään palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät  

Tyydyttämätöntä palvelutarvetta kaksiluokkaisena muuttujana (0 = ei kokenut ja 1 = koki tyydyttämätöntä 

palvelutarvetta) selitettiin logit-regressiolla. Palvelutarvetta selittävien muuttujien valinta tehtiin kysyntä- ja 

tarjontateorian ja aiemman kirjallisuuden perusteella (Grossman 1972; Allin ym. 2010; Allin & Masseria 

2009) huomioiden sote-rahoitustutkimuksessa käytetyt tarvetta selittävät muuttujat (Häkkinen ym. 2020). 

Kolmessa logit-mallissa koettua tyydyttämätöntä tarvetta selittyi eri selittävien muuttujien joukoilla (tau-

lukko 1). Malliin 1 sisältyivät selittävinä muuttujina alueet (21 hyvinvointialuetta ja Helsinki), sukupuoli ja 

ikä. Malliin 2 sisältyivät mallin 1 selittävien muuttujien lisäksi valitut sairausmuuttujat ja sosioekonomiset 

tekijät, jotka olivat saatavilla kansallisista rekistereistä. Malliin 3 sisältyivät mallin 2 selittävien muuttujien 

lisäksi koettu terveydentila ja itse arvioitu elämänlaatu, jotka eivät sisältyneet kansallisiin rekistereihin.  

Koettu tyydyttämätön palvelutarve ja sitä selittävät muuttujat olivat kaksiluokkaisia. Logit-malleista las-

kettiin selittävien muuttujien keskimääräiset rajavaikutukset (average marginal effects) tyydyttämätöntä pal-

velutarvetta ilmoittaneiden osuuteen. Esimerkiksi laskettu naisen rajavaikutus mittaa diskreetin muutoksen 

selitettävään muuttujaan: kuinka monta prosenttiyksikköä ennustettu tyydyttämätöntä palvelutarvetta ilmoit-

taneiden osuus muuttuu, kun selittävä kaksiluokkainen muuttuja (0 = mies, 1 = nainen) saa arvon yksi nollan 

sijasta. Estimoiduista logit-malleista laskettiin koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta raportoineiden osuus 

jokaiselle alueelle (N = 22). 

  

 
8 Analyysissä peruspaino skaalattiin muodostamaan analyysipaino, jolloin analyysipainojen summa oli vastaajien määrä. 
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4.2.3 Tyydyttämättömän palvelutarpeen yhteys palvelujen käyttöön  

Tutkimusaineistossa 67 % käytti perusterveydenhuoltoa ja 73 % terveydenhuoltoa kalenterivuonna 2017. 

Nollakustannusten lisäksi kustannusjakaumat olivat oikealle vinoja. Vinojen jakaumien tapauksessa oletuk-

set pienimmän neliösumman (ordinary least squares, OLS) regression käytölle eivät ole voimassa (Manning 

2006; Manning & Mullahy 2001).  

Arvioitaessa tyydyttämättömästä palvelutarpeesta perusterveydenhuollolle ja terveydenhuollolle aiheutu-

via kustannuksia, kunkin palveluryhmän kustannuksia mallinnettiin kaksiosaisella mallilla (two-part model) 

(Deb & Norton 2018; Mullahy 1998). Kaksiosaiseen malliin päädyttiin suositusten mukaisesti suoritettujen 

tarkistusten, testien ja mallivertailujen jälkeen (Deb & Norton 2018). Kaksiosaisen mallin ensimmäisessä 

osassa mallinnettiin palveluja käyttäneiden osuutta logit-regressiolla, ja toisessa osassa mallinnettiin käyttä-

jien palvelujen käyttöä (terveydenhuollon kustannuksia) yleistetyllä lineaarisella mallilla (generalised linear 

model, GLM) (McCullagh & Nelder 1989). Kaikissa kaksiosaisissa malleissa oli mukana selittävänä muut-

tujana koettu tyydyttämätön palvelutarve. Yhdistettyjen logit- ja GLM-mallien avulla laskettiin tyydyttämät-

tömän palvelutarpeen lisävaikutukset perusterveydenhuollon ja koko terveydenhuollon kustannuksiin. 

Kummallekin palveluryhmälle (perusterveydenhuolto ja koko terveydenhuolto) estimoitiin kahdeksan 

kaksiosaista mallia. Kaksiosaisissa malleissa 1–4 selittäjät olivat samat kuin kaksiosaisissa malleissa 5–8, 

mutta jälkimmäisissä malleissa 5–8 oli lisäksi alueet selittävinä muuttujina (taulukot 2–3). Koska terveyspal-

velujen eriarvioisuutta koskevat kansainväliset tutkimukset osoittivat, että eriarvioisuutta oli yhteydessä 

enemmän hoitoon hakeutumiseen kuin (käyttäjien) palvelujen käyttöön (Devaux 2015; van Doorslaer ym. 

2006), estimoimme ensiksi aluevakioidut logit-mallit 5 (taulukot 2–3). Logit-malleja 6 muodostaessa pidet-

tiin logit-malleissa 5 olevat selittävät muuttujat ja lähdettiin etsimään tilastollisesti merkitseviä sairausmuut-

tujia (p < 0,05), minkä jälkeen lisättiin sosioekonomisia tekijöitä (tulot (ks. jäljempänä), koulutus, siviili-

sääty, taustamaa, pääasiallinen toiminta) sekä asumisjärjestely (yksinasuminen tai yksinasuminen ja ikäryh-

mien interaktioita). Logit-malleissa 7 etsittiin lisää palvelujen käyttöä selittäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi 

matka-aika palveluihin tai hoitosektoreihin ja Kelan korvaamat lääkkeet. Logit-malleihin 8 sisältyivät logit-

mallien 7 selittävien muuttujien lisäksi koettu terveys ja itse arvioitu elämänlaatu. Kunkin kaksiosaisen mal-

lin molemmissa osamalleissa käytettiin samanlaisia selittäviä muuttujia. 

Kaksiosaisen mallin toiseen osaan sopivia malleja etsittäessä tutkittiin jokaisen kustannusmuuttujan ja-

kaumaa ja eri ekonometrisista malleista saatujen virhetermiä ja niiden jakaumien kuviota. Kummallekin pal-

veluryhmälle estimoidussa GLM-mallissa 7 oli koetun tyydyttämättömän palvelutarpeen lisäksi suurin määrä 

rekisteripohjaisia selittäviä muuttujia (kuten alue, sukupuoli, ikä, sairastuvuus, sosioekonomiset tekijät ja 

Kelan korvaamat lääkkeet). Tämän mallin avulla GLM:n varianssifunktio ja linkkifunktio tarkistettiin modi-

fioidun Parkin ja Pregibonin linkkitestien avulla (Deb ym. 2013). GLM:n powerin 0,25 linkkifunktio ja 

gamma varianssifunktio valittiin. Tätä GLM:n spesifikaatiota sovellettiin kummankin palveluryhmän kai-

kille muille GLM-malleille (GLM-mallit 1–6 ja 8).  

