
■ OECD:n hiljattain julkaisemassa arvioinnissa Suomen terveyden-
huolto sai runsaasti kiitosta. Terveysmenot ovat poikkeuksellisen
edulliset, väestö on palveluihin tyytyväistä, henkilöstöä on runsaas-
ti. Järjestelmä toimii pääosin mallikkaasti. Kiitosten ohella arviointi
paikansi myös monia terveydenhuollon kipupisteitä ja nosti esiin
lukuisia edessä olevia haasteita. Moni OECD:n suosituksista koski
erikoissairaanhoitoa ja lääkehuoltoa. 

OECD:n maa-arviointi on oiva esimerkki siitä, miten hajallaan
olevaa monipuolista tutkimustietoa voidaan hyödyntää pätevään
analyysiin. Tietoon perustuva arviointi lisää suositusten uskotta-
vuutta. Meikäläisestä terveydenhuollosta löytyy ainutlaatuisen moni-
puolista tietoa, mutta usein tietoa ei vain ole heti päättäjille tarjot-
tavissa valmiiksi pureskeltuna. Tiedon jalostaminen helppokäyttöi-
seen muotoon vaatii usein aikaa, vaivaa ja rahaa.

OECD:n arviointi osoittaa erinomaisesti, miten kaikkien suoma-
laisten päättäjien jo nyt käytössä olevaa tietoa voidaan hyödyntää
monipuolisesti, jos asiantuntijoille varataan riittävästi aikaa, rahaa ja
paikallista asiantuntijatukea tehtävänsä suorittamiseen. 

Maa-arvioinnin monista suosituksista vain harvoihin voidaan suo-
raan vastata tutkimuksen keinoin. Väestön ikääntymisen vaikutusten
ennakointi on tutkimuksen ominta sarkaa. Samoin sairaaloiden
rahoituksen arviointiin tutkimus voi tuoda uutta ja monipuolista
kansainvälistä tietoa. Ennaltaehkäisyn kohdentamista ja vaikutta-
vuutta voidaan arvioida johonkin mittaan. 

Erikoissairaanhoidon ja lääkemenojen kasvun hallintakeinoja voi
etsiä kansainvälisestä kirjallisuudesta, mutta kovin uusia ajatuksia
sieltä ei päätöksenteon tueksi taida löytyä. Terveyskeskusten henki-
löstön palkkauksen muuttaminen kannustavampaan suuntaan on
oiva tilaisuus palkkauskokeiluille. Kokeilujen suunnitteluun, palk-
kausvaihtoehtojen ideointiin ja kokeilujen vaikutusten arviointiin on
tutkijoilla paljon annettavaa. Potilaiden valinnanvapauden lisääminen
ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat taas ensisijaisesti poliittisia
kysymyksiä.

OECD suosittelee eri puolilla maata toteutettavien palvelura-
kenneuudistusten ja uusien toimintamallien käyttöönoton vaikutus-
ten tieteellistä arviointia. Se tukisi ja vauhdittaisi toimiviksi todettu-
jen uudistusten toteuttamista muuallakin. 
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■ Nuutisen mukaan tietojen luotetta-
vuus on yleisesti parantunut. Se on pe-

rusedellytys, jotta tieto ohjaisi päätöksente-
koa. Poliittisissa keskusteluissa olisi orpoa il-
man vertailutietoja. Tietoa tuotetaan paljon,
mutta aukkopaikkoja edelleen on.

– Mikä on sen hoitopolun hinta, kun poti-
las lähtee kotioveltaan vaivan kanssa ja palaa
takaisin kotiovelleen? Mitkä ovat perustervey-
denhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntou-
tuksen ja sosiaalitoimen kustannukset? Entä
Kelan osuus? 

– Kun potilaan hoidon kokonaisuus ja kus-
tannukset tiedetään, suhtaudutaan aivan eri
tavalla lisäpanostukseen kuten oikea-aikai-
seen erikoissairaanhoidon toimenpiteeseen.
Se saattaa säästää kaksin verroin yhteiskunnan
kokonaiskustannuksia, sanoo Nuutinen.

Keskeinen ongelma on edelleen rahoituk-
sen monikanavaisuus, sen tuloksena kokonai-
suutta on vaikea hahmottaa ja hallita. Moni-

kanavaista rahoitusta on päästävä tarkastele-
maan kokonaisrahoituksen riittävyyden ja ko-
ko toiminnan kannalta.

– Tällöin varmasti väitetty erikoissairaan-
hoidon kalleus, perusterveydenhuollon viive
tai tekemättömyys sekä oman erikoislääkäri-
konsultaation järjestäminen, tulevat aivan eri
valoon, uskoo Nuutinen.

Hän luettelee useita tutkimuksia ja tieto-
lähteitä, joita on hyvä seurata. CHESSin
PERFECT-hankkeesta saadaan hyvää vaikut-
tavuustietoa ja Stakesin Sotkanet on erin-
omainen lisä kuntien ja alueiden vertailuun.

Vaikuttavaa käyntiä ei vielä mitata
Potilaan kokemuksista ja inhimillisestä puo-
lesta ei ole paljoa tietoa. Meillä on tietoa käyn-
tien keskihinnoista, mutta emme tunne nii-
den sisältöä. Ainakaan rekistereihin ja tieto-
kantoihin käynnin sisällöstä ei jää jälkiä.

– Mikä on hyvää hoitoa ja miten potilas ko-

– Suurin haaste on arvioida potilaan

hoidon kokonaishinta. Myös hoitojen

vaikuttavuudesta tarvitaan lisätietoa.

Tiedon tuottajien ja käyttäjien pitäisi

enemmän keskustella tiedon käytet-

tävyydestä ja siitä ohjaako tieto 

päätöksentekoa. Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri 

Lauri Nuutinen on terveydenhuollon

uskottu mies useilla näköalapaikoilla.

Hän on myös CHESSin PERFECT-

hankkeen johtoryhmässä ja Finohtan

neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Potilaan polku 
on terveydenhuollon merkittävin haaste

Haastateltavana 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
johtajaylilääkäri Lauri Nuutinen

teksti ja kuva: Timo Hujanen

”
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sairaanhoitoa pitkien välimatkojen päähän.
Kun korva- ja silmätautiyksikköä tai neurolo-
giaa pidetään auki, pitää väestöpohjaa olla
riittävästi että henkilöstö tulee työllistetyksi.
Apuna voi olla konsultaatioverkostot yliopis-
tosairaalaan.

Nuutisen mukaan ortopedisiin leikkauk-
siin erikoistuneen sairaalan kuten Tampereen
Coxan kaltaisille sairaaloille tarvitaan suurta
väestöpohjaa, mutta silloinkin mahdolliset si-
vuvaikutukset muuhun ortopediaan on tie-
dostettava.

– Pohjoisessa OYSin yhteydessä voisi olla
sairaala vastaavantyyppisellä omistuspohjalla
ajatellen viittä keskussairaalaa, koska kaikilla
on ortopedisiä jonoja.

– Traumatologia on syytä pitää muun päi-
vystyksen yhteydessä, sillä ei ole järkevää vi-
rittää kahta päivystystä.

