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RISTIAALLOKOSSA

Potilaiden asema ja hoitotakuu uudistuksena
valtionhallinnon ja kansanterveysjärjestöjen
näkökulmasta 2004–2010 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoitus on valottaa potilaan asemaa terveyspolitiikassa, joka kos-
kee potilaan hoitoon pääsyn turvaamista ja hoidon tason parantamista. Tutkimus 
keskittyy potilaisiin ja hoitotakuuseen valtionhallinnon ja järjestöjen näkökul-
masta vuosina 2004–2010. Hoitotakuu on ainoa lainsäädännöllinen koko-
naisuus, joka antaa potilaalle konkreettista varmuutta hoitoon pääsystä ja hoidon 
tasosta. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys mukailee Ruth Wodakin diskurssihisto-
riallista lähestymistapaa koskevaa kieliteoreettista mallia. Tämän tutkimuksen 
kolmitasoinen teoreettinen viitekehys rakentuu taustalla vaikuttavasta ajanku-
vasta ja aikalaisdiagnoosista, erityisilmiöistä, kuten potilaasta toimijana terveys-
poliittisessa keskustelussa, sekä kielen hallinnasta.  

Tutkimuksen tehtävä on kuvata potilaiden asemaa hoitotakuun yhteydessä ja 
luoda käsitys valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen suh-
teesta tähän uudistukseen kansallisessa terveyspolitiikassa vuosina 2004–2010. 
Tutkimus vastaa kysymyksiin, joissa keskitytään potilaan asemaan sekä valtion-
hallinnon ja kansanterveysjärjestöjen hoitotakuusuhteeseen. Tutkimusaineisto 
käsittää valtionhallinnon ja järjestöjen dokumentteja, aineiston asiantuntijoiden 
haastatteluista sekä Helsingin Sanomien artikkeleita. Sisällönanalyysista siirry-
tään ajoittain diskurssianalyysiin.  

Hoitotakuu-uudistuksesta odotettiin valtionhallinnossa suurta terveydenhuol-
lon reformia, mutta haastatteluaineiston mukaan tällaista reformia ei tullut osit-
tain hoitotakuun heikon toteutuksen vuoksi.  

Hoitotakuun käsitteen käytössä valtionhallinto ja järjestöt poikkesivat toisis-
taan. Kansanterveysjärjestöillä ei ollut kynnystä hoitotakuu-käsitteen käyttöön, 
kun taas valtionhallinnon toimijoilla oli käsitteen käytössä erilaisia käytäntöjä. 



Sosiaali- ja terveysministeriö vältti alussa käsitteen käyttöä poiketen muista valti-
onhallinnon toimijoista. Kun hoitotakuu-uudistusta käsiteltiin eduskunnassa, 
hoitotakuusta tuli opposition kieltä.  Käsitys hoitotakuu-käsitteen sisällöstä vaih-
teli toimijoiden kesken, ja sen käyttö muuttui tutkimusajankohtana. Suppeimmil-
laan se tarkoitti vain hoitoon pääsyn määräaikoja.  

Hoitotakuusta kirjoitettiin yleensä mainitsematta potilasta. Jos potilas mainit-
tiin, hän oli yleensä kohde sekä valtionhallinnon että kansanterveysjärjestöjen do-
kumenteissa. Vuonna 2010 terveydenhuoltolain valmisteluasiakirjoissa oli nähtä-
vissä merkkejä suunnan muutoksesta. Potilasta kuvattiin edelleen kohteena, 
mutta myös toimijana. Järjestöaineistossa potilas nähtiin aktiivisena toimijana 
yleensä myönteisesti; valtionhallinnossa myönteisesti nähtiin potilas kohteena. 
Eduskunnassa lähestyttäessä hoitotakuun lakikäsittelyn päätöstä kansanedusta-
jat puhuivat enemmän taloudesta ja vähemmän potilaista. Potilas ei näyttäytynyt 
puheessa mahdollisena äänestäjänä. Järjestölehdissä kuvattiin potilaiden valtais-
tumista juuri ennen hoitotakuu-uudistusta, mutta tämä suuntaus laski pian laki-
uudistuksen tultua voimaan maaliskuussa 2005. Järjestöt kirjoittivat hoitota-
kuusta potilaan oikeutena vasta vuonna 2006. Haastatteluaineiston mukaan 
hoitotakuusta ei ole muodostunut potilaalle turvatakuuta. 

Avainsanat: potilas, hoitotakuu, kansanterveysjärjestö, valtionhallinto,  
lainsäädäntö 
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THE PATIENT AND THE TREATMENT GUARANTEE
IN THE TURBULENCE OF HEALTH POLICY 

The status of patients and the treatment guarantee as a 
reform from the perspective of government authorities 
and public health organisations in 2004–2010

Abstract  

The purpose of this study is to shed light on the status of the patient in health 
policies implemented in order to secure patients’ access to care and to improve 
the quality of the care. The study focuses on patients and the treatment guarantee 
from the viewpoints of government and nongovernmental organisations in 2004–
2010. The treatment guarantee is the only segment of legislation that gives 
patients concrete assurance of access to treatment and quality care. The 
experiences of patients and organisations in combination with inconsistencies in 
official follow-up data reinforce the need for this study.  

The three-level theoretical framework of the study based on the discourse-
historical approach in Ruth Wodak’s linguistic model. It builds on the impressive 
background of period pieces and modern-day diagnostics (zeitdiagnose), special 
phenomena such as the notion of patients as actors in the health policy debate, 
and language management.  

The task of the study is to describe the status of patients in the context of the 
treatment guarantee, as well as to outline the relationship of public health 
organisations and government authorities to the reform in national health policy 
over the period 2004–2010. The study addresses questions about the status of 
patients and the viewpoints of government and public health organisations 
concerning the treatment guarantee. The research material comprises documents 
from government and organisations, data from interviews with experts and 
articles from the Helsingin Sanomat daily newspaper. Content analysis 
occasionally shifts to discourse analysis in the course of the study. 

The government authorities expected the treatment guarantee a major 
healthcare reform, but according to the experts’ interviews it did no turn out that 
way due to the weak implementation.  