Tarkastelussa henkilön tuloluokka on määritelty kotitalouden ekvivalenttien tulojen mukaan eli kotitalou-

den yhteenlasketut käytettävissä olevat tulot on jaettu kotitalouden kulutusyksiköiden määrällä. Ekvivalentit 

tulot jaettiin suuruuden mukaan lajiteltuna viiteen yhtä suureen luokkaan: 1. tuloviidennes oli alin ja 5. tulo-

viidennes oli ylin. Analyyseissä käytettiin edellä kuvatulla haravointimenetelmällä muodostettuja painoker-

toimia. Mallit estimoitiin suurimman uskottavuuden menetelmällä ja robustit keskivirheet laskettiin. Aineis-

ton analysoinnissa käytettiin Stata-ohjelmiston versiota 17 (StataCorp 2021). Kaksiosaisia malleja ajettaessa 

käytettiin Statan moduulia TWOPM (Belotti ym. 2015). Aineistoa analysoitiin Tilastokeskuksen virtuaali-

sessa FIONA-työympäristössä.  
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5 Tulokset  

FinSote 2017–2018-kyselyyn vastaajista 12,6 % raportoi, että heillä oli viimeisen 12 kuukauden aikana tyy-

dyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta. Henkilöä kohti painotettu perusterveydenhuollon kustan-

nus oli keskimäärin 253 euroa ja vastaavasti terveydenhuollon kustannus 1 327 euroa. Analyysissä käytetty-

jen muuttujien painottamattomat ja painotetut keskiarvot esitetään liitetaulukossa 1. 

5.1 Tyydyttämätöntä palvelutarvetta selittävät tekijät 

Taulukossa 1 esitetään logit-malleista lasketut selittävien muuttujien rajavaikutukset tyydyttämätöntä lää-

käri- ja hoitajapalvelujen tarvetta ilmoittaneiden osuuteen. Helsinkiin verrattuna muilla alueilla oli enemmän 

tai vähemmän koettua tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta, mutta niiden alueiden arvioidut rajavaiku-

tukset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (p > 0,05). Koettua tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta 

oli enemmän naisilla (1,8–3,4 prosenttiyksikköä) kuin miehillä, samoin esimerkiksi 26–39-vuotiailla (3,1–

3,7 prosenttiyksikköä) ja 85 vuotta täyttäneellä (4,1–5,0 prosenttiyksikköä, mallit 1 ja 2) kuin 40–54-vuoti-

ailla (taulukko 1).  

Toisen koulutusasteen saaneet ilmoittivat kokeneensa suurempaa tyydyttämätöntä palvelutarvetta kuin 

peruskoulutuksen saaneet (taulukko 1, malli 3). Henkilöt, joiden taustamaa ei ollut Suomi (mallit 2 ja 3), 

työttömät (mallit 2 ja 3) ja perustoimentulotuen asiakkaat (malli 2) sekä ne, joilla oli itse arvioitu huono 

[melko huono tai huono tai keskitasoinen] terveyden tila (malli 3) kokivat referenssiryhmiä enemmän tyy-

dyttämätöntä palvelutarvetta (taulukko 1). Naistentaudeista, Parkinsonin taudista ja päihdehäiriöistä kärsivät 

kokivat enemmän tyydyttämätöntä palvelutarvetta kuin muista valituista sairauksista kärsivät. Syöpiä sairas-

tavat, korkeimpaan tuloluokkaan kuuluvat ja ne, jotka arvioivat elämänlaatuaan hyväksi [hyväksi tai melko 

hyväksi], raportoivat tyydyttämätöntä palvelutarvetta referenssiryhmää vähemmän. Siirryttäessä mallista 2 

malliin 3 kolme sairausryhmää (unihäiriöt, astma ja COPD ja laaja-alaiset kehityshäiriöt) ei ollut tilastolli-

sesti merkitseviä (t-arvo < 1,96), mutta niiden t-arvot (1,73–1,94) olivat lähellä t-arvoa 1,96. Lisäksi tilastol-

lisesti merkitsevien selitettävien muuttujien etumerkit pysyivät samoina malleissa 1–3, mikä kertoo tulosten 

olevan vakaita (taulukko 1). 

Kuviossa 1 raportoidaan vakioitua tyydyttämätöntä palvelutarvetta ilmoittaneiden osuus alueellisesti (ks. 

taulukko 1 ja liitetaulukko 3). Tyydyttämätöntä palvelutarvetta raportoivien osuudet poikkeavat vain neljän 

äärialueen välillä. Malleissa 2 ja 3 Pirkanmaan ja Itä-Uusimaan tyydyttämätöntä palvelutarvetta ilmoittanei-

den osuudet olivat merkitsevästi pienemmät kuin Kainuussa ja Pohjanmaalla. Kun mallin 1 mukaan koko 

maan keskiarvoon nähden tyydyttämätöntä palvelutarvetta raportoitiin eninten Kainuussa ja Etelä-Savossa, 

mallien 2 ja 3 mukaan sitä koettiin kaikkein eniten Pohjanmaalla ja Kainuussa.9        

 
9 Verrattuna koko maan keskiarvoon suurempaa koettua tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta oli Kainuussa (p < 0.01) 

ja Etelä-Savossa (p < 0.05) mallissa 1; Pohjanmaalla ja Kainuussa mallissa 2 (p < 0,05) ja mallissa 3 (p < 0,01 Pohjanmaalle; 

p < 0,05 Kainuulle). 
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Taulukko 1. Koettua tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta selittävien 
tekijöiden rajavaikutukset eri logit-regressiomallien mukaan (n = 13 800) 

Muuttuja Malli 1  Malli 2  Malli 3 

 Rajavaikutus t-arvo  Rajavaikutus t-arvo  Rajavaikutus t-arvo 

  %-yksikköä     %-yksikköä     %-yksikköä   

            