Nuutinen toteaa, että päivystykset kannat-
taa keskittää alueellisesti. Pohjoisessa, pinta-
alaltaan puolessa Suomessa, on viiden sai-
raanhoitopiirin kesken toteutettu erikoisaloit-
tain hyvä työnjako. Loma-aikoina pienet eri-
koisalat ja erityisesti päivystystoiminta keskit-
tyvät OYSiin.

Opetusterveyskeskuksia lisättävä
– Nyt tarvitaan ylempää tulevaa ohjausta, sil-
lä paikallisesti ei pystytä tekemään riittäviä
päätöksiä. Kun kansa on äänestänyt poliitikon
paikalliseen valtuustoon, ei tämä lähde kun-
tansa olemassaoloa kyseenalaistamaan. Seu-
raava vaali on menetetty. Kun ohjaus tulee yl-
häältä, selusta pelastuu, pohtii Nuutinen tule-
vaisuuden kuntakentän muutoksia.

– Terveyskeskusten kehittämiseksi tarvitaan
suurempia väestöpohjia, jotka ovat edellytys
opetusterveyskeskustoiminnan edistämiselle.
Niissä on enemmän lääkäreitä ja niihin saa-
daan lääkäreitä. On moniammatillista osaa-
mista ja erikoislääkärikonsultaatioita saadaan

kee itsensä kohdelluksi? Hoitoon pääsy on po-
tilaalle iso asia.Mitä potilas odottaa ja mikä on
sitä laatua? Ja saako potilas vaikuttavaa hoitoa?
Näiden mittaaminen on vielä alkutekijöissä.

– Tuottavuuden maksimointi ja mahdolli-
simman monen suoritteen tekeminen voi joi-
denkin toimenpiteiden osalta onnistua. Nuu-
tinen ottaa esimerkiksi terveyden edistämisen.

– Jos poliklinikalla katsottaisiin muutama
potilas vähemmän ja annettaisiin potilaille
2–3 lausetta enemmän, voitaisiin potilaat va-
kuuttaa tupakoinnin lopettamisen merkityk-
sestä, ruokavalion muuttamisesta tai liikun-
nan lisäämisen vaikutuksista. Ne olisivat suu-
ria satsauksia yksillöllisen terveyden, alueiden
ja koko yhteiskunnan kannalta.

– Olisi saatava selville, onko ohjeita annet-
tu ja onko tieto mennyt perille. Muutoin po-
liklinikkaa, jossa on yksi hoitaja enemmän,pi-
detään muita tehottomampana. Vaiva voi-
daan hoitaa yhdellä käynnillä, kun toisessa
paikassa vaiva katsotaan pikaisesti ja annetaan
aika seuraavalle käynnille.OYSissa on tehty ai-
heesta hoitotieteellisiä tutkimuksia.

– Ei pidä mennä norjalaiseen tapaan, jossa
valtiolta tulee rahaa käyntien ja kontaktien
määrän mukaan. Meidän on satsattava vai-
kuttavaan käyntiin. Ehkä määrällisesti vä-
hemmän, mutta tehdään kerralla enemmän.
Mitä potilas sai käynniltä pitkällä tähtäimellä,
pohtii Nuutinen ja toteaa, ettei tätä ole vielä
helppo mitata.

Oulussa tilausta ortopediselle sairaalalle
– Yleisesti sairaanhoitopiirien riittävänä väes-
töpohjana on pidetty 150 000 asukasta. Se on
väestöpohja, jota varten kannattaa järjestää
monen erikoisalan palveluja.

– Meillä pohjoisessa on riittävä keskittämis-
/hajauttamissäätö viiden sairaanhoitopiirin
kesken. Ei ole tarkoituksenmukaista keskittää
erikoisvastuualueittain tavallista peruserikois-

telemaattisesti ja henkilöinä paikalle. Siinä voi
olla opetuksen tukihenkilöitä ja opiskelijoita
ohjattuina, ei vain yksin työtä tekemässä.

– Jos perusterveydenhuollon tutkimusta
halutaan edistää, on keskittyminen ainoa tie
saada sitä eteenpäin yliopistojen ja yliopisto-
sairaalojen tuella. Yksin perusterveydenhuol-
losta käsin ei kannata lähteä tekemään kovin
pitkälle vievää tutkimusta.

Yhteistä säveltä monella tasolla
– Meillä on ollut perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon välillä parin vuoden
ajan saumaton hoitoketjuprojekti, jossa on va-
kiinnutettu sähköisen lähetteen, palautteen ja
konsultaation käyttö.Kun lääkäri näkee miten
systeemi pelaa, niin hän käyttää sitä, kertoo
Nuutinen. Alueellinen yhteispäivystys on yksi
tärkeä vahvuus. Perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon erikoisalojen edustajat
käyvät vuosittain läpi missä eri potilasryhmiä
hoidetaan. Kitkakysymykset ratkaistaan neu-
votteluissa.

– Sairaanhoitopiirillä, Oululla ja ympäris-
tökunnilla on yhteistyölista, jota päivitetään
vuosittain. Listalla ovat mm. laboratorio- ja
radiologiatoiminta, apteekkien järjestelyt,
kaupungin sairaalan ja meidän sairaalaan yh-
teistyöasiat.

Hankintatoimen yhteistyön laajenemisesta
kuntien ja sairaanhoitopiirin kesken keskus-
tellaan paraikaa. Lääkkeiden yhteishankinta
on toiminut jo vuosia. Päällekkäisiä tukitoi-
mia pyritään välttämään. OYS:n erityisvas-
tuualueella suurimmat hankinnat on keski-
tetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
riin. Viiteen kertaan samoja asioita ei kannata
tehdä ja saadaan vielä tukkualennukset.

Sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki miet-
tivät yhdessä hoitokäytäntöjen vaikuttavuutta
ja mitä mittareita arvioinnissa käytetään. Val-
takunnallisten rekistereiden hyödyntämistä li-
sätään. Yhteistyö jatkuu viiden pohjoisen sai-
raanhoitopiirin välillä tiiviinä erikoisaloittain.

Pohjois-Pohjanmaasta ja Oulusta olisi mo-
nessa asiassa paljon opittavaa. Lauri Nuutinen
pysyy ajan hermolla, sillä hän vetää myös alu-
een terveyden edistämisen yhteistyötoimi-
kuntaa. ■

”On pyrittävä siihen, että prosessi pelaa ja odotus-
aikoja ei ole. Terveydenhuollossa on paljon ammat-
tihenkilön ja potilaan vuorovaikutusta, jonka sisäl-
löstä ja käytetystä ajasta ei tiedetä. Paras kontakti
ei ole välttämättä se lyhin kontakti.” 
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Kuoleman läheisyys 
selittää kustannuksia

Unto Häkkinen, 
tutkimusprofessori, CHESS
Pekka Martikainen, 
akatemiatutkija, 
Helsingin yliopisto, sosiologian laitos
Anja Noro, 
erikoistutkija, CHESS
Elina Nihtilä, 
tutkija,
Helsingin yliopisto, sosiologian laitos 
Mikko Peltola, 
tutkija, CHESS

on yhteydessä erityisesti pitkäaikaishoidon
kustannuksiin. Sen sijaan avohoidon resepti-
lääkkeiden kustannuksista noin 70 prosenttia
kohdentui henkilöille, jotka olivat elossa vielä
vuoden 2002 lopussa.