National government authorities and public health organisations differ in use 
of the concept of a treatment guarantee. Public health organisations were not 
concerned about the threshold for use the concept of a treatment guarantee. 
Government authorities had different practices in use of the concept. At the 
beginning of the research period the Ministry of Social Affairs and Health, unlike 
other government authorities, shunned the concept. When the matter was dealt 
with in Parliament, however, the opposition referred to a treatment guarantee. 
Perceptions about the content varied among the actors, and its application 
changed during the research period. Narrowly speaking, it meant that access to 
treatment was only provided within a certain time frame.  

The treatment guarantee was usually written without mentioning the patient. 
If the patient was mentioned in the documents from the government and public 
health organisations he or she was usually referred to as an object. There were 
signs of imminent change in the preparatory documents of the Health Care Act in 
2010. The documents still described the patient as an object, but they were also 
described as an actor. In documents from public health organisations, the patient 
was perceived as an active player in a generally positive way. In documents from 
the government, the patient was positively perceived as an object. In parliament, 
when the legislative process for the treatment guarantee drew to a close, members 
of parliament began speaking more about the economy and less about the 
patients, nor was the patient viewed as a potential voter. Public health 
organisations discussed the empowerment of patients just before the reform, but 
the trend quickly diminished after the legal reforms were initiated in March 2005. 
These organisations wrote about the treatment guarantee as a patient right as late 
as 2006. According to the data from experts’ interviews the treatment guarantee 
did not give protection to patient 

Keywords: patient, treatment guarantee, public health organisation, 
government, legislation 

 



ALKUSANAT 

Tutkimuksen aihe on noussut työkokemuksestani julkishallinnon terveydenhuol-
lossa ja järjestöissä. Viimeksi työskentelin Suomen Reumaliiton toimitusjohta-
jana. Työskentelin järjestössä, jossa keskeistä oli välittää pitkäaikaissairaista. 
Kiinnostukseni potilaiden asioihin ei vähentynyt eläkkeelle siirtyessäni, vaan  
halusin tutkia terveyspolitiikkaa erityisesti sairaiden ihmisten näkökulmasta. Tut-
kimus keskittyy terveyspolitiikkaan – ei sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, joka näyt-
täytyy valtionhallinnon ja myös järjestöjen dokumenteissa usein kokonaisuutena.  

Tutkimusta aloittaessani vähättelin hoitotakuun merkitystä ja pidin takuuta 
mekaanisena määräaikajärjestelmänä, jonka seurantaa voin toki hieman tarkas-
tella järjestöjen näkökulmasta. Vähitellen kypsyin ajatukseen, että minun kannat-
taa keskittyä hoitotakuun tutkimukseen, jos haluan tarkastella asioita potilaan  
näkökulmasta. Hoitotakuu on ollut ainoa lakiuudistus, joka määräaikoineen ja 
hoitosuosituksineen antaa potilaalle mahdollisuuden valvoa oman hoidon etene-
mistä lain pohjalta.  

Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että sain mahdollisuuden ainutlaatuiseen op-
pimisprosessiin ja pätevää tukea työhöni. Suurin kiitos kuuluu professori Hannele 
Niemelle, joka ohjasi minua kehottaen minua tutustumaan tieteelliseen kirjalli-
suuteen ja eri teorioihin ja auttoi minua ymmärtämään väitöskirjan vaatimusta-
soa. Olen saanut häneltä lukemattomia arvokkaita neuvoja ja rohkaisua. Toinen 
ohjaajani, dosentti Janne Varjo auttoi minua rauhallisella ja harkitulla tavalla ylit-
tämään monta ongelmakohtaa tutkimusprosessissani. Lämmin kiitos hänelle tu-
esta ja asiantuntemuksesta. Prosessin aikana tutkimuksen kohde laajeni ja aihe 
sai uuden muodon.  

Suoritin opintoni pääasiallisesti 1970-luvulla. Ensimmäinen käännekohta oli 
tajuta, että kasvatustiede on kohdannut suuria muutoksia sekä sisällöllisesti että 
hallinnollisesti. Aikanani saamani opinto-oikeuden palauttaminen merkitsi kuu-
kausien ennakkotyötä: tiedossa tuli olla ohjaajat ja tehtynä opintosuunnitelma 
sekä tutkimussuunnitelma. Jälkikäteen kiitän tästä jämäköittävästä alkuvaiheesta 
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellistä tiedekuntaa. Sain opinto-oikeuteni 
syksyllä 2011. Tunsin olevani etuoikeutettu päästyäni alkuun opiskelemaan tutki-
muksen kvalitatiivista otetta, tieteenfilosofiaa ja etiikkaa. Tunsin tarpeellisiksi  
oppimistehtävät teoreettisista lähestymistavoista ja tutkimusmenetelmistä. Tämä 
puolen vuoden perehdyttämiskoulutus kasvatustieteen nykymaailmaan sai minut 
nöyrtymään tutkimustyön edessä. Olin opiskellut aikana, jona positivismi oli suo-
siossa. Kiitos tutkijatohtori Ulpukka Isopahkala-Bouret'lle silmien avaamisesta 
laatututkimuksen vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Kiitos myös dosentti Camilla 
Koverolle, joka avasi minulle sairaan ihmisen minuuskuvaa.  



Kiitän monia järjestötoimijoita, jotka ovat auttaneet väitöskirjani teossa. Muis-
tan läksiäistilaisuudessani Suomen Reumaliiton hallituksen varapuheenjohtajan 
huudahtaneen: ”Ei Kaarina eläkkeelle malta jäädä, sehän alkaa tehdä väitöskir-
jaa!” Kiitos tästä toteamuksesta; otin ne tosissani. Kiitos kollegoilleni, jotka virit-
tävät kiinnostusta hoitotakuuseen, erityisesti toiminnanjohtaja Heikki Vaistolle ja 
toiminnanjohtaja Mirja-Liisa Rontulle, joiden kanssa teimme selvitystä hoitota-
kuun seurannasta vuonna 2006. Kiitän Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyh-
distys YTY ry:n pääsihteeri Eeva Kuuskoskea, jonka kanssa minulla oli mahdolli-
suus käydä antoisa keskustelu syksyllä järjestöelämän nykytilanteesta ja joka 
myös järjesti minulle YTY ry:n arkiston käyttömahdollisuuden. Järjestölehtiartik-
kelien ja muun aineiston saamisessa auttoivat minua monet liittojen työntekijät: 
kiitos Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Peltovuorelle ja vies-
tintäkoordinaattori Perttu Saralammelle, Suomen Diabetesliiton osastosihteeri 
Seija Frangille, toimitussihteeri Ella Manniselle ja viestintäpäällikkö Tarja Sam-
molle, Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja Mervi Ahlrothille, edunvalvonta-
asiamies Marja Eroselle, yhteyssihteeri Ritva Saukonpäälle ja järjestösihteeri 
Tuija Toivoselle sekä Suomen Sydänliiton sihteeri Tuula Karjalaiselle, päätoimit-
taja Marja Kytömäelle, sosiaali- ja kuntoutussihteeri Marja-Liisa Nuotiolle ja yli-
lääkäri Hannu Vanhaselle.  