Alueet            

Helsinki Referenssi    Referenssi    Referenssi   

Varsinais-Suomi -1,59  -0,58  -0,80  -0,34  -1,52  -0,64 

Satakunta -0,27  -0,10  0,90  0,37  -0,33  -0,14 

Kanta-Häme -2,52  -0,97  -2,25  -1,00  -3,23  -1,41 

Pirkanmaa -3,37  -1,32  -2,70  -1,23  -3,31  -1,47 

Päijät-Häme 0,14  0,05  0,02  0,01  -0,53  -0,22 

Kymenlaakso -0,26  -0,10  0,47  0,20  -0,42  -0,18 

Etelä-Karjala -0,93  -0,35  -0,72  -0,31  -1,52  -0,65 

Etelä-Savo 2,36  0,83  1,86  0,76  1,39  0,57 

Pohjois-Savo 0,82  0,30  -0,19  -0,08  -0,80  -0,34 

Pohjois-Karjala 0,54  0,20  0,25  0,11  -0,28  -0,12 

Keski-Suomi -1,71  -0,64  -1,13  -0,49  -1,57  -0,67 

Etelä-Pohjanmaa -0,81  -0,30  -0,43  -0,18  -1,14  -0,48 

Pohjanmaa 1,54  0,56  3,62  1,48  3,15  1,27 

Keski-Pohjanmaa 0,34  0,12  0,23  0,09  -0,07  -0,03 

Pohjois-Pohjanmaa -2,09  -0,77  -1,05  -0,44  -1,69  -0,70 

Kainuu 3,13  1,14  3,30  1,36  2,48  1,01 

Lappi 0,06  0,02  -0,50  -0,21  -0,84  -0,34 

Vantaa ja Kerava -0,43  -0,10  -0,46  -0,12  -1,34  -0,36 

Länsi-Uusimaa -3,82  -1,17  -0,99  -0,30  -1,52  -0,47 

Itä-Uusimaa -5,37  -1,08  -3,31  -0,64  -3,84  -0,75 

Keski-Uusimaa -4,50  -1,07  -2,52  -0,62  -3,09  -0,73 

            

Nainen 3,41 *** 3,44  1,81 * 1,96  2,11 * 2,31 

            

Ikäryhmät            

Ikä 20–25 0,13  0,05  -0,17  -0,08  1,49  0,71 

Ikä 26–39 3,31 * 2,18  3,06 * 2,25  3,67 ** 2,76 

Ikä 40–54 Referenssi    Referenssi    Referenssi   

Ikä 55–64 -1,78  -1,15  -1,99  -1,38  -2,50  -1,75 

Ikä 65–74 1,15  0,82  2,60 * 1,98  1,74  1,34 

Ikä 75–84 1,12  0,86  1,67  1,23  -0,08  -0,06 

Ikä yli 84-vuotias 4,14 * 2,11  5,01 * 2,45  1,73  0,85 

Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt  

 

6,48 *** 4,02  3,33 * 2,13 

Selkäsairaudet ja luukato     5,81 *** 4,66  4,06 ** 3,14 

Naistentaudit     13,40 *** 5,33  13,20 *** 5,28 

Vammat ja tapaturmat (pl. lonk-

kamurtuma)     3,83 ** 2,98  3,65 ** 2,82 

Gastroenterologia     3,60 *** 3,72  2,36 * 2,44 

Olkapään vaivat     5,48 *** 3,47  4,40 ** 2,85 

Parkinsonin tauti     12,30 *** 3,51  9,73 ** 3,07 

Päihdehäiriöt     8,33 * 2,39  7,33 * 2,04 
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Taulukko 1. Koettua tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta selittävien 
tekijöiden rajavaikutukset eri logit-regressiomallien mukaan (n = 13 800), jatkuu  

Muuttuja Malli 1  Malli 2  Malli 3 

 Rajavaikutus t-arvo  Rajavaikutus t-arvo  Rajavaikutus t-arvo 

  %-yksikköä     %-yksikköä     %-yksikköä   

            

Unihäiriöt     7,21 * 2,46  5,40  1,73 

Psykoosisairaudet ja kaksisuun-

tainen mielialahäiriö 

    8,11 ** 3,02  7,03 ** 2,73 

           

Syöpä     -6,19 * -2,53  -7,13 ** -2,96 

Astma ja COPD     3,95 * 2,43  3,19  1,94 

Laaja-alaiset kehityshäiriöt (au-

tismispektri) 

    19,90 * 2,18  16,90  1,82 

           

            

Koulutus            

Alin aste     Referenssi    Referenssi   

Toinen aste     2,23  1,81  2,89 * 2,38 

Ylin aste     0,22  0,17  1,72  1,40 

            

Tulot            

1. tuloviidennes (alin)    -0.21  -0,15  -1,44  -1,01 

2. tuloviidennes     2,38  1,77  1,43  1,05 

3. tuloviidennes     Referenssi    Referenssi   

4. tuloviidennes     -1,15  -0,80  -0,45  -0,32 

5. tuloviidennes (ylin)    -4.05 * -2,52  -3,10 * -1,97 

            

Taustamaa: muu maa kuin Suomi  6,89 ** 2,84  7,26 ** 3,03 

Työtön     6,45 *** 3,72  4,97 ** 2,97 

Perustoimentulotuen asiakas     4,70 * 2,15  3,83  1,75 

            

Koettu terveys: hyvä         Referenssi   

Koettu terveys: huono    6,29 *** 5,66 

       

Koettu elämänlaatu: huono    Referenssi   

Koettu elämänlaatu: hyvä       -5,56 *** -4,90 

            

Log-uskottavuus -5170,53    -4713,73    -4572,20   

Vapausaste 29    51    53   

Pseudo-R2 0,012       0,099       0,126   

 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  
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Kuvio 1. Tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta kokeneiden osuudet ja 

95 prosentin luottamusvälit alueittain (n = 13 800). 

Punainen pystysuora kertoo tyydyttämätöntä palvelutarvetta kokeneiden osuuden koko maassa (12,6 %). Malliin 1 sisältyivät selit-

tävinä muuttujina alueet (21 hyvinvointialuetta ja Helsinki), sukupuoli ja ikä. Malliin 2 sisältyivät mallin 1 selittävien muuttujien li-

säksi sairausmuuttujat ja sosioekonomiset tekijät, jotka olivat saatavilla kansallisista rekistereistä. Malliin 3 sisältyivät mallin 2 se-

littävien muuttujien lisäksi koettu terveydentila ja itse arvioitu elämänlaatu, jotka eivät sisältyneet kansallisiin reksitereihin. 