Ennusteiden mukaan terveydenhuollon- ja
vanhustenhuollon kokonaiskustannukset li-
sääntyivät iän kasvaessa. Tämä johtuu pää-
asiassa siitä, että pitkäaikaishoito keskittyy
vanhempiin ikäluokkiin. Kuviossa 1 on esitet-
ty naisia koskevia ennusteita. Ikääntymisen
vaikutukset eivät ole niin suuret kuin mihin
päädytään perinteisen mallin perusteella. Tä-
mä ilmenee kuviossa 1 siten, että perinteisen
mallin mukainen ennuste kasvaa huomatta-
vasti nopeammin iän suhteen kuin erikseen
eri vuosina kuolleille ja elossa olleille lasketut
ennusteet.Erikoissairaanhoitoa ja reseptilääk-
keitä koskevissa ennusteissa iän vaikutus oli
selvästi erilainen.

Kuviossa 2 on esitetty erikoissairaanhoidon
ennusteet naisille, jotka eivät olleet pitkäai-
kaishoidossa. Siitä havaitaan, että kuolleilla
erikoissairaanhoidon kustannukset jopa las-
kevat iän lisääntyessä.

Perinteiset ennusteet yliarvioivat 
Tulosten mukaan kuoleman läheisyys on tär-
keä terveydenhuollon kustannuksia selittävä
tekijä.Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon
kokonaiskustannukset kasvavat iän myötä,
mutta kasvu ei ole niin suuri kuin mihin pel-
kästään palvelujen ikäryhmittäisiin tietoihin
perustuvilla ennusteilla päädytään.

Sovelsimme tässä tutkimuksessa laadittuja
malleja tulevaisuuden terveydenhuollon kus-
tannusten arviointiin. Näiden alustavien las-
kelmien perusteella kuoleman läheisyyden si-
sältämien ennusteiden mukaiset terveyden-
huollon ja vanhustenhuollon kustannukset
olisivat vuonna 2036 noin 25 prosenttia pie-
nemmät kuin perinteiseen malliin perustuvat
ennusteet. ■

CHESSin ja Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen

meneillään olevassa tutkimushankkeessa arvioidaan, miten

terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palvelujen käyttö ja 

kustannukset liittyvät kuoleman läheisyyteen. Kuoleman 

läheisyys on tärkeä terveydenhuollon kustannuksia selittävä

tekijä. Perinteisillä mekaanisilla ennusteilla todennäköisesti 

yliarvioidaan ikääntymisen vaikutuksia terveydenhuollon

kustannuskehykseen.

■ Seuraavassa esitellään alustavia tulok-
sia tutkimuksen osahankkeesta, jossa

arvioidaan, mikä osuus terveydenhuollon
kustannuksista selittyy kuoleman läheisyydel-
lä ja miten kuoleman läheisyys vaikuttaa kus-
tannuksiin eri ikäryhmissä. Kuolleiden hoito-
kustannuksia verrataan elossa olevien kustan-
nuksiin.

Aineiston muodosti 40 prosentin otos vuon-
na 1997 65 vuotta täyttäneistä suomalaisista
(n=285 317), joita seurattiin vuoden 2002 lop-
puun.Tutkimusaineisto sisälsi tietoa erikoissai-
raanhoidon (avo- ja vuodeosastohoito), muun
vuodeosasto- ja laitoshoidon sekä reseptilääk-
keiden käytöstä ja kustannuksista, sosio-
ekonomisesta asemasta ja sairastavuudesta
(erityiskorvattavuusoikeudet), asuinalueesta
(sairaanhoitopiiri) sekä kuolemasta (kuolinsyy
ja -aika).

Kustannusten ja kuoleman yhteys
Yli 65-vuotiaiden terveydenhuollon ja van-
hustenhuollon kustannukset olivat 3 100 mil-
joonaa euroa vuonna 1998 (taulukko 1). Ko-
konaiskustannuksista 14 prosenttia kohdistui
samana vuonna kuolleille sekä 17 prosenttia
seuravana vuonna (1999) kuolleille. Kaikki-
aan noin 60 prosenttia vuoden 1998 kustan-
nuksista kohdistui henkilöille, jotka kuolivat
viiden vuoden kuluessa. Kuoleman läheisyys
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Menetelmät:
Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon
kustannukset jaettiin neljään ryhmään tau-
lukon 1 mukaisesti. Kaikkiaan käytössä oli
tietoa noin 80 prosenttia yli 65-vuotiaiden
terveydenhuollon ja vanhustenhuollon
kustannuksista. Merkittävimmät ulkopuo-
lelle jääneet kustannuserät olivat terveys-
keskusten avohoito, kotisairaanhoito ja
kotipalvelut, joista ei valtakunnallisesti ole
saatavilla rekisteritietoa.

Tutkimusta varten laskettiin jokaiselle
henkilölle terveydenhuollon ja vanhusten-
huollon kustannukset vuodelle 1998, jota
käytettiin selitettävänä tekijänä syventä-
vässä tarkastelussa. Kustannuksia mallin-
nettiin kaksivaiheisella menetelmällä, jossa
ensimmäisen osan muodosti logistinen
regressio ja toisen osa nolla katkaistu
PNS-regressio. Selitettävinä muuttujina
käytettiin ikää, sukupuolta, kuoleman
läheisyyttä, asuinpaikkaa, sairastavuutta ja
tuloja kuvaavia muuttujia sekä eräitä näi-
den muuttujien yhdysvaikutuksia. 

Mallien perusteella laadittiin ennusteet
iän ja kuolemaläheisyyden suhteen.
Ennusteita vertailtiin perinteiseen malliin,
jossa terveydenhuollon kustannuksia
arvioitiin ainoastaan ikärakenteen perus-
teella. Perinteistä mallia on tähän asti käy-
tetty useimmissa terveydenhuollon kus-
tannuksia koskevissa suomalaisissa ja kan-
sainvälisissä ennusteissa.

Taulukko 1. 
65 vuotta täyttä-
neiden vuoden
1998 terveyden-
huollon ja vanhus-
tenhuollon kustan-
nukset kuolinvuo-
den mukaan. 

Kaikkien vuoden 1998 Osuudet kustannuserittäin (%)  
kustannukset yhteensä

Miljoonaa Osuus koko- Kuolleet Kuolleet Kuolleet Kuolleet Kuolleet Elossa
Kustannuserät euroa naiskustan- 1998 1999 2000 2001 2002 2002 

nuksista (%) lopussa 

Somaattinen erikoissairaanhoito 1 067 34,4 15,6 12,4 8,3 7,0 6,4 50,3

Terveyskeskusten ja psykiatrian 
275 8,9 25,3 16,6 10,4 8,4 7,2 32,0

vuodeosastohoito

Pitkäaikaishoito 1427 46,0 13,4 22,9 16,9 12,0 9,4 25,3

Reseptilääkkeet 333 10,7 3,4 7,3 6,7 6,2 6,1 70,3

Kokonaiskustannukset 3103 100 14,2 17,1 12,3 9,3 7,8 39,3

Kuvio 1. Tervey-
denhuollon ja van-
hustenhuollon ko-
konaiskustannuk-
set vuonna 1998
kuoleman läheisyy-
den ja iän mukaan. 
Naiset.