Suuri kiitos kuuluu kahdeksalle erinomaiselle asiantuntijalle, joista jokainen 
suostui haastatteluun empimättä. Kiitos professori Jussi Huttuselle, pääjohtaja 
Liisa Hyssälälle, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajalle Jouko Isolaurille, 
pääsihteeri Tor Jungmanille, kunnallisneuvos Valto Koskelle, tutkimusprofessori 
Markku Pekuriselle, puheenjohtaja Pekka Saurille ja neuvotteleva virkamies 
Merja Söderholmille. Asiantuntemuksenne antoi tälle työlle merkittävän lisäar-
von.  

Kiitän esitarkastajia professori emeritus Juhani Lehtoa ja professori emeritus 
Pauli Niemelää. Arvostan sitä, että paneuduitte työhöni. Kiitos Juhani Lehdolle 
asiantuntevasta kritiikistä, joka konkreettisuudessaan auttoi minua uusimaan 
työtäni. Kiitos Pauli Niemelälle kehotuksesta keskittyä olennaisimpaan ja rohkai-
sevista sanoista.  

Vuosien kuluessa olen irtaantunut työelämästä. Eläkkeellä olo on taannut ta-
loudellisen riippumattomuuteni, mistä voin kiittää suomalaista eläkejärjestelmää 
ja entisiä työnantajiani – erityisesti Suomen Reumaliittoa, jossa työskentelin yli 
23 vuotta. Tästä syystä en ole tarvinnut työni tekemiseen apurahoja. Eläkevuosi-
nani olen viihtynyt yliopistolla ja vanhusten palvelukeskuksen liikuntatiloissa. 
Eniten kuitenkin olen istunut keittiön takaisessa piianhuoneessa, jossa olen kir-
joitellut tätä tekstiä. Kiitän tekstin läpikäymisestä Saaramaria Turtiaista ja tytär-
täni Milja Lainetta. Kiitän Miljaa myös kansikuvan piirtämisestä ja Pekka Rah-
kosta kuvan luovuttamisesta tähän työhön. Kiitän amanuenssi Tuomo Aaltoa 



tekstin painokuntoon saattamisesta. Kiitän ystäviäni Satu Hukkista antoisista 
keskusteluista ja Leena Kuoppasalmea väittelyyn liittyvästä tuesta.  

Viimeiseksi haluan kiittää puolisoani Eero Häikiötä, joka on ollut parasta, mitä 
väitöskirjan tekijä voi toivoa. Henkinen tuki, tekstien lukeminen insinöörinä ja 
käytännön asioiden hoitaminen ovat hemmotelleet minua ja rohkaisseet teke-
mään tämän väitöskirjan. Myös keskinäinen huumorimme on vienyt eteenpäin 
työtäni, jota mieheni on kutsunut kolmen P:n työksi: siinä on tarvittu ”pähkinöitä, 
purkkaa ja perslihaksia”. Kiitän myös tyttärenpoikaani Arunia, joka on piristänyt 
minua ilolla, mutta myös realistisilla kysymyksillä. ”Mummi, mikä on väitöskirja, 
mitä ihmeen hyötyä sun puurtamisesta on?” Siinäpä miettimistä. 

Helsingissä 3.11.2015 

Kaarina Häikiö  
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1 JOHDANTO   

Terveyspolitiikan keskeinen tavoite on turvata potilaille hoitoon pääsy ja vaikut-
tava hoito koko maassa. Tavoitteen kannalta lainsäädäntö, joka turvaa potilaan 
hoidon koko maassa, on olennaista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on panos-
tettu voimavaroja ja valmisteltu lukuisia kehittämistoimenpiteitä. Kuitenkin 
2000-luvun alussa Suomessa väestön terveyserot kasvoivat ja perusterveyden-
huolto ontui. Sosiaali- ja terveyspalveluja vaivasivat sekä taloudelliset että hallin-
nolliset ongelmat.  

Tutkimuksen tarkoitus on valottaa potilaan asemaa terveyspolitiikan vai-
heessa, jolloin korostui työ potilaan hoitoon pääsyn turvaamiseksi ja hoidon tason 
parantamiseksi. Tutkimus keskittyy vuosiin 2004–2010.  Vuonna 2004 käynnis-
tyi hoitotakuun lainsäädäntö ja vuonna 2010 valmisteltiin terveydenhuoltolakia, 
joka tuli voimaan 1.5.2011. Tutkimus keskittyy potilaisiin ja hoitotakuuseen val-
tiohallinnon ja järjestöjen näkökulmasta. Hoitotakuu on lainsäädännöllinen ko-
konaisuus, joka antaa potilaalle konkreettista varmuutta hoitoon pääsystä ja hoi-
don tasosta.   

Aihealuetta ei ole juurikaan tutkittu. Potilaan asemaa hoitosuhteessa on tut-
kittu ja asiasta on käyty keskustelua angloamerikkalaisissa tiedeyhteisöissä (Toi-
viainen 2007, 32; Bajramovic & al. 2004, 221–245, Stevenson & al. 2004, 234–
245). Suomessa ei ole tehty tutkimuksia, joissa olisi keskitytty potilaan asemaan 
valtakunnallisessa terveyspolitiikassa tai siihen, miten potilas näyttäytyy lainsää-
dännössä. Suomessa ei myöskään ole tehty tutkimusta, jossa keskityttäisin järjes-
töjen asemaan terveyspolitiikassa, vaikka tähän on kiinnitetty huomiota muun 
muassa järjestöbarometreissa (SOSTE 2015). Järjestöt ovat tehneet omia jäsen-
tutkimuksiaan (esim. Kolari 2012, 8–11;  Reuma 2007, 5; Sydän, 2011, 48) Kan-
salaisaktiivisuudesta on julkaistu tutkimuksia. Aiheina ovat olleet muun muassa 
kolmas sektori, järjestötoimintaan osallistuminen, palvelut ja sosiaalinen tuki 
(vrt. esim. Siisiäinen 2002, 94–111; Siisiäinen 2010, 8–40; Matthies 2000, 209–
220; Matthies 2007, 57–70). 