5.2 Tyydyttämättömän terveyspalvelujen tarpeen vaikutus 

terveyspalvelujen käyttöön 

5.2.1 Tyydyttämättömän palvelutarpeen vaikutus perusterveydenhuollon käyttöön  

Taulukossa 2 esitetään perusterveydenhuollon malleista estimoidut koetun tyydyttämättömän palvelutarpeen 

muuttujan kertoimien perusteella lasketut lisäkustannukset 95 prosentin luottamusväleineen. Liitetaulukossa 

2 raportoidaan perusterveydenhuollon malleissa mukana olevat selittävät muuttujat ja liitetaulukossa 4 esti-

moitujen perusterveydenhuollon mallien diagnostiikkaa.  

Estimoiduista yhdistetyistä kaksiosaisista malleista saadut koetun tyydyttämättömän lääkäri- ja hoitaja-

palvelujen tarpeen aiheuttamat lisäkustannukset perusterveydenhuollolle olivat keskimäärin 30–180 euroa 

(95 prosentin luottamusvälit 10–210 euroa) henkilöä kohden (taulukko 2). Tyydyttämättömän palvelutarpeen 

aiheuttamat lisäkustannukset pienevät huomattavasti verrattuna perusmalleihin 1 ja 5, kun näihin malleihin 

sisällytettiin sairastavuusmuuttujia ja sosioekonomisia tekijöitä (eli mallit 2 ja 6) (taulukko 2). Koetun ter-

veyden ja itse arvioidun elämänlaadun lisääminen malleihin 4 ja 8 vähensi edelleen hieman tyydyttämättö-

mästä palvelutarpeesta johtuvia lisäkustannuksia, joskin 95 prosentin luottamusvälien perusteella ei vähen-

nys ollut merkitsevä. 
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Taulukko 2. Koetun tyydyttämättömän lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarpeen aiheuttamat 
kustannukset perusterveydenhuollon kustannuksiin eri mallien mukaan (n = 13 800)  

Malli Kustannus henkilöä kohti (€) Mallissa mukana olevat selittävät muuttujat# 

 Piste- 95 %:n luottamusväli  

  estimaatti Alaraja Yläraja   

      

Malli 1 177,2 *** 139,9 214,4 Koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve, sukupuoli, ikä 

Malli 2 57,0 *** 33,7 80,3 Mallin 1 muuttujat, sosioekonomiset tekijät, sairastavuus 

Malli 3 39,8 *** 18,3 61,2 Mallin 2 muuttujat, Kelan korvaamat lääkkeet 

Malli 4 32,2 ** 10,9 53,4 Mallin 3 muuttujat, koettu terveys, koettu elämänlaatu 

      

Malli 5 183,9 *** 145,9 221,9 Mallin 1 muuttujat, alueet 

Malli 6 59,3 *** 36,4 82,2 Mallin 2 muuttujat, alueet 

Malli 7 42,3 *** 20,8 63,9 Mallin 3 muuttujat, alueet 

Malli 8 35,2 ** 13,9 56,4 Mallin 4 muuttujat, alueet 

 
# Liitetaulukossa 2 raportoidaan malleissa mukana olevat selittävät muuttujat ja liitetaulukossa 4 estimoitujen mallien diagnos-

tiikkaa. Alueet = 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki (N = 22).  

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  

5.2.2 Tyydyttämättömän palvelutarpeen vaikutus koko terveydenhuollon käyttöön 

Taulukossa 3 esitetään koetusta tyydyttämättömästä palvelutarpeesta koko terveydenhuollolle aiheutuvat li-

säkustannukset 95 prosentin luottamusväleineen. Liitetaulukossa 2 raportoidaan koko terveydenhuollon mal-

leissa mukana olevat selittävät muuttujat ja liitetaulukossa 5 estimoitujen terveydenhuollon mallien diagnos-

tiikkaa. 

Kelan korvaamien lääkkeiden ja koetun terveyden sekä itse arvioidun elämänlaadun lisääminen malleihin 

3–4 (joihin eivät sisältyneet alueet) ja malleihin 7–8 (joihin sisältyivät alueet) pienensivät terveydenhuollolle 

tyydyttämättömästä terveyspalvelujen tarpeesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Näistä malleista lasketut tyy-

dyttämättömään palvelutarpeeseen liittyvät lisäkustannusarviot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkit-

seviä (taulukko 3). Tyydyttämättömän lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarpeen aiheuttamat lisäkustannukset 

koko terveydenhuollolle olivat vuodessa keskimäärin 270–960 euroa (95 prosentin luottamusvälit 80–1260 

euroa) henkilöä kohden. 

Kaksiosaisten mallien 3–4 ja 7–8 molemmissa osamalleissa Kelan korvaamat lääkkeet vaikuttivat koko 

terveydenhuollon kustannuksiin lisäävästi.10 Kaksiosaisen mallin 8 GLM-mallissa koettu hyvä elämänlaatu 

vaikutti koko terveydenhuollon kustannuksiin vähentävästi (t = –1,97). Myös kaksiosaisten mallien 3–4 ja 

7–8 logit-malleissa koettu tyydyttämätön palvelutarve vaikutti tilastollisesti merkitsevästi terveydenhuoltoon 

hakeutumiseen lisäävästi, mutta näiden kaksiosaisten mallien GLM-malleissa tyydyttämättömän palvelutar-

peen lisäävää vaikutus käyttäjien terveydenhuollon palvelujen käyttöön ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 
10 Näitä tuloksia ei ole raportoitu.  
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Taulukko 3. Koetun tyydyttämättömän lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarpeen aiheuttamat 
kustannukset terveydenhuollon kustannuksiin eri mallien mukaan (n = 13 800) 

Malli Kustannus henkilöä kohti (€) Mallissa mukana olevat selittävät muuttujat# 

 Piste- 95 %:n luottamusväli  

  estimaatti Alaraja Yläraja   

      

Malli 1 922,6 *** 628,0 1217,3 Koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve, sukupuoli, ikä 

Malli 2 285,1 ** 73,3 497,0 Mallin 1 muuttujat, sosioekonomiset tekijät, sairastavuus 

Malli 3 125,8 NS -42,2 293,8 Mallin 2 muuttujat, Kelan korvaamat lääkkeet 

Malli 4 80,6 NS -89,4 250,6 Mallin 3 muuttujat, koettu terveys, koettu elämänlaatu 

      

Malli 5 963,7 *** 662,8 1264,5 Mallin 1 muuttujat, alueet 

Malli 6 269,7 ** 77,4 462,1 Mallin 2 muuttujat, alueet 

Malli 7 128,9 NS -27,9 285,7 Mallin 3 muuttujat, alueet 

Malli 8 86,2 NS -73,2 245,7 Mallin 4 muuttujat, alueet 

 
# Liitetaulukossa 2 raportoidaan malleissa mukana olevat selittävät muuttujat ja liitetaulukossa 5 estimoitujen mallien diagnos-

tiikkaa. Alueet = 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki (N = 22). 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001; NS = ei-merkitsevä (p > 0,05)   
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6 Johtopäätökset  

Tässä tutkimuksessa tarkastelimme väestön terveyspalvelujen käyttöä ja saatavuutta käyttäen subjektiivisena 

mittarina koettua tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta rekisteriaineistoihin yhdistetyllä 

FinSote 2017–2018-väestökyselyaineistolla. Koska tavoitteena oli arvioida tyydyttämätöntä palvelutarvetta 

rahoituksen tarvevakioinnin kannalta, suhteutimme koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta kansainvälisistä 

tutkimuksista poiketen koko väestöön huomioiden myös ne, jotka kokivat vain osittaista tyydyttämätöntä 

palvelutarvetta.  