Kuvio 2. Somaatti-
sen erikoissairaan-
hoidon kustannuk-
set vuonna 1998
kuoleman läheisyy-
den ja iän mukaan. 
Naiset.
Pitkäaikaispotilaat 
poistettu.
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■ CHESSissä tutkittiin ympärivuorokau-
tisen hoidon asiakkaiden samankaltai-

suutta laitostyypeittäin pitkäaikaishoidon RAI-
hankkeen tunnuslukujen avulla. Tässä artikke-
lissa on käytetty RAI-hankkeen tietoja ajanjak-
solta 1.7.–31.12.2004 (n=6 670). Vanhainko-
tien (n=3 969) ja terveyskeskusten (n=2 274)
tuloksia voi pitää yleistettävinä. Palvelutalojen
tulokset eivät ole yleistettäviä, koska otoskoko
on pieni (n=427).

Vain kahdeksan prosenttia ympärivuoro-
kautisessa hoidossa olevista iäkkäistä oli älylli-
seltä toimintakyvyltään normaaleja. Älyllisen
toimintakyvyn vaje oli vähintään vaikea useam-
malla kuin joka toisella terveyskeskusten, joka
kolmannella vanhainkotien ja joka viidennellä
palvelutalojen asukkaalla (kuvio 1).

Sairaudet älyllisen toimintavajeen takana
Älylliseen toimintakyvyn vajeeseen vaikutta-
vat sairaudet jakautuivat kaikissa laitostyy-
peissä samankaltaisesti. Dementoivat ja psy-
kiatriset sairaudet selittivät yhdessä 69 pro-
senttia älyllisestä toimintakyvyn vajeesta
(vaihtelu laitostyypeittäin 60–72 %) (kuvio 2).
Näiden jälkeen tärkeimmät sairaudet olivat ai-

vohalvaus (21 %, vaihtelu 13–25 %), Parkin-
sonin tauti (5 %), aivotrauman jälkitila (3 %)
ja multippeli skleroosi (1 %).

Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista 14
prosentilla oli älyllisen toimintakyvyn vaje ilman
selittävää diagnoosia. Näitä asiakkaita oli eniten
palvelutaloissa (22 %), seuraavaksi eniten ter-
veyskeskuskuksissa (15 %)ja vähiten vanhainko-
deissa (12 %). Niillä joilla ei ollut älyllisen toi-
mintakyvyn vajetta selittävää diagnoosia,vaje oli
vähintään keskivaikea kahdella viidestä (41 %).

Fyysinen toimintakyky
Kuviossa 3 on kuvattu asukkaiden jakautumi-
nen asiakasrakenneluokituksen (RUG-III) seit-
semän kliinisen pääluokan mukaan laitostyy-
peittäin. Kuntoutusluokkaan (pääluokka I)
kuului kaikkialla vähän asiakkaita, vähiten pal-
velutaloissa. Aikaa vievää lääketieteellispainot-
teista hoivaa saavien (pääluokat II–IV) osuus
oli suurin terveyskeskuksissa (35 %) ja pienin
palvelutaloissa (10 %).

Pääluokan VII, heikentyneen fyysisen toi-
mintakyvyn asiakkaat voidaan ryhmitellä edel-
leen viiteen alaluokkaan jäljellä olevan omatoi-
misuuden mukaan. Henkilöillä, joilla omatoi-

Vanhusten hoidon erottelu sosiaali- ja
terveystoimen kesken on keinotekoista
Suomalainen vanhusten ympä-

rivuorokautinen hoito on 

huolenpitoa iäkkäistä, joilla on

pääasiassa aivoja rappeuttavia

ja psykiatrisia sairauksia. 

Terveyskeskusten, vanhainko-

tien ja palvelutalojen asukkaat

eroavat toisistaan älyllisen 

toimintakyvyn aleneman ja

jonkin verran liitännäissairauk-

sien mukaan. Hoidon jakami-

nen erikseen sosiaali- ja

terveystoimeen on palvelujen

kokonaisvaltaisen suunnittelun

ja sujuvien hoitoketjujen 
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■ Vaikea tai erittäin vaikea vaje
■ Lievä – keskivaikea vaje
■ Ei vajetta
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Kuvio 1. Älyllinen toimintakyky
(n=6 670).
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Kuvio 3. Ympärivuorokautisen 
hoidon asiakasrakenne (RUG-III)
(n=6 670).
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Kuvio 2. Älyllisen toimintakyvyn vajeen syyt
(n=6 670).
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Porrastettu arviointi työkaluksi 
ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin
Kuntien haasteena on palvelu-

tarpeen arvioinnin samankaltainen

ja oikeudenmukainen toteutus ja

päätöksenteko. Päätöksenteko-

polku perusteluineen on oltava

seurattavissa ja todennettavissa

alusta loppuun. 

■ CHESSissä on jo kuuden vuoden ajan
toteutettu vanhustenhuollon RAI-

vertailukehittämishanketta yhteistyössä jul-
kisten ja yksityisten palvelutuottajien kanssa.
RAI-järjestelmää voidaan käyttää myös
asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnissa.

Palvelutarpeen systemaattinen arviointi
turvaa sekä asiakkaiden oikeudet että tekee
henkilökunnan työn näkyväksi. Vertailukel-
poista arviointitietoa voidaan tarvittaessa
hyödyntää myös Kelan hoitotukea ja omais-
hoidon tukea myönnettäessä.  Kunta- ja pal-
velurakenteenuudistukset tuovat palvelu-
tarpeen arviointiin omat haasteensa. 

Arviointi ja päätökset portaittain
RAI-järjestelmään on kehitetty porrastettu
arviointijärjestelmä, jossa vaiheittain selvite-
tään asiakkaan kuntoa ja avun tarvetta. Kun
asiakas ottaa yhteyttä, ensimmäisessä vai-
heessa selvitetään asiakkaan taustatiedot,
esitetään muutama avun tarvetta arvioiva
kysymys ja tehdään ensimmäinen päätös
palvelutarpeesta. Jos avun tarvetta ei ole,
asiakasta opastetaan. Mikäli avun tarvetta
on, siirrytään tarkempaan arviointiin. 

Toisella portaalla arvioidaan asiakkaan
avun tarvetta syventävillä kysymyksillä. Nii-
den perusteella arvioidaan palvelutarpeen
kiireellisyys ja se onko tarpeen kartoittaa

kokonaisvaltaisesti asiakkaan ongelmat. Mi-
käli laajaan arviointiin ei ole tarvetta, asiakas
saa neuvontaa ja opastusta esim. puhelimit-
se. Mikäli asiakkaan avun tarve on kiireelli-
nen ja on aihetta laajempaan, tarkempaan
arviointiin, tehdään asiakkaan luo kotikäyn-
ti ja sen yhteydessä laaja kotihoidon RAI-ar-
viointi.  Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan
toimintakyky, terveydentila, omaisten tuki
ja kotiympäristön ongelmat ja tuotetaan tie-
toja palvelupäätöksen pohjaksi. Tässä vai-
heessa päätetään annettavista palveluista.