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa hyödynnetään kvantifioimista. 
Tutkimukselle rakennettiin kolmitasoinen teoreettinen viitekehys, joka on muun-
nelma Wodakin (2004,194) diskurssihistoriallista lähestymistapaa koskevasta 
kieliteoreettista mallista. Malli sisältää yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymistietei-
den piirteitä. Ensimmäinen taso tuo esille ajankuvaa ja aikalaisdiagnoosia. Toinen 
taso muodostuu politiikan kontingenssista, järjestöjen vaikuttamistyöstä ja poti-
laan aseman heijastumisesta terveyspoliittisiin keskusteluihin. Kolmas taso kos-
kee kielen hallintaa, erityisesti kielen vallan tasoja. Kolmannelta tasolta siirrytään 
tutkimuksen hoito-, asiakkuus- ja vaikuttamisteemoihin. 
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Tutkimuksen tehtävä on vastata kysymykseen, miten potilaiden asemaa kuvat-
tiin hoitotakuun yhteydessä ja millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja 
kansanterveysjärjestöjen suhde tähän uudistukseen vuosina 2004–2010. Tälle 
kysymykselle muotoiltiin alakysymykset, jotka koskevat valtionhallinnon eri toi-
mijoiden ja kansanterveysjärjestöjen suhdetta hoitotakuuseen, potilasta toimi-
jana ja toiminnan kohteena sekä potilaan asemaa ja siinä havaittavia muutoksia 
hoitotakuun yhteydessä vuosina 2004–2010.   

Väitöskirja alkaa tarkastelemalla tutkimuksen taustaa peruskäsitteiden avulla. 
Tutkimuksen ydinalue on hoitotakuu, jonka pääpiirteet ja ulottuudet esitellään 
myös väitöskirjan alussa. Nämä tutkimuksen lähtökohdat vahvistivat käsitystä 
siitä, että kysymys on monimutkaisista ilmiöistä, jotka vaativat laadullisen tutki-
muksen otetta ja laajaa teoreettista viitekehystä. Lähtökohdista ja teoreettisesta 
viitekehyksestä syntyi kypsyyttä määrittää tutkimustehtävä. (Luvut 2–4.)  

Tutkimustehtävä vaikutti tutkimuksen aineiston valintaan ja tutkimusmene-
telmiin. Aineisto koostui valtionhallinnon ja järjestöjen dokumenteista, asiantun-
tijoiden haastatteluaineistosta ja Helsingin Sanomien artikkeleita. Tutkimusme-
netelmistä on keskeinen sisällönanalyysi. Aineistoa analysoitiin välillä myös dis-
kursiivisesti. Tutkimusmenetelmiä käytettiin vaiheittain, mikä käy selville luvun 
tekstistä.  Kaikissa valinnoissa on pyritty noudattamaan tieteellistä eettisyyttä. 
(Luku 5.)  

Tutkimustulokset antavat monivivahteisen kuvan itse hoitotakuu käsitteestä, 
mutta erityisesti siitä, miten potilas ja potilaan asema nähtiin uudistuksen eri vai-
heissa. Tutkimuksen kohteena on ilmiö, joka muotoutui ajan myötä. Hoitotakuun 
lainsäädännön vaiheet jäsentävät tuloksia valtionhallinnon aineistosta aikaja-
nalla, joka jäsentää myös järjestöjä koskevaa tulosanalyysia. Tuloksia tarkastel-
laan lisäksi tutkimuskysymyksittäin. Tutkimustehtävää tarkastellaan muun mu-
assa teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta (Luvut 6 ja 7.)  Tuloksia tulkitaan ja 
tehdään johtopäätöksiä. Viimeisessä luvussa arvioidaan koko tutkimusta ja esite-
tään muutama jatkotoimenpide-ehdotus. (Luku 8). 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tausta 

2.1.1 Terveyspolitiikka ja tieteiden vuorovaikutus 

Tutkimus kohdistuu hoitotakuun syntyyn ja sen toteutumisen ensi vuosiin. Se  
sijoittuu terveyspolitiikan alueelle ja on siten luettavissa yhteiskuntatieteiden 
kenttään. Tutkimuksessa on kuitenkin myös käyttäytymistieteellisiä piirteitä. Ter-
veyspolitiikkaa voidaan määritellä eri tavoin. Terveyspolitiikan nähdään sisältä-
vän toimenpiteet, joilla pyritään edistämään terveyttä, ehkäisemään sairauksia ja 
tapaturmia sekä hoitamaan ja lievittämään sairauksia ja kuntouttamaan niistä tai 
joilla kompensoidaan terveysmenetyksistä koituvia taloudellisia ja muita seuraa-
muksia (vrt. esim. Leppo 2010, 15).  

Terveydenhuolto – muu yhteiskunta 

Sihton (2013, 21) mukaan terveydenhuollon oman terveyspolitiikan ja muun yh-
teiskunnan terveyspolitiikan välillä on havaittavia selviä jännitteitä.  Jo 60-luvulla 
Pekka Kuusi (1968, 252) näki terveydenhuoltopolitiikan yhteiskunnallisena toi-
mintana. Hänestä terveydenhuoltopolitiikka on kaksijakoista: yhtäältä yhteis-
kunta huolehtii palvelujen saatavuudesta vastatessaan väestön yleisestä tervey-
destä ja toisaalta huolehtii siitä, että palveluihin turvautuminen ei johda kansalai-
sia taloudellisiin vaikeuksiin. (Kuusi 1968, 252.) Terveyspolitiikalla tarkoitettiin 
olennaisilta osiltaan terveydenhuoltopolitiikkaa (Waris 1978; Sihto 2013, 20).  