Tulosten perusteella todettiin suurempaa koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta erityisesti monia sai-

rauksia sairastavilla, henkilöillä, joiden taustamaa ei ollut Suomi, työttömillä, perustoimentulotuen saajilla 

(malli 2) ja huonoa [melko huonoa tai huonoa tai keskitasoista] terveyttä kokeneilla sekä naisilla. Korkeim-

paan tuloluokkaan kuuluminen ja hyvän [melko hyvän tai hyvän] elämänlaadun kokeminen olivat yhteydessä 

koettuun tyydyttämättömään palvelutarpeeseen vähentävästi. Tuloksemme olivat hyvin samansuuntaisia 

kuin monista kansainvälisistä tutkimuksista saadut tulokset (ks. kirjallisuuskatsaus yllä). Emme kuitenkaan 

saaneet tilastollisesti puoltavaa evidenssiä, että siviilisäädyllä, etäisyydellä tai matka-ajoilla terveyspalvelui-

hin oli yhteys tyydyttämättömän palvelutarpeen kokemiseen. 

Väestöön suhteutettuna puolella alueista koettiin tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta 

keskimäärin enemmän kuin koko maassa ja suhteellisen eniten Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tutkimusaineis-

ton pienuus voi vaikuttaa siihen, että arvioidut alueelliset erot koetussa tyydyttämättömässä palvelutarpeessa 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä Helsingin toimiessa referenssialueena. Äärialueet kuitenkin poikkesivat 

toisistaan merkitsevästi, kun niitä tarkasteltiin keskenään.  

 

Lähteet: Terveydenhuollon tarvekertoimet vuonna 2017 (Holster ym. 2022). Alueelliset tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelu-

jen tarvetta kokeneiden osuudet (kuvio 1 ja liitetaulukko 3). Tarkastelussa oli 21 hyvinvointialuetta ja Helsinki (N = 22).  

Kuvio 2. Terveydenhuollon tarvekertoimien ja tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen 
tarvetta kokeneiden osuuksien yhteydet alueittain vuonna 2017. 

Vertaamalla tyydyttämätöntä palvelutarvetta ilmoittaneiden osuuksia sote-rahoituksen perustana oleviin 

terveydenhuollon tarveindekseihin alueiden tasolla (Holster ym. 2022), voidaan karkeasti arvioida, miten 

palvelujen käytön perusteella arvioitu palvelutarve on yhteydessä tyydyttämättömään palvelutarpeeseen. 

Tämä yhteys vuonna 2017 on esitetty kuviossa 2. Yhteys on positiivinen ja suurin (korrelaatiokerroin 0,54; 
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p = 0,01), kun terveydenhuollon tarveindeksiä verrataan arvioituun tyydyttämättömään palvelutarpeeseen, 

jossa on vakioitu alueet, ikä ja sukupuoli (kuvio 2, malli 1). Korrelaatiokerroin pienenee huomattavasti (kor-

relaatiokerroin 0,28; p = 0,10), kun sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät huomioidaan koetussa tyydyttä-

mättömässä palvelutarpeessa (kuvio 2, malli 2). Tämä viittaisi siihen, että korkea alueellinen palvelutarve ei 

sellaisenaan ole läheisesti yhteydessä tyydyttämättömään palvelutarpeeseen.11 

Myös yksilötasolla koettu tyydyttämätön palvelutarve oli yhteydessä korkeampiin perusterveydenhuollon 

ja koko terveydenhuollon kustannuksiin. Yhteyden voimakkuus vaihteli sen mukaan, kuinka monta selittävää 

muuttujaa oli malleissa mukana ja mitä ne kuvasivat. Kun sairastavuutta kuvaavat muuttujat [sairausryhmät] 

ja sosioekonomiset tekijät otettiin huomioon, tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta kokenut käytti kes-

kimäärin vuodessa noin 50 euroa enemmän perusterveydenhuollon palveluihin kuin henkilö, joka ei rapor-

toinut tyydyttämätöntä terveyspalvelujen tarvetta (muiden selittävien muuttujien pysyessä muuttumatto-

mina). Tulokset viittaavat siihen, että terveydenhuollossa koetun tyydyttämättömän terveyspalvelujen tar-

peen vähentäminen ei välttämättä lisäisi kustannuksia. 

Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että poikkileikkausaineistosta havaitut yhteydet eivät ole tulkit-

tavissa kausaalisiksi syy-seuraussuhteiksi. Terveyspalvelujen käyttöä, koettua terveydentilaa, itse arvioitua 

elämänlaatua ja koettua tyydyttämätöntä palvelutarvetta koskevat tiedot on kerätty yksilötasolla hieman eri 

ajanjaksoina. FinSote-kysely lähetettiin vuosina 2017–2018 satunnaisotannalla valikoituneille henkilöille 

(FinSote 2022). Kyselyssä kysyttiin tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta 12 viime kuukau-

den aikana ja itse arvioitua elämänlaatua kahden viime viikon ajalta sekä koettua terveydentilaa kyselylo-

makkeen täyttämishetkellä. Sen sijaan lääkäri- ja hoitajapalvelujen käyttö oli kalenterivuoden 2017 aikana 

toteutunut palvelujen käyttö ja sairaustapausten määrä oli laskettu vuosilta 2016–2017 (syöpätapaukset vuo-

silta 2013–2017). Tutkimusasetelmaan voi liittyä ns. jälkiselittämisen ongelma (Manning ym. 1982), jos ky-

selyajankohdan sairastavuutta, terveydentilaa ja elämänlaatua koskevia tietoja käytetään osittain ajallisesti 

aikaisempana ajankohtana tapahtuneen palvelukäytön selittämiseen.  