Dokumentointi alusta loppuun
Kun porrastettua arviointijärjestelmä ote-
taan käyttöön, arvioinnin ja päätöksenteon
dokumentoinnissa hyödynnetään sekä in-
ternet-ratkaisuja että atk-sovelluksia esim.
kämmentietokoneelle. Jokaisesta vaiheesta
on tavoitteena kirjata kaikki päätökset pe-
rusteluineen. Asiakastietojärjestelmään kir-
jataan asiakkaan taustatiedot, porrastetun
arvioinnin vaiheet sekä RAI-arviointi, sen
keskeiset tulokset ja palvelupäätökset. 

Kunnissa päätösten ikäihmisten palve-
luista tulee perustua yhteiseen näkemyk-
seen palvelutarpeesta. Tältä pohjalta on tar-
peen luoda selkeät kriteerit ja suositukset
päätöksenteon tueksi. Nämä suositukset
voidaan luoda yhteistyössä kuntien kanssa ja
hyödyntäen porrastettua arviointia. ■

Anja Noro, 
erikoistutkija, CHESS
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Harriet Finne-Soveri,
erikoistutkija, CHESS

misuutta ei enää ollut lainkaan,oli kolmella nel-
jästä (75 %) vähintään vaikea älyllisen toimin-
takyvyn alenema ja joka toinen heistä sairasti
loppuvaiheen dementiaa.

Kaikista pitkäaikaishoidon asiakkaista loppu-
vaiheen dementiaa sairasti joka viides (19 %).
Loppuvaiheen dementiaa sairastavia oli eniten
terveyskeskuksissa eli joka kolmas (33 %), seu-
raavaksi eniten vanhainkodeissa (13 %) ja vähi-
ten palvelutaloissa (6 %).

Muut sairaudet 
Dementoivien- ja psykiatristen sairauksien jäl-
keen diagnooseista yleisimmät olivat verenpai-
netauti (29 %), sepelvaltimotauti (19 %), sydä-
men vajaatoiminta (17 %), diabetes (17 %),
lonkkamurtuman jälkitila (14 %), jokin rytmi-
häiriö (13 %), jokin silmäsairaus (12 %),osteo-
poroosi (10 %), jokin keuhkosairaus (9 %) ja
jokin syöpä (7 %).

Sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimin-
taa, rytmihäiriöitä ja diabetesta oli eniten pal-
velutaloissa asuvilla. Psykiatriset sairaudet oli-
vat yhtä yleisiä palvelutaloissa ja vanhainko-
deissa, terveyskeskuksissa näitä sairauksia oli
vähemmän.Dementian diagnoosi oli yhtä ylei-
nen vanhainkodeissa ja terveyskeskuksissa,
mutta palvelutaloissa sitä oli vähemmän. Hal-
vaus ja loppuvaiheen dementia olivat yleisim-
piä terveyskeskuksissa ja harvinaisimpia palve-
lutaloissa. Keuhkosairaudet olivat yhtä yleisiä
kaikissa laitoksissa.Silmäsairaudet olivat harvi-
naisimpia terveyskeskuksissa. Ympärivuoro-
kautisen hoidon asukkailla oli keskimäärin kol-
me diagnoosia ja kahdeksan eri lääkettä.

Laitostyypit eroavat toisistaan pääasiallisesti
asiakkaiden sairauksiin liittyvän toimintakyvyn
aleneman ja jonkin verran liitännäissairauksien
mukaan. Muiden sairausryhmien kuin demen-
tian ja psykiatristen sairauksien itsenäinen osuus
on aivohalvausta lukuun ottamatta merkityksel-
tään marginaalinen. Kaikissa laitostyypeissä tar-
vitaan samankaltaista osaamista. ■

Lähteet: 
Noro A, Finne-Soveri H, Björkgren M, Vähäkangas P (toim).
Ikääntyneiden laitoshoidon laatu ja tuottavuus 
– RAI-järjestelmä vertailukehittämisessä. 
Stakes, Raportteja M205, 2005.
Finne-Soveri H, Björkgren M, Vähäkangas P, Noro A (toim).
Ikääntyneiden kotihoidon laatu ja tuottavuus 
– RAI-järjestelmä vertailukehittämisessä. (Tulossa 2006).
http://www.stakes.fi/finrai

Maaliskuun alussa astuu voimaan
sosiaalihuoltolain muutos, jonka mukaan
kuntien on järjestettävä palvelutarpeen
arviointi kaikille 80 vuotta täyttäneille ja
kansaneläkelain erityishoitotukea saaville
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
yhteydenotosta. Kiireellisissä tilanteissa
arviointi on kuitenkin tehtävä viipymättä.

Lähde:
Magnus Björkgren. Case-mix classification and efficincy
measurement in long-term care of the elderly. 
Stakes, Research report 124. Helsinki 2002.

Juttu sivuaa Harriet Finne-Soverin esitystä ”Vanhuksen
ongelmat ovat universaaleja – onko tuottajalla väliä?” 
CHESS-seminaarissa 17.11.2005.
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Kuntien terveyden- ja vanhustenhuollon menot

– onko koolla väliä?
Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon menot asukasta kohti näyt-

tävät riippuvan vain vähän kunnan koosta. Perusterveydenhuollon

ja vanhustenhuollon kohdalla mahdolliset mittakaavavaikutukset

ovat pieniä. Taloudellisesti ihanteellinen kunnan väestöpohja saat-

taisi varovasti arvioiden olla 24 000–36 000 välillä. 

■ Kunta- ja palvelurakenneuudistus
-hankkeessa kuntakoon suurentami-

nen nähdään yhdeksi keskeiseksi keinoksi koko
kuntasektorin toiminnan taloudellisuuden pa-
rantamiseksi. Aiempien tutkimusten mukaan
kunnan koolla ja kuntien peruspalvelujen ns.
kustannustehokkuudella ei näytä olevan kovin
vahvaa yhteyttä, sen jälkeen kun muiden kes-
keisten menotasoon vaikuttavien tekijöiden
vaikutus on vakioitu.

Pieniä kuntia toisiinsa tai suurempiin yh-
distämällä ei todennäköisesti ole saatavissa
kovin merkittäviä taloudellisia etuja.Näin sik-
si, että puolet väestömäärältään Suomen pie-

nimmistä kunnista muodostaa vain kymme-
nen prosenttia terveydenhuollon ja vanhus-
tenhuollon kokonaismenoista (kuvio 1).

Vaikutus perusterveyden- ja
vanhustenhuollon menoihin 
Menot asukasta kohti olivat vuonna 2003 pie-
nimmillään kunnan koon ollessa 24 000–
36 000 asukasta. Menojen tason ja kunnan
koon välinen yhteys on kuitenkin melko heik
ko. Myös kunnan maapinta-ala vaikuttaa me-
noihin. Pinta-alaltaan suuremmissa kunnissa
menot asukasta kohti ovat korkeammat kuin
pienemmissä kunnissa.

Kuvio 2. Terveyden- ja
vanhustenhuollon me-
not asukasta kohti ja
kunnan koko (asukas-
luku) vuonna 2003, 
tulokset alustavia. 

Kuvio 1. Terveyden-
ja vanhustenhuollon
kokonaismenojen 
kumulatiivinen 
jakauma. Kunnat 
väestön mukaan
suuruusjärjestyk-
sessä pienimmästä 
suurimpaan 
vuonna 2003. 