Terveydenhuoltopolitiikassa tulee esille terveyden poliittinen luonne. Tervey-
denhuoltopolitiikkaan liittyy muun muassa taloudellisia ja poliittisia intressejä 
sekä terveyspalvelujen kaupallistamista (Sihto 2013, 19).  Lehto (2013, 160) mää-
rittelee terveydenhuoltopolitiikan poliittishallinnolliseksi yhteiskunnan osa-alu-
eeksi, jota säädetään terveydenhuollon laeilla, jota vastuussa olevat terveyden-
huollon viranomaiset hallinnoivat ja jota rahoitetaan terveydenhuollon budje-
tista, rahastoista ja maksuista. Suuren yleisön katsotaan mieltävän terveyspolitii-
kan koskevan vain terveydenhuoltoa ja pääsyä palvelujen piiriin (Sihto 2013, 21). 

Lehto, Kananoja, Kokko ja Taipale (2001,34) toivat 2000-luvun alussa esille, 
että terveyspolitiikka joissakin keskusteluissa sisältää vain terveyspalveluja ja sai-
rauksien ehkäisyä koskevia kysymyksiä, mutta viittaavat WHO:n asiakirjoihin, 
joissa terveyspolitiikkaa määritellään laajemmin kaikkina politiikkoina (all poli-
cies), joilla voi edistää väestö terveyttä. Bambra, Fox ja Scott-Samuel (2003) 
näkevät terveyden poliittisena muun muassa siksi, että terveys on jakautunut epä-
tasaisesti, terveys on kansalaisuuden osa ja osa ihmisoikeuksia ja että terveyden 
determinantteihin voidaan vaikuttaa poliittisin keinoin. 
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Suomessa väestön terveyserojen kaventaminen on ollut pitkään keskeinen ta-
voite useissa terveyspoliittisissa ohjelmissa. Suomi niitti kansainvälistä mainetta 
WHO:n mallimaana Terveyttä kaikille ohjelmillaan (WHO 1985; STM 1986; Mel-
kas 2013,182). Perinnettä jatkettiin muun Terveys 2015-ohjelmalla (STM 2001), 
kansallisella terveyshankkeella (STM 2002a), kansallisella terveyserojen kaventa-
misohjelmalla (STM 2008), Terveyden edistämisen politiikkaohjelmalla (VNK 
2007, 74–75) sekä Terveys kaikissa politiikoissa -ohjelmalla (Puska 2010, 315–
328). Terveyserot ja niiden vähentäminen ovat osoittautuneet huomattavasti vai-
keammaksi ongelmaksi kuin mitä ajateltiin noin 30 vuotta sitten sekä Suomessa 
että myös monissa muissa WHO:n jäsenmaissa (Palosuo & al. 2013, 7).  

Terveyspalvelujärjestelmän toimintaan liittyvät eriarvoisuudet koetaan yh-
deksi keskeisimmistä terveysero-ongelmaksi, joissa korostuvat hoitoon pääsyn 
vaikeudet (Palosuo & al. 2013, 107).  Hoitotakuun tavoitteena on varmistaa hoi-
toon pääsy ja laadukas hoito koko maassa, ja se pyrkii omalta osaltaan vähentä-
mään terveyseroja (vrt. esim. HE 77/2004 vp, 5.)   

Terveyspolitiikka erilaisina politiikkoina (policy ja politics) 

Suomen kielessä on olemassa vain sana politiikka, joka käännetään anglosaksi-
sessa kieliperinteessä kahdella tavalla: policy tai politics. Policy tarkkaa toiminta-
periaatetta, toimintalinjaa ja menettelytapaa, kun taas politics tarkoittaa politiik-
kaa ja poliittista mielipidettä ja yksikkömuodossa valtiotiedettä. (Hurme, Pesonen 
& Syväoja 1994, 915; MOT Englanti 2015).  

Policy-orientoituneet tutkimukset ottavat politiikan kontekstin valmiiksi an-
nettuna. Policy-politiikalle täsmällinen ilmaus on toimintapolitiikka, joka koostuu 
vaikutusvaltaisen tahon asettamien tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi määri-
teltyjen keinojen kokonaisuudesta (Lehto 2006, 86; Lehto 2013; 161; Palonen 
2003). Policy-politiikka pyrkii vaikuttamaan toimintapolitiikkaan ja sille on omi-
naista tavoitteiden ja toimintojen jännitteet (Lehto 2013, 161).   

Käyttäytymistieteen näkökulmasta politics- ja policy-käsitteiden eroa voi ha-
vainnollistaa toimijoiden näkökulmasta. Policy-toiminnassa on kysymys linjoista, 
strategioista ja ohjelmista, joiden laatimisessa on usein mukana asiantuntijoita ja 
joista jossain vaiheessa voidaan tehdä poliittisia päätöksiä, kun taas politics-toi-
minnassa pääroolissa ovat poliitikot ja heidän viiteryhmänsä erilaisine näkökul-
mineen ja tavoitteineen. Politics-toiminnassa toimijoilla on omat etuintressit ja 
näistä lähtökohdista käydään poleemista keskustelua. Politics-toimija – usein po-
liitikko – pyrkii vaikuttamaan intressinsä mukaan esimerkiksi valtion tai kunnan 
päätöksentekoon. Politics-toimija voi olla oppositiossa tai puolustamassa valta-
virran päätöksentekoa.  Hän voi olla esimerkiksi kansanedustaja tai kunnanval-
tuuston jäsen. Policy-toimija osallistuu linjojen, strategioiden ja suunnitelmien 
laadintaan. Hän toimii vakiintuneiden tavoitteiden ja linjausten mukaan. Politics-
toimija voi pyrkiä vaikuttamaan policy-toimintaan ja muuttamaankin sitä.  
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Suomessa terveyspolitiikkaa on määritelty policy-tasolla.  Se sisältää toimen-
piteitä, jolla pyritään edistämään väestön terveyttä monin tavoin (vrt. Leppo 
2010, 15; Harjula 2007, 9).  Terveyspolitiikka on liitetty uudessa kirjallisuudessa 
osaksi hyvinvointipolitiikkaa. Esimerkiksi Pauli Niemelän (2010) toimittamassa 
Hyvinvointipolitiikka kirjassa on luku terveyspolitiikasta (Rahkonen  & Lahelma 
2010, 135–154). Luvussa todetaan, että terveyspolitiikan tavoitteena on terveyden 
ja hyvinvoinnin tasa-arvo (Rahkonen  & Lahelma 2010, 135). Tasa-arvo on politic-
tavoite, josta Suomessa vallitsee konsensus. Tasa-arvo ei sinänsä herätä polee-
mista keskustelua, mutta jännitteitä voi syntyä silloin, kun terveyspolitiikan poli-
tics koetaan oikeudeksi päästä mukaan asettamaan policya.  Vohlosen (1998, 65) 
mukaan terveyspolitiikkaa voi luonnehtia yhteiseksi sopimukseksi väestön tervey-
dentilan edistämisestä, joka edellyttää enemmistön tahtoa. Enemmistön tahdon 
mukaan kansanedustajatkin on valittu eduskuntaan. Terveyspolitiikalla on poli-
tics-ulottuvuutensa. En kuitenkaan ole löytänyt politics-määritelmää terveyspoli-
tiikasta, mutta määrittelyn tarve yleistynee, kun tutkijat havahtuvat tekemään ny-
kyistä enemmän poliittista analyysiä terveyspolitiikan prosesseista.  