Tyydyttämätöntä palvelutarvetta ja hoidon riittävyyttä on tarkasteltu kyselytutkimuksella sen perusteella, 

miten palvelujen käyttö vastaa hoitosuosituksia tietyissä sairauksissa (Vuorma ym. 2007). Vaikka kyselytut-

kimuksiin tai terveystarkastuksiin perustuvilla väestötutkimuksilla voidaan tarkastella rajattuja sairausryh-

miä, ne ovat kustannuksiltaan kalliita ja edellyttävät suuria otoksia, jotta niiden avulla voitaisiin arvioida 

alueellisia eroja. Lisäksi vastausaktiivisuus voi olla alhainen, mikä vähentää kyselyiden käyttökelpoisuutta. 

Väestö- ja kyselytutkimusten sijaan tulisikin kehittää olemassa olevia valtakunnallisia rekistereitä, erityisesti 

ns. kansallisia laaturekistereitä (Jonsson ym. 2019) siten, että niitä voitaisiin hyödyntää myös tyydyttämättö-

män palvelutarpeen ja elämänlaadun arviointiin. Kun tällaista tietoa tyydyttämättömästä palvelutarpeesta on 

luotettavasti käytössä koko väestöstä, olisi sen sisällyttäminen myös tarvekertoimiin toteutettavissa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että alueiden välillä näyttäisi olevan eroja koetussa tyydyttämättömässä 

palvelutarpeessa. Koettu tyydyttämätön lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarve ei täysin korreloi terveydenhuollon 

tarvekriteerien kanssa – varsinkaan silloin, kun koetun tyydyttämättömän palvelutarpeen arvioinnissa otetaan 

huomioon ikä, sukupuoli, sairastavuus, sosioekonomiset tekijät, koettu terveydentila ja itse arvioitu elämän-

laatu. Jotta väestön koettu tyydyttämätön terveyspalvelujen tarve voitaisiin ottaa huomioon rahoituksen koh-

dentamisessa, tulisi jatkossa kerätä laajemmin ja rutiininomaisesti tietoa tyydyttämättömästä palvelutarpeesta 

ja elämänlaadusta. Tulokset viittaavat myös siihen, että koetun tyydyttämättömän lääkäri- ja hoitajapalvelu-

jen tarpeen vähentäminen ei lisää perusterveydenhuollon tai koko terveydenhuollon kustannuksia. Tämän 

päätelmään vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin seuranta-asetelmaan perustuvaa tutkimusta.

 
11 Mallin 3 tuloksilla korrelaatiokerroin pienenee hieman (0,26), mutta se ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,14). 
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Liitetaulukot  

Liitetaulukko 1. Analyysissä käytetyt muuttujat (n = 13 800)  

Muuttuja ja kuvaus Keskiarvo (%) 

  painottamaton painotettu 

   
Koettua tyydyttämätöntä lääkäri- tai hoitajapalvelujen tarvetta ilmoittaneet 12,8 12,6 

Perusterveydenhuoltoa käyttäneiden osuus 74,4 66,8 

Terveydenhuoltoa käyttäneiden osuus 79,8 73,1 

Perusterveydenhuollon kustannus/henkilö (€) 313,6 252,5 

Terveydenhuollon kustannus/henkilö (€) 1639,1 1326,5 

   
Demografiset muuttujat   
Nainen 56,5 51,1 

Ikä 20–25 5,1 10,4 

Ikä 26–39 13,6 22,2 

Ikä 40–54 (referenssi) 19,1 24,0 

Ikä 55–64 19,3 17,5 

Ikä 65–74 18,1 16,3 

Ikä 75–84 20,3 7,5 

Ikä yli 84-vuotias 4,5 2,1 

   
Sosioekonomiset muuttujat   
Koulutus: alin aste (referenssi) 20,8 22,9 

Koulutus: ylin aste 42,4 42,7 

Koulutus: toinen aste 36,2 33,6 

   
1. tuloviidennes (alin) 19,6 23,3 

2. tuloviidennes 19,9 18,7 

3. tuloviidennes (referenssi) 20,1 18,1 

4. tuloviidennes 20,2 19,6 

5. tuloviidennes (ylin) 20,3 20,3 

   
Taustamaa: muu maa kuin Suomi 2,1 5,3 

Taustamaa: Suomi (referenssi) 97,9 94,7 

   
Työtön 4,7 6,4 

Muu pääasiallinen toiminta (referenssi) 95,3 93,6 

   
Yksin asuminen 25,5 25,0 

Perustoimentulotuen asiakas 2,1 4,2 

   

Sairastavuuteen liittyvät muuttujat#   
Verenpainetauti 22,8 15,2 

Vammat ja myrkytykset 12,8 12,5 

Selkäsairaudet ja luukato 11,6 10,0 

Olkapään vaivat 5,6 4,7 

Naistentaudit 1,2 1,6 

Artroosisairaudet 8,7 5,5 

Eteisvärinä 6,2 3,6 

Diabetes 10,3 8,1 

Gastroenterologia 23,4 19,8 
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Liitetaulukko 1. Analyysissä käytetyt muuttujat (n = 13 800), jatkuu  

Muuttuja ja kuvaus Keskiarvo (%) 

  painottamaton painotettu 

   
Keuhkokuume   2,0 1,6 

Unihäiriöt 1,4 1,3 

Kilpirauhasen vajaatoiminta 9,7 7,2 

Päihdehäiriöt 0,9 1,3 

Sepelvaltimotauti 8,2 5,2 

Uniapnea 2,6 2,8 

Glaukooma 4,0 2,5 

Syöpä 6,3 4,1 

Rappeuttavat aivosairaudet, muut kuin muistisairaudet ja Parkinsonin tauti 0,4 0,4 

Crohnin tauti ja haavainen koliitti 1,6 1,5 

Hengityshalvaus 0,04 0,03 

Nivelreuma  3,6 2,9 

Tupakoinnnin aiheuttamat haitat 0,5 0,8 

Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt 8,2 6,3 

Silmien rappeumataudit 1,8 0,9 

   
Sairauksien hoitoon liittyvä muuttuja   
Ln (Kelan korvaamat lääkkeet, €) [keskiarvo] 4,4 3,9 

   
Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat muuttujat   
Koettu terveys: huono [= huono tai melko huono tai keskitasoinen] 35,3 31,6 

Koettu terveys: hyvä [= melko hyvä tai hyvä] (referenssi) 64,7 68,4 

   
Koettu elämänlaatu: hyvä [hyvä tai erittäin hyvä] 72,8 75,0 

Koettu elämänlaatu: huono [erittäin huono tai huono tai ei hyvä eikä huono] 27,2 25,0 