Markku Pekurinen, tutkimusprofessori, CHESS
Lien Nguyen, tutkija, CHESS
Unto Häkkinen, tutkimusprofessori, CHESS
Timo Hujanen, tutkija, CHESS

Tärkein perusterveydenhuollon ja vanhus-
tenhuollon menojen kuntakohtaista vaihtelua
selittävä tekijä on palvelujen tarve. Mitä suu-
rempi on palvelujen tarve, sitä korkeammat
ovat menot asukasta kohti.Yksityisen sektorin
hammashuoltopalvelut korvaavat kunnallisia
palveluja. Reseptilääkkeet sen sijaan näyttävät
täydentävän kunnallisia palveluja. Kunnassa,
jossa menot asukasta kohti ovat korkeat,myös
reseptilääkkeistä maksetut sairausvakuutus-
korvaukset asukasta kohti ovat korkeat, sen-
kin jälkeen kun palvelujen tarpeen vaikutus
menoihin on vakioitu.

…sekä terveydenhuollon ja
vanhustenhuollon menoihin
Kunnan koolla ja menoilla asukasta kohti näyt-
täisi olevan lievä yhteys silloin kun tarkastellaan
alle 80 000 asukkaan kuntia (kuvio 2). Maa-
pinta-alaltaan suuremmissa kunnissa menot
ovat korkeammat kuin pienemmissä kunnissa.

Tärkein terveydenhuollon ja vanhusten-
huollon menojen kuntakohtaista vaihtelua se-
littävä tekijä on myös tässä tapauksessa palve-
lujen tarve. Muista tekijöistä vain kunnan
asukkaiden nettotuloilla ja lääkkeistä makse-
tuilla sairausvakuutuskorvauksilla saattaa olla
yhteyttä kunnan menoihin, silloin kun tar-
kastellaan alle 80 000 asukkaan kuntia.

Vahva peruskunta vai piiri?
Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon me-
not asukasta kohti näyttävät riippuvan vain
vähän kunnan koosta.Perusterveydenhuollon
ja vanhustenhuollon kohdalla mahdolliset
mittakaavavaikutukset ovat pieniä. Tulokset
viittaavat lievästi siihen, että kunnan menojen
kannalta perusterveydenhuollon ja vanhus-
tenhuollon optimaalinen väestöpohja saattai-
si olla 24 000–36 000 välillä. Tämä voi antaa
viitteitä myös ns. vahvan peruskunnan tai pe-
rusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palve-
lut kattavan ns. perusturvapiirin optimaali-
sesta väestöpohjasta.

Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ko-
konaismenoissa ei ole havaittavissa kovin sel-
keitä mittakaavavaikutuksia. Tulosten perus-
teella ei voi siten päätellä ns. terveyspiirin tai
sosiaali- ja terveyspiirin optimaalista väestö-
pohjaa. ■ 
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Vaikuttaako erikoissairaanhoidon
tulosyksikön koko palveluiden
yksikkökustannuksiin?■ Taloudellisia mittakaavaetuja on aja-

teltu syntyvän kun keskimääräiset yk-
sikkökustannukset pienevät tuotannon mää-
rän lisääntyessä. Ulkomaisissa tutkimuksissa
on havaittu mittakaavaetuja yksiköiden koon
kasvaessa noin 200 sairaansijaan. Noin
400–600 sairaansijan jälkeen yksikkökustan-
nukset ovat nousseet. Hoidon laadun on osoi-
tettu joissakin toimenpiteissä olevan selvästi
yhteydessä tuotannon määrään, mutta tulok-
sia ei voi kuitenkaan yleistää.

CHESSin tutkimuksessa selvitettiin yksik-
kökoon ja yksikkökustannusten välistä suh-
detta. Tietolähteenä tutkimuksessa käytettiin
Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus-
hankkeen vuosien 2000–2004 tietoja suurilta
erikoisaloilta (sisätaudit, kirurgia, naistentau-
dit ja lastentaudit). Aineistossa olivat mukana
lähes kaikki kunnalliset sairaalat.

Tuotosta mitattiin drg-ryhmiteltyjen hoito-
jaksojen, ajanvarauskäyntien ja päivystyskäyn-
tien painotetulla summalla. Kustannuksina
käytettiin erikoisalan/tulosyksikön kokonais-
kustannuksia. Yksikkökustannus määriteltiin
kustannusten ja tuotosten välisenä suhteena.

Tilastollinen analyysi osoitti, että sairaala-
tyypillä ja erikoisalalla oli merkittävä vaikutus
yksikkökustannuksiin. Erityisesti lastentaudit
erottuivat muista erikoisaloista selvästi kor-
keammilla yksikkökustannuksilla. Tämän
vuoksi laskimme yksikkökustannusindeksin
kullekin erikoisalalle ja sairaalatyypille erik-
seen, ottaen huomioon sairaalatyypin ja eri-
koisalan keskimääräisen kustannustason ja sen

Yksikkökoon suurentamisen tehokkuusetuja on tutkittu laajasti useiden maiden

terveydenhuollossa. Aiemmat tulokset ovat olleet ristiriitaisia, mutta sairaala-

hoidossa yksikön koolla näyttäisi olevan taloudellista merkitystä. Suomessa 

noin 110–140 sairaansijan kokoiset tulosyksiköt saattaisivat olla edullisimpia.
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vuosittaisen kehittymisen. Oheisessa kuviossa
on esitetty kunkin yksikön yksikkökustannus-
indeksi ja vastaava yksikön koko hoitojaksoi-
na. Tässä alustavassa analyysissä ei vakioitu
muita tekijöitä.

Kuvion havaintojoukkoon on sovitettu
malli, joka kuvaa yksikön koon ja yksikkökus-
tannusten suhdetta. Alustavien tulosten mu-
kaan yksikkökustannukset olisivat pienimmil-
lään noin 9 000–10 000 hoitojaksoa vuodessa
tuottavissa yksiköissä. Laskennallisina sai-

raansijoina tämä tarkoittaisi noin 110–140
sairaansijan kokoisia yksiköitä. Kun hoito-
jaksojen lukumäärä on alle 7 000 vuodessa,
yksikkökustannukset laskevat tasaisesti hoi-
tojaksojen määrän kasvaessa. Kun yksikön
tuotanto ylittää 10 000 jaksoa, yksikkökus-
tannukset vähitellen kohoavat. Yli 15 000
hoitojaksoa tuottavien yksiköiden määrä on
kuitenkin pieni, joten näitä yksiköitä koskevat
tulokset eivät ole kovin luotettavia. ■
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■ – Nyt on tarkoituksena suunnata tut-
kimusta palvelujen ja tulonsiirtojen

mikro- ja makrotaloudellisten kustannusvai-
kutusten arviointiin ja kohtaantokysymyksiin.
Stakesin pitää yhtäältä pystyä laskemaan
ikääntymisen vaikutuksia sosiaali- ja terveys-
palveluihin ja toisaalta olla apumiehenä kun-
nille, jotka tarvitsevat näitä laskelmia.

Terveystaloustieteen 
merkitys tunnustettu
Heikkilä nostaa strategian painoalueista tär-
keimmäksi hyvinvointipolitiikan kestävyyden,
jota Stakesin strategiassa ei ole ennen ollut.Sen
mukaan Stakes seuraa, arvioi ja mallintaa so-
siaali- ja terveyspalvelujen sekä etuuksien kus-
tannusten ja rahoituksen kehitystä. Tutki-
muksen on tarkoitus vastata kysymyksiin riit-
tääkö raha, väki ja maksuhalukkuus.