Politics-orientoitunut tutkimus tutkii poliittista prosessia, poliittisia toimijoita 
ja toimintaresursseja. Poltics-tutkimus nostaa esille toimintapolitiikan ristiriitai-
set pyrkimykset. (Lehto & al. 2006, 86.) Tämän tutkimuksen teoreettisen viiteke-
hys tukee politics-orientoituvaa tutkimusotetta monelta osin kuten käsiteltäessä 
politiikkaa kontingenssina, potilasta toimijana terveyspoliittisessa keskustelussa 
tai kieltä vallan välineenä (luvut 3.3.1, 3.3.3. ja 3.4.2). Tämä tutkimus on sekä po-
licy-, että poltics-orientoitunut. Esimerkiksi lainsäädännön esityödokumentteja 
tutkitaan usein policy-orientoituneesti. Tutkittaessa kansanedustajien poliittisen 
puheen luonnetta ja tehtäessä vertailua eri aikakausien ja toimijoiden välillä tut-
kimus kääntyy politics-tasolle.  

Terveyspolitiikka ja tieteiden vuorovaikutus 

Suomessa terveyspolitiikka on perinteiseti ollut oppiaineena sosiaalipolitiikan 
erityisalue (Kuusi 1968; Waris 1973). Terveyspolitiikan tutkimus osana 
sosiaalipolitiikan oppiainetta on ollut vähäistä (Sihto 2013; 20). Politiikan 
tutkimuksen professori Risto Riitesuo esitti vuonna 2005 katsauksen, joka 
mukaan politiikan tutkimuksen ja valtio-opin laitoksista valmistuneista graduista 
tai väitöskirjoista vain prosentin muorto-osa kohdistui terveyspolitiikkaan (Lehto 
& al. 2006, 86). Sihton (2013, 20) mukaan on syntynyt tarve  tutkia terveys-
poitiikkaa riittävän laajassa yhtesikuntapolittisessa kehyksessä. Terveyspolitiikan 
hahmottamisessa tarvitaan tutkimusta monien tieteiden alueilta kuten lääketie-
teestä, yhteiskuntatieteistä, käyttäytymistieteistä, valtiotieteistä ja filosofiasta 
(Sihto &  al. 2013, 419). Tähän sisältyy vaara siitä, että terveyspolitiikan tieteelli-
nen perusta ei pääse vahvistumaan. Terveyspoliittiseen tutkimukseen sovelletaan 
eri tieteiden käsitteitä ja ilman yhteyttä politiikan teorianmuodostukseen  
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(Lehto & al. 2006, 85–86). Tässä tutkimuksessa terveyspolitiikka esiintyy käytän-
nönläheisenä opinalueena, johon perustaa löytyy eri tieteistä ja tutkimuksista.  

Suomessa on sosioekonomisten terveyserojen tutkimuksen perusteella erotet-
tavissa kolme pääasiallista tekijäryhmää: aineelliset tekijät, elämäntyyli ja ter-
veyskäyttäytyminen sekä psykososiaaliset tekijät (Rahkonen & Lahelma 2005, 
280–299). Terveyspolitiikan näkökulmasta yhteiskuntatieteiden ja käyttäytymis-
tieteiden välillä tarvitaan vuorovaikutusta. Kysymykseen, kuinka paljon ja miten 
esimerkiksi terveyserojen vähentämiseen voidaan vaikuttaa, voi osittain löytyä 
vastauksia sosiologisen ja kasvatustieteellisen tutkimusotteen lähentämisellä toi-
siinsa.  

Tässä tutkimuksessa käyttäytymistieteellinen ajattelu näkyy potilaan aseman 
korostamisessa. Tutkimus koskee kokonaisuutta, joka lähtee potilaan näkökul-
masta kasvatustieteen, sosiologian ja sosiaalipolitiikan viitoittamana. Rinteen, 
Kivirauman ja Lehtisen (2004, 46) mukaan kasvatustieteessä on yhteiskunnallista 
suuntautuneisuutta, jonka pyrkimyksenä on ymmärtää toimijoiden ja rakentei-
den välistä suhdetta toimijoiden kertomusten pohjalta. Tässä tutkimuksessa kes-
keinen toimija on potilas, mutta valituissa dokumenteissa potilas on harvoin 
kertoja. Tutkimuksessa esitetään, miten potilaan läsnäolo ja osallisuus näkyvät 
asiakir oissa ja kansanedustajien sekä asiantuntijoiden puheessa. Osallisuus 
nähdään positiivisena asiana.  