(referenssi)   

Alueet 

  

  
Varsinais-Suomi 5,9 9,2 

Satakunta 4,8 3,5 

Kanta-Häme 5,7 3,0 

Pirkanmaa 6,2 9,9 

Päijät-Häme 6,0 3,9 

Kymenlaakso 5,3 3,0 

Etelä-Karjala 5,8 2,5 

Etelä-Savo 5,1 2,5 

Pohjois-Savo 6,1 4,8 

Pohjois-Karjala 5,7 3,2 

Keski-Suomi 5,9 5,0 

Etelä-Pohjanmaa 5,2 3,1 

Pohjanmaa 5,5 3,5 

Keski-Pohjanmaa 5,0 1,2 

Pohjois-Pohjanmaa 5,3 7,3 

Kainuu 5,1 1,4 

Lappi 4,9 3,1 

Vantaa ja Kerava 2,6 4,1 

Länsi-Uusimaa 0,9 8,7 

Itä-Uusimaa 1,9 1,7 

Keski-Uusimaa 0,3 3,2 

Helsinki (referenssi) 0,6 12,5 

 
# Sairaustapausten määrä laskettiin vuosilta 2016–2017 (syöpätapaukset vuosilta 2013–2017).  
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Liitetaulukko 2. Perusterveydenhuollon ja terveydenhuollon malleissa käytetyt selittävät 
muuttujat (n = 13 800)  

Muuttuja Perusterveydenhuollon mallit Terveydenhuollon mallit 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

                   

Koettua tyydyttämätöntä lääkäri- tai hoitaja-

palvelujen tarvetta ilmoittaneet 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

                  

                   

Demografiset muuttujat                   

Nainen x x x x x x x x x x x x x x x x 

                   

Ikä 20–25 x x x x x x x x x x x x x x x x 

Ikä 26–39 x x x x x x x x x x x x x x x x 

Ikä 40–54 (referenssi)                   

Ikä 55–64 x x x x x x x x x x x x x x x x 

Ikä 65–74 x x x x x x x x x x x x x x x x 

Ikä 75–84 x x x x x x x x x x x x x x x x 

Ikä yli 84-vuotias x x x x x x x x x x x x x x x x 

                   

Sosioekonomiset muuttujat                   

Koulutus: alin aste (referenssi)                   

Koulutus: toinen aste   x x x  x x x   x x x  x x x 

Koulutus: ylin aste   x x x  x x x   x x x  x x x 

                   

1. tuloviidennes (alin)   x x x  x x x   x x x  x x x 

2. tuloviidennes   x x x  x x x   x x x  x x x 

4. tuloviidennes   x x x  x x x   x x x  x x x 

5. tuloviidennes (ylin)   x x x  x x x   x x x  x x x 

3. tuloviidennes (referenssi)                   

                   

Taustamaa: Suomi (referenssi)                   

Taustamaa: muu maa kuin Suomi   x x x  x x x   x x x  x x x 

                   

Työtön   x x x  x x x   x x x  x x x 

Muu pääasiallinen toiminta (referenssi)                   

                   

Yksin asuminen   x x x  x x x   x x x  x x x 

                   

Sairauksien hoitoon liittyvä muuttuja                   

Ln (Kelan korvaamat lääkkeet, €)    x x   x x    x x   x x 

                   

Terveyttä ja hyvinvointia kuvaavat muuttujat                   

Koettu terveys: huono [huono tai melko huono 

tai keskitasoinen]     x    x     x    x 

Koettu terveys: hyvä [melko hyvä tai hyvä] (re-

ferenssi)                   
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Liitetaulukko 2. Perusterveydenhuollon ja terveydenhuollon malleissa käytetyt selittävät 
muuttujat (n = 13 800), jatkuu 

Muuttuja Perusterveydenhuollon mallit Terveydenhuollon mallit 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

                   

Koettu elämänlaatu: hyvä [hyvä tai erittäin 

hyvä]     x    x     x    x 

Koettu elämänlaatu: huono [erittäin huono tai  

huono tai ei hyvä eikä huono] (referenssi)                   

                   

Sairastavuuteen liittyvät muuttujat                   

Verenpainetauti   x x x  x x x          

Vammat ja myrkytykset   x x x  x x x   x x x  x x x 

Selkäsairaudet ja luukato   x x x  x x x   x x x  x x x 

Olkapään vaivat   x x x  x x x   x x x  x x x 

Naistentaudit   x x x  x x x   x x x  x x x 

Artroosisairaudet   x x x  x x x   x x x  x x x 

Eteisvärinä   x x x  x x x   x x x  x x x 

Diabetes   x x x  x x x   x x x  x x x 

Gastroenterologia   x x x  x x x   x x x  x x x 

Keuhkokuume     x x x  x x x   x x x  x x x 

Unihäiriöt   x x x  x x x   x x x  x x x 

Kilpirauhasen vajaatoiminta   x x x  x x x   x x x  x x x 

Päihdehäiriöt   x x x  x x x   x x x  x x x 

Sepelvaltimotauti   x x x  x x x   x x x  x x x 

Uniapnea            x x x  x x x 

Glaukooma            x x x  x x x 

Syöpä            x x x  x x x 

Crohnin tauti ja haavainen koliitti            x x x  x x x 

Hengityshalvaus            x x x  x x x 

Nivelreuma             x x x  x x x 

Tupakoinnin aiheuttamat haitat            x x x  x x x 

Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt            x x x  x x x 

Silmien rappeumataudit            x x x  x x x 

Rappeuttavat aivosairaudet#            x x x  x x x 

                   

21 hyvinvointialuetta      x x x x      x x x x 

Helsinki (referenssi)                                 

 
# Rappeuttavat aivosairaudet, muut kuin muistisairaudet ja Parkinsonin tauti.   
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Liitetaulukko 3. Tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta kokeneiden osuus 
alueittain (n = 13 800)  

Alue Malli 1# Malli 2# Malli 3# 

 % 95 %:n luottamusväli % 95 %:n luottamusväli % 95 %:n luottamusväli 

    Alaraja Yläraja   Alaraja Yläraja   Alaraja Yläraja 

              

Varsinais-Suomi 12,2 9,3 15,2 12,4 9,7 15,1 12,2 9,6 14,9 

Satakunta 13,6 10,5 16,6 14,1 11,1 17,0 13,4 10,6 16,3 

Kanta-Häme 11,3 8,8 13,9 10,9 8,5 13,4 10,5 8,2 12,9 

Pirkanmaa 10,5 8,1 12,8 10,5 8,2 12,8 10,4 8,2 12,7 

Päijät-Häme 14,0 11,2 16,8 13,2 10,6 15,8 13,2 10,6 15,8 

Kymenlaakso 13,6 10,7 16,4 13,6 10,8 16,5 13,3 10,6 16,0 

Etelä-Karjala 12,9 10,1 15,7 12,5 9,9 15,0 12,2 9,7 14,8 

Etelä-Savo 16,2 12,8 19,5 15,0 12,0 18,0 15,1 12,2 18,1 

Pohjois-Savo 14,7 11,8 17,5 13,0 10,4 15,6 13,0 10,5 15,4 

Pohjois-Karjala 14,4 11,6 17,1 13,4 10,8 16,0 13,5 10,9 16,0 

Keski-Suomi 12,1 9,3 14,9 12,0 9,4 14,7 12,2 9,5 14,8 

Etelä-Pohjanmaa 13,0 10,2 15,9 12,7 10,0 15,5 12,6 9,9 15,3 

Pohjanmaa 15,4 12,3 18,4 16,8 13,7 19,9 16,9 13,9 19,9 

Keski-Pohjanmaa 14,2 11,0 17,3 13,4 10,3 16,5 13,7 10,6 16,8 

Pohjois-Pohjanmaa 11,7 8,8 14,7 12,1 9,3 14,9 12,1 9,3 14,8 

Kainuu 17,0 13,8 20,1 16,5 13,5 19,5 16,2 13,3 19,1 

Lappi 13,9 10,8 16,9 12,7 10,0 15,4 12,9 10,1 15,8 

Helsinki 13,8 9,4 18,3 13,2 9,5 16,8 13,8 10,0 17,5 

Vantaa ja Kerava 13,4 6,3 20,5 12,7 6,5 18,9 12,4 6,4 18,5 

Länsi-Uusimaa 10,0 5,5 14,6 12,2 6,9 17,5 12,2 7,0 17,5 

Itä-Uusimaa 8,5 -0,3 17,2 9,9 0,3 19,4 9,9 0,5 19,3 

Keski-Uusimaa 9,3 2,4 16,3 10,7 3,5 17,8 10,7 3,3 18,0 

              

Koko maa 12,6 11,7 13,6 12,6 11,8 13,5 12,6 11,8 13,5 

 
# Alueelliset tyydyttämätöntä lääkäri- ja hoitajapalvelujen tarvetta kokeneiden osuudet on myös esitetty kuviossa 1. Estimoitu-

jen mallien tulokset on raportoitu taulukossa 1.   
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Liitetaulukko 4. Perusterveydenhuollon mallien diagnostiikkaa (n = 13 800) 

Malli Log-uskottavuus Selittävät McFaddenin RMSE Devianssi/ 

 Vakiotermi Malli muuttujat pseudo-R2  vapausaste 

      (lukumäärä)       

       

Kaksiosainen malli (n = 13 800)      

 -72688  0    

Malli 1  -71176 18 0,0208 4525,7  

Malli 2  -69484 66 0,0441 4493,3  

Malli 3  -69106 68 0,0493 4488,0  

Malli 4  -69089 72 0,0495 4487,4  

Malli 5  -70994 60 0,0233 4531,8  

Malli 6  -69338 108 0,0461 4501,1  

Malli 7  -68963 110 0,0513 4494,8  

Malli 8  -68949 114 0,0514 4494,5  

       

1. osa: logit (n = 13 800)       

 -8772  0    

Malli 1  -7636 8 0,1296   

Malli 2  -6694 32 0,2369   

Malli 3  -6541 33 0,2544   

Malli 4  -6541 35 0,2544   

Malli 5  -7537 29 0,1408   

Malli 6  -6630 53 0,2442   

Malli 7  -6476 54 0,2618   

Malli 8  -6476 56 0,2618   

       

2. osa: GLM, family (gamma),       

link (power 0,25) (n = 10 270)      

 -63916  0   0,944 

Malli 1  -63540 10 0,0059  0,871 

Malli 2  -62790 34 0,0176  0,727 

Malli 3  -62565 35 0,0211  0,683 

Malli 4  -62548 37 0,0214  0,679 

Malli 5  -63457 31 0,0072  0,856 

Malli 6  -62709 55 0,0189  0,712 

Malli 7  -62487 56 0,0224  0,669 

Malli 8   -62473 58 0,0226   0,666 

 

RMSE = root mean squared error, keskineliövirheen neliöjuuri  

GLM = generalised linear model, yleistetty lineaarinen malli   
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Liitetaulukko 5. Terveydenhuollon mallien diagnostiikkaa (n = 13 800)  

Malli Log-uskottavuus Selittävät McFaddenin RMSE Devianssi/ 

 Vakiotermi Malli muuttujat pseudo-R2  vapausaste 

      (lukumäärä)       

       

Kaksiosainen malli (n = 13 800)      

 -93795  0    

Malli 1  -92318 18 0,0158 3936,8  

Malli 2  -88605 84 0,0553 3743,9  

Malli 3  -87754 86 0,0644 3670,1  

Malli 4  -87724 90 0,0647 3654,4  

Malli 5  -92101 60 0,0181 3943,2  

Malli 6  -88398 126 0,0575 3763,7  

Malli 7  -87528 128 0,0668 3685,6  

Malli 8  -87501 132 0,0671 3679,9  

       

1. osa: logit (n = 13 800)       

 -8039  0    

Malli 1  -7080 8 0,1193   

Malli 2  -5853 41 0,2719   

Malli 3  -5662 42 0,2957   

Malli 4  -5657 44 0,2963   

Malli 5  -6979 29 0,1318   

Malli 6  -5769 62 0,2823   

Malli 7  -5578 63 0,3061   

Malli 8  -5575 65 0,3065   

       

2. osa: GLM, family (gamma),       

link (power 0,25) (n = 11 018)      

 -85757  0   2,222 

Malli 1  -85238 10 0,0060  2,129 

Malli 2  -82753 43 0,0350  1,683 

Malli 3  -82092 44 0,0427  1,562 

Malli 4  -82067 46 0,0430  1,558 

Malli 5  -85122 31 0,0074  2,112 

Malli 6  -82629 64 0,0365  1,663 

Malli 7  -81950 65 0,0444  1,540 

Malli 8   -81927 67 0,0447   1,535 

 

RMSE = root mean squared error, keskineliövirheen neliöjuuri  

GLM = generalised linear model, yleistetty lineaarinen malli  
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