Heikkilän mukaan terveystaloustiede on
nyt saanut uuden strategian myötä vahvan

Stakesin strategiset painoalueet:

hyvinvointipolitiikan kestävyys, 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

nen sekä palvelujen vaikuttavuus,

väestörakenteen muutosten 

vaikutusten hallinta, eriarvoistu-

misen vähentäminen, ohjaava 

tietoperusta ja innovaatiot.

Heikkilän mukaan myös Stakesin Kunta-
palvelut ja Finohta ovat osuneet kysynnän yti-
meen.

– Kuntapalvelut tuottaa työkaluja ja koulu-
tusta kunnille. Sen ominta aluetta ovat kun-
nille tehtävät asiantuntijahankkeet. Finohta
on ainoa eduskunnan hyväksymässä budjetis-
sa budjettivaroin kasvava yksikkö. Tämä pe-
rustuu aikaisemmin kansallisessa terveyspro-
jektissa määriteltyihin linjauksiin.

Hyvä tutkimus löytää paikkansa
Kaikkien Stakesin ryhmien voi arvioida jo ny-
kyisen toimintansa myötä sijoittuvan strate-
gian eri painoalueille. Uuden strategian, tuo-
reen organisaatiomuutoksen ja tutkimusoh-
jelman avulla vähennetään sitä aiheiden kir-
joa, johon Stakes muutoin tarttuisi. Stakesin
johto keskustelee tulosalueiden kanssa tule-
vien vuosien suunnitelmista ja strategian to-
teuttamisesta. Toimintoja, jotka eivät ole stra-
tegian mukaisia, ajetaan aikaa myöten alas.

Heikkilän mukaan ulkoiset paineet ovat ko-
vat ja sektoritutkimuslaitosten osa voi olla tuu-
linen.Tämä perustuu siihen,ettei yksikään po-
liitikko ole esittänyt kasvavien ikäsidonnaisten
kustannusten ja palveluvarustuksen menojen
leikkaamista kunnilta. Leikataan siis valtiolta,
jonka tuottavuusohjelmassa esitetään joka toi-
sen vapautuvan viran jäädyttämistä.

– Valtion tiede- ja teknologianeuvosto on
jälleen terhakoitunut ja valtioneuvosto on
asettamassa työryhmän selvittämään sektori-
tutkimuslaitosten asemaa, työnjakoa, rahoi-
tusta ja suhdetta yliopistoihin. Vähän kuten
Jussi Huttunen teki taannoin.

– Organisaatiopeliä voidaan aina pelata ja
sekoittaa pakkaa uudelleen. Se voi uhata tutki-
muksen tekemisen edellytyksiä. Mutta hyvä
tutkimus jatkuu aina, jos se löytää rahoittajan-
sa ja organisaationsa. Stakesissa on tutkimus-
alueita, joilla ei ole mitään riskejä ja varjoja.
Tutkimuksen laatu, sovellettavuus, julkisuus ja
relevanssi ovat asioita, joilla Stakes pärjää.

– On tärkeää, että meillä on selkeä profiili ja
sovimme yhteiskunnalliseen työnjakoon, kun
meitä verrataan muihin tutkimuslaitoksiin,
uskoo Heikkilä. ■

Stakesin ”Tiedosta hyvinvointia -strategia 2012”
http://www.stakes.fi/tietoa/strategia/
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aseman Stakesissa. Myös sosiaalitaloudelle on
valtuutus, vaikkakaan Stakesilla ei ole antaa
näille juuri nyt enempää voimavaroja. Ne ovat
kiinni talon olemassa olevissa hankkeissa.

– CHESS on Stakesin avainalueella. Se tekee
tutkimusta, jolle on kysyntää kunnissa, sai-
raanhoitopiireissä ja valtionvarainministeriös-
sä. Tuloksia kuunnellaan ja niistä keskustel-
laan, sillä tiedoille on käyttöä monella tasolla.

Stakesin ylijohtaja Matti Heikkilä:

Stakes ketteröityy ja 
keskittää toimintaansa

– Stakes ei enää jatkossa tartu kaik-

keen mielenkiintoiseen, vaan keskit-

tyy uuden strategiansa painoalueille.

Tavoitteena on ketterämpi ja hel-

pommin johdettava, mutta myös 

jämäkämpi tutkimuslaitos. Tutki-

muksesta vastaava ylijohtaja Matti 

Heikkilä toivoo, että Stakes pääsee

myös niihin pöytiin, joissa arvioidaan

palvelujen ja tulonsiirtojen vaikutusta

koko maan tasolla.

teksti: Timo Hujanen
kuva: Antero Aaltonen
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■ Kansainvälisissä vertailuissa eri maiden
rahayksiköissä esitetyt terveydenhuol-

tomenot muunnetaan yhteiseksi rahayksikök-
si, yleensä Yhdysvaltain dollareiksi. Yksinker-
taisinta on käyttää muunnoksessa yleisiä va-
luuttakursseja. Ne eivät kuitenkaan ota huo-
mioon maiden välisiä eroja elinkustannuksis-
sa eli sitä, kuinka paljon hyödykkeitä samalla
rahamäärällä saa eri maissa. Ostovoimapari-
teetti (PPP=Purchasing Power Parity) pyrkii
ottamaan huomioon hintatason maakohtaiset
erot. Ostovoimapariteetit lasketaan hinnoitte-
lemalla samanlaiset tavarat ja palvelut sisältä-
vä hyödykekori eri maissa ja painottamalla tä-
män korin hintasuhteita kulutuksen rakennet-
ta vastaavilla kulutuspainoilla.

Menovertailuissa tulisi käyttää
terveydenhuollon ostovoimapariteettia
Terveydenhuoltoa koskevan ostovoimapari-
teetin muodostaminen edellyttäisi, että ter-
veyspalveluja ja niiden hintoja voitaisiin ver-
tailla yhdenmukaisesti eri maiden kesken.Täl-
lainen vertailu on ongelmallista monesta syys-
tä. Ensinnäkin on vaikea löytää eri maista laa-
dultaan ja sisällöltään täysin toisiaan vastaavia
terveyspalveluja. Myös erot käytössä olevassa
lääketieteellisessä teknologiassa vaikeuttavat
vertailtavuutta monien toimenpiteiden osalta.
Toiseksi julkisesti tuotettujen terveyspalvelu-
jen, kuten terveyskeskuslääkärillä käyntien,
kokonaiskustannuksia on vaikea arvioida, sil-
lä tietoa palvelujen yksikkökustannuksista ei
yleensä ole saatavilla. Hintavertailut näiden
palvelujen osalta perustuvat erilaisiin epä-
suoriin menetelmiin, joissa julkisten terveys-
palvelujen hintana saatetaan käyttää vastaa-
van palvelun hintaa yksityisellä sektorilla tai
panoshintoja, kuten henkilökunnan palkka-
kustannuksia. Panoshinnat eivät kuitenkaan
ota huomioon maiden välisiä tuottavuusero-
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Jan Klavus,
tutkimuspäällikkö,
CHESS

Miika Linna,
kehittämispäällikkö,
CHESS

ja; toiset maat käyttävät tuotannontekijöitä
palvelutuotannossa tehokkaammin kuin toi-
set, joten samalla panosmäärällä ei välttämät-
tä saada yhtä suurta määrää tuotoksia.

Terveyspalvelujen vertailtavuuteen liitty-
vien ongelmien takia nykyisin laskettavat ter-
veydenhuollon ostovoimapariteetit eivät ole
luotettavia. Terveydenhuoltomenojen kan-
sainvälisissä vertailuissa onkin tapana käyttää
koko bruttokansantuotetta koskevia ostovoi-
mapariteetteja. Näin suoritettavat menover-
tailut voivat olla harhaanjohtavia, sillä maiden
väliset hintaerot terveyspalveluissa eivät vält-
tämättä ole yhdenmukaisia koko kansanta-
louden tasolla vallitsevien hintaerojen kanssa.

Reaaliset menot ratkaisevat
Suomea ja Norjaa koskeva terveydenhuolto-
menojen vertailu osoitti, että Norjan kor-
keammat erikoissairaanhoidon menot johtui-
vat lähes yksinomaan erikoissairaanhoidon
korkeammasta suhteellisesta hintatasosta ja
alhaisemmasta tuottavuudesta. Jos maiden
väliset hinta- ja tuottavuuserot erikoissairaan-
hoidossa yleistetään koskemaan koko tervey-

Terveydenhuoltomenojen vertailun perusteella näyttää siltä, että Suomessa

käytetään vähemmän voimavaroja terveydenhuoltoon kuin useimmissa muissa

EU-maissa. Maiden väliset erot terveydenhuoltomenoissa voivat kuitenkin olla

harhaanjohtavia, sillä vertailuissa käytettävä ostovoimapariteettimenetelmä

ei ota huomioon terveyspalvelujen hinnoissa ja tuottavuudessa olevia eroja.

Tämä koskee sekä asukasta kohti laskettujen terveydenhuoltomenojen että

terveydenhuollon bruttokansantuoteosuuden vertailuja. 

Terveydenhuollon kansainväliset 
menovertailut ongelmallisia

denhuoltojärjestelmää, voidaan päätellä, että
Suomen kansainvälisesti alhaiset terveyden-
huoltomenot johtuvat pikemminkin alhai-
semmista panoshinnoista (palkkatasosta) se-
kä korkeammasta tuottavuudesta kuin siitä,
että terveydenhuoltoon käytettäisiin määrälli-
sesti vähemmän voimavaroja kuin muissa
maissa. Näin laskettuna terveydenhuollon re-
aalihintainen bruttokansantuoteosuus Suo-
messa on samalla tasolla tai jopa vähän kor-
keampi kuin Norjassa. ■ 

17.11.2005 pidetyn CHESS-seminaarin aiheina 
olivat kuntien terveysmenot, kuntakoko, tuottavuus
ja palvelurakenne. Seminaarin alustuspuheenvuorot
löytyvät internetistä osoitteesta
http://www.stakes.fi/palvelut/chess/ajankohtaiset/
alustuspvuorot05.htm

CHESS-seminaari
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Stakesin väestötutkimus:

Suomalaiset pääosin 
tyytyväisiä terveyspalveluihin
Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuu-

teen kohdistuvasta kritiikistä huolimat-

ta suomalaiset ovat varsin tyytyväisiä

terveyspalveluihin. Terveydenhuoltoon

suunnattava korvamerkitty terveysvero

sai kansalaisilta kohtalaista kannatusta

rahoitusvaihtoehtona.

■ Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut
(HYPA) -tutkimus on Stakesin uusi pa-

neelimuotoinen seurantatutkimus. Tutkimus
koostuu puhelin- ja käyntihaastatteluista,pos-
tikyselystä ja rekisteriaineistoista. Terveyspal-
velujen osalta tutkimus kokoaa tietoa väestön
terveydentilasta ja palvelujen käytöstä sekä vä-
estön terveydenhuoltojärjestelmää koskevista
mielipiteistä ja kokemuksista. Tutkimuksen
tietosisältö vastaa muita Suomessa säännölli-
sesti tehtäviä terveydenhuollon väestötutki-
muksia sekä eurooppalaisia Eurobarometri ja
ECHP-paneelitutkimuksia (European Com-
munity Household Panel). Vuoden 2004 tut-
kimuksessa haastateltiin puhelimitse 4 350
henkilöä (18–79-vuotiaat) ja käyntihaastatte-
luin 391 yli 80-vuotiasta henkilöä.

Terveyskeskus on monelle ensisijainen ter-
veyspalvelujen tarjoaja. Noin puolet väestöstä
hakeutuisi äkillisesti sairastuessaan terveyskes-
kuslääkärin vastaanotolle. Terveyskeskuspal-
veluja käytettiin runsaasti kaikissa tuloluokis-
sa, vaikka yksityislääkärille ja työterveyslääkä-
rille hakeutuminen yleistyi tulotason kasvaes-
sa. Terveyspalveluja käyttäneistä noin joka

kuudes oli joutunut odottamaan omasta mie-
lestään kohtuuttoman kauan pääsyä vastaan-
otolle.Hoidon saatavuus koettiin huonoksi ni-
menomaan terveyskeskuspalvelujen ja sairaa-
lassa suoritettavien toimenpiteiden osalta.

Yksityisen hammashuollon osuus on yhä
merkittävä; hammaslääkärikäynneistä noin
puolet tehtiin yksityishammaslääkärille.Käyn-
tien jakautuminen kunnalliselle ja yksityiselle
sektorille noudatti edelleen selvää ikäryhmit-
täistä jakoa. Yksityishammaslääkärikäynnit
olivat selvästi yleisempiä vanhemmissa ikäluo-
kissa.

Kokonaisuutena terveydenhuoltojärjestel-
mään oltiin varsin tyytyväisiä. Perusteellisia
muutoksia toivoi noin viidennes väestöstä.
Erityisistä kehittämiskohteista nousi esille hoi-
toon pääsyn parantaminen. Eniten haluttiin
nopeuttaa lääkäriin ja sairaalassa suoritetta-
vaan toimenpiteeseen pääsyä.Hoitopaikan va-
lintaan liittyvää vapautta ja hoidon laatua kos-
kevaa tiedonsaantia haluttiin lisätä ja potilaal-
le koituvia kustannuksia alentaa. Suurin osa
väestöstä kaikissa ikä- ja tuloluokissa oli sitä
mieltä, että nykyinen terveydenhuolto-
menojen taso on riittävä ja terveydenhuollon
rahoittamista pääosin verovaroin pidettiin
edelleen keskeisenä periaatteena. Uusi ja kiin-
toisa tulos oli, että noin joka viides vastanneis-
ta haluaisi rahoittaa terveydenhuoltoa ensisi-
jaisesti korvamerkityllä terveysverolla. Ter-
veysveroa pidettiin kunnallisveroa suositum-
pana rahoitusmuotona. ■

Tutkimustulokset julkaistaan kokonaisuudessaan helmikuussa
ilmestyvässä Suomalaisten hyvinvointi 2006 -teoksessa 
(toim. Mikko Kautto, Stakes 2006).

Jan Klavus, tutkimuspäällikkö, CHESS