Maailman terveysjärjestön Euroopan alueellisen komitean julkaisussa Health 
2020. A European policy framework and strategy for the 21st century (WHO 
2012) löytyy merkkejä kasvatustieteellisestä ajattelusta. Asiakirjassa puhutaan ar-
voista, toimintaa tukevista aktiviteeteista, osallistavasta hallinnosta ja kansalai-
sista.  Tavoitteena on parantaa terveyttä, hyvinvointia ja terveydellistä tasa-arvoi-
suutta.  Julkaisussa näkyy aikaisempien WHO:n raporttien vaikutus siinä, että 
terveys kuuluu kaikille ja terveyspolitiikka sisältää ajatuksen kansalaisten tasa-
arvoisuudesta (vrt. Lehto & al. 2001, 34). Terveys kuuluu hyvään elämään, ja kas-
vatus on perusteltua vain, jos siinä noudatetaan hyvän elämän ideaaleja (vrt. Värri 
2000, 13). 

2.1.2 Terveydenhuollon palvelu- ja rahoitusrakenne 

Suomalainen terveydenhuolto perustuu julkishallintoon, jossa vastuu kansalais-
ten terveydestä on pitkälti delegoitu kunnille. Erikoissairaanhoitokin on kuntien 
vastuulla, vaikka sen toteutusta ohjaavat sairaanhoitopiirit. Sosiaali- ja terveys-
ministeriöllä on vain lainsäädäntö- ja ohjausvastuu. Yksityinen terveydenhuolto 
täydentää julkista terveydenhuoltoa. Julkishallinto myös ostaa yksityiseltä puo-
lelta palveluja. Yritysten rinnalla myös järjestöt tuottavat palveluja. Työterveys-
huolto huolehtii työssäkäyvien terveydenhuollosta.  
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Terveydenhuollon menojen rahoitus on Suomessa monikanavaista. Tärkeim-
mät rahoittajat ovat kunnat, valtio, Kansaneläkelaitos, työantajat ja vakuutusyh-
tiöt. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) rahoittaa ikääntynei-
den palveluasuntoja ja Raha-automaattiyhdistys (RAY) myöntää avustuksia ter-
veyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. (Pekurinen 2014, 11.) Tervey-
denhuollon palveluihin eri rahoituskanavien kautta kulkeutuvat rahavirrat vaih-
televat eri puolilla maata, mikä vaikuttaa sekä julkisten että yksityisten palvelujen 
alueelliseen tarjontaan, palvelujen saatavuuteen ja väestön yhdenvertaisuuteen. 
(Pekurinen & al. 2011, 24.) 

Suomessa terveydenhuollon kokonaismenot suhteessa bruttokansantuottee-
seen kasvoivat vuosina 2000–2012 lähes kaksi prosenttiyksikköä (OECD 2014). 
Vuonna 2012 terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen nousi 0. 1 
prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta ja oli 9.1 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 
2012 Suomen terveydenhuollon menot olivat 17,5 miljardia euroa eli 3229 euroa 
asukasta kohden. Tästä yli 17,5 miljardista eurosta meni erikoissairaanhoitoon 6,3 
miljardia euroa ja perusterveydenhuoltoon 3,6 miljardia euroa. Erikoissairaan-
hoidon menot veivät yli kolmanneksen terveydenhuollon kokonaismenoista, ja 
niiden osuus kasvoi edellisestä vuodesta 1,6 prosenttia. Perusterveydenhuollon 
menot olivat noin kuudenneksen terveydenhuollon kokonaismenoista, ja niiden 
osuus oli laskenut edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia. Menot ovat olleet kasvavia 
vuodesta 1995. (Matveinen & Knape 2014, 1–3) 

Kuvio 1. Terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina 1995–2012 vuoden 2012 hinnoin, milj. 
euroa. Kuvio THL:n tilastojulkaisusta (Matveinen & Knape 2014, 1). 
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Valtaosa terveydenhuollon menoista rahoitetaan valtion ja kuntien verotuloilla. 
Toiseksi tärkeimmäksi rahoituslähteeksi nousevat asiakasmaksut ja omavastuut. 
(Pekurinen & Seppälä 2014, 17.) Suomessa kotitalouksien rahoitusosuus on poik-
keuksellisen korkea (Pekurinen & al. 2011, 16). Kotitalouksien rahoittama osuus 
vuonna 2011 oli lähes 19 prosenttia terveydenhuollon kokonaismenoista. Samaan 
aikaan kotitalouksien verotus oli suhteellisen korkea.  

Monikanavaista rahoitusjärjestelmää on useassa maassa, mutta Suomi eroaa 
muista EU:n maista siinä, että järjestämisvastuu on kunnilla. Useimmissa EU:n 
jäsenmaissa terveydenhuollon rahoituksesta vastaa yksi taho. Rahoitusriski tasa-
taan kansallisella tasolla. Suomessa rahoitusvastuu julkisesta terveydenhuollosta 
on toistaiseksi yli 300 kunnalla (Pekurinen & al. 2011, 52). EU-maissa selkeänä 
suuntana näyttää olevan pyrkimys vähentää terveyspalvelujen rahoittajien mää-
rää (Thomson, Foubister & Mossialos 2009; Pekurinen & al. 2011, 52).  
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Taulukko 1. Terveyspalvelujen rahoittajat ja tilaajat EU-maissa. Taulukko THL:n julkaisusta 
(Pekurinen & al. 2011, 52). 

 
Suomessa rahoitusvastuussa olevan kunnan keskikoko on noin 15 800 asukasta. 
EU-maissa rahoittajan väestöpohja on vähintään noin 400 000 asukasta – useim-
miten reilusti yli miljoona. Samoin palvelujen tilaajan tai järjestäjän väestöpohja 
on näissä muissa maissa monikymmenkertainen Suomen kuntiin verrattuna. 
(Taulukko 1.) Suomessa on tutkittu terveydenhuollon rahoitusta suhteessa väes-
töön. Valtakunnallisiin kuntakohtaisiin poistoilmoitustietoihin (HILMO) perus-
tuvassa tutkimuksessa päädyttiin yksiselitteisesti tulokseen, että alle 20 000 
asukkaan kunnissa sairaustapausten ja niiden erikoissairaanhoidon aiheuttamien 
kustannusten ennustaminen on lähes mahdotonta (Vohlonen  & al.  2011, 47–48).  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijaryhmän mukaan mitä suurempi 
on rahoittajan väestöpohja ja mitä vähemmän rahoittajia on, sitä paremmat mah-
dollisuudet rahoitusjärjestelmällä on turvata muun muassa yhdenvertainen ter-
veyspalvelujen saatavuus (Pekurinen & al. 2011, 53). 
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2.1.3 Valtionhallinto ja kansanterveysjärjestöt     

Valtionhallinnon rajat 

Valtionhallinto ei ole yksiselitteinen termi, ja siitä myös informoidaan kansalai-
sille eri tavoin. Suomi.fi-sivujen (2015) mukaan valtionhallinto muodostuu val-
tion keskushallinnosta, aluehallinnosta ja paikallishallinnosta. Valtion budjettita-
lous on kiinteä osa valtionhallintoa. Valtion raportointipalvelu Netra (2015) esit-
telee valtion organisaationa. Valtion organisaatio jakaantuu kahteen ylimpään ta-
soon: ylimpiin toimielimiin, joita ovat eduskunta, tasavallan presidentti ja valtio-
neuvosto, ja ministeriöihin (Netra 2015).  

Perustuslaissa (731/19 §) valtionhallinnosta todetaan: 

”Valtion keskushallintoon voi kuulua valtioneuvoston ja ministeriön lisäksi vi-
rastoja, laitoksia ja muita toimielimiä. Valtiolla voi lisäksi olla alueellisia ja pai-
kallisia viranomaisia.”  

Yleisen suomalaisen asiasanaston mukaan keskushallinto on alakäsite valtionhal-
linnolle (Onki 2015). Perustuslaissa (L 731/1999) keskushallinnolla tarkoitetaan 
tulkintani mukaan valtionhallintoa, koska asiaa koskevan pykälän otsikko on Val-
tionhallinto eikä pykälä sisällä muuta kattavaa organisaationimikettä. Tässä py-
kälässä (L 731/1999,19 §) kiinnittyy huomio siihen, että tasavallan presidenttiä 
eikä eduskuntaa ole mainittu. 

 Tieteellisestä näkökulmasta valtionhallinto on monitahoinen ilmiö, jota voi-
daan tarkastella useasta tarkastelukulmasta (Saukkonen 2009). Tässä tutkimuk-
sessa valtionhallinto on valtiotasoinen organisaatio, johon kuuluvat kaikki hallin-
toon valtakunnallisesti vaikuttavat valtion instituutiot aina tasavallan presiden-
tistä ja eduskunnasta yksittäisiin ministeriöiden laitoksiin. 

Kansanterveysjärjestöt osana suomalaista järjestötoimintaa 

Kansalaisilla on perustuslaillinen yhdistymisvapaus, johon sisältyy oikeus perus-
taa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen sekä osallistua yhdistyksen 
toimintaan (L 731/1999, 13 §).  Siisiäisen (1998, 223–227) mukaan rekisteröidyt 
yhdistykset sopivat suomalaiseen valtio-orientoituneeseen, sovittelevaan ja lain-
kuuliaiseen toimintaperinteeseen. Suomalaisen yhteisöllisen toiminnan erityis-
piirre on rekisteröityjen yhdistysten suuri määrä. Suomessa on noin 135 000  
rekisteröityä yhdistystä (Patentti- ja rekisterihallitus 2015). Vuonna 2007 oli noin 
127 000 yhdistystä, joista toimivia oli noin 70 000 (Helander 2006, 100). Vuonna 
2000 kansalaisista 57 prosenttia kuului kahteen tai useampaan yhdistykseen ja  
17 prosenttia ei kuulunut mihinkään yhdistykseen (Ilmonen 2007, 5–6).  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestöön Sosiaali- ja terveys SOSTEEN 
kuuluu yli 200 järjestöä, joissa on noin 1, 3 miljoona jäsentä (SOSTE 2015a). So-
siaali- ja terveysjärjestöjen erityispiirteinä voidaan pitää sitä, että mukana on kes-
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kivertoa enemmän hankalissa elämänolosuhteissa eläviä ihmisiä. Näistä järjes-
töistä 36 prosenttia kuuluu kansanterveysjärjestöihin (SOSTE 2015b; Sosiaaliba-
rometri 2006). Valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen ensisijaisina vai-
kuttamiskohteita ovat yleinen mielipide, kansanedustajat ja ministerit sekä mi-
nisteriöiden viranhaltijat (SOSTE 2012, 14; Peltosalmi & al. 2012). Ne ovat vaikut-
taneet muun muassa hallitusohjelmien sisältöön ja lainsäädäntöön, ja järjestöillä 
on usein edustajiaan valtakunnallisissa toimikunnissa ja muissa ryhmissä (SOSTE 
2012, 14). Järjestöt toimivat lähellä ihmisten arkea ja tuntevat sosiaalisia epäkoh-
tia (Ojaniemi, Koskinen-Ollonqvist  & Prättälä 2007, 48).   

RAY luokitteli vuosia järjestötoiminnan yhdeksään toimialaan1. Suurin toimi-
aloista oli kansanterveystyö. (RAY 2011.) Raha-automaattiyhdistyksen avustus-
toimintaa on osa julkista sosiaali- ja terveyspolitiikka ja sen tavoitteiden edistä-
mistä (Virtanen P. & al.  20112,9). Se on linjannut avustustoimintaansa strategi-
silla painoalueilla, joista yksi on merkittävien kansanterveysongelmien ehkäise-
minen (Virtanen P. & al. 2011, 61–62).  

Kansanterveysjärjestöt ovat merkittävä toimija kansallisessa terveyspolitii-
kassa, mutta en kuitenkaan ole löytänyt määritelmää kansanterveysjärjestöistä.  
Sen sijaan Stakesin asiantuntijaryhmä määritteli 2000-luvun alussa termin poti-
lasjärjestö.  Potilasjärjestö on muodostunut tietyn, sairauden tai vamman, tai sai-
raus-, tauti- tai vammaryhmän ympärille ICD-10 tautiluokituksen mukaan.  
Toiseksi jäseninä on potilaita tai omaisia joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi 
yhdistysten kautta. Kolmanneksi järjestön tulee olla valtakunnallinen. (Toiviai-
nen 2005, 9.)   

Valtionhallinnolla kiinnostusta järjestöihin 

Valtioneuvosto määritti toukokuussa 2000 keskushallinnon uudistamisen linjat, 
jotka pohjautuivat valtioneuvoston (1998) periaatepäätökseen Laadukkaat pal-
velut, hyvä hallinto, vastuullinