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Rahoitusjärjestelmän vaikutukset palveluiden 
jakaantumiseen väestöryhmittäin

Ilmo Keskimäki, LT, Professori, THL ja Terveystieteen laitos, TaY

Näkökulmia terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän kehittämiseen

STAS & THL, Helsinki, 25.9.2009
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OECD 2004

Lääkärikäyntien jakautuminen tulojen mukaan OECD-
maissa oikeudenmukaisuusindeksin perusteella arvioituna
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Häkkinen ja Alha 2006

Lääkärikäyntien horisontaalisen oikeudenmukaisuuden 
indeksit (ja niiden 95 % luottamusvälit) sektoreittain 
vuosina 1987, 1996 ja 2000/2001
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Manderbacka ym. 2009

Kohdun poistot Suomessa 25-84 -vuotiailla vuosina 1992-
2003, eriarvoisuusindeksit ja niiden 95 % luottamusvälit
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Tuloluokka, sepelvaltimotoimenpiteet (PTCA tai CABG) ja 
sepelvaltimotautikuolleisuus vuonna 2003 Suomessa 25-84 
-vuotiailla miehillä ja naisilla
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Sepelvaltimotaudin takia erityiskorvausoikeuden saaneiden 
veren rasva-arvoja alentavien lääkkeiden käyttö 
tuloryhmittäin 1997-2002

MIEHET NAISET

Vehko ym. 2009
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Johtopäätökset suomalaisesta 
terveydenhuoltojärjestelmästä

– järjestelmä pitää yllä ja vahvistaa palvelujen käytön 
sosioekonomisia eroja ja tukee hyvässä 
sosiaalisessa asemassa olevien palvelujen 
saatavuutta

– perustason palvelujen saatavuuden erot heijastuvat 
myös erityistason palvelujen käyttöön

– syyt: monikanavarahoitus ja palvelujärjestelmän 
rakenne, potilaiden korkea maksuosuus palveluista 
ja lääkkeistä sekä julkisen perusterveydenhuollon 
puutteellinen palvelukyky
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Oikeudenmukaisuustavoitteet Suomen 
terveyspolitiikassa

Ideaalitavoitteet
• sairaudesta aiheutuvien 

kustannusten tasaaminen

• terveyspalvelujen yhdenvertainen 

saavutettavuus

• terveyspalvelujen 

tarpeenmukainen käyttö

• korkealaatuiset palvelut kaikille

• terveyden tasainen jakautuminen 

ja sosiaali- ja muiden 

väestöryhmien välisten 

terveyserojen kaventuminen

Todellisuus
• … mutta korkeintaan suhteessa 

tuloihin

• ...mutta hyvässä sosiaalisessa 

asemassa olevat ovat 

yhdenvertaisempia  

• …mutta hyvä työmarkkina-asema 

ja maksukyky ja -halukkuus 

edistävät asiaa

• …mutta osalle vähän paremmat 

• …kunhan se ei edellytä muutoksia 

terveydenhuolto- ja sairaus-

vakuutusjärjestelmissä eikä 

työterveyspalveluissa
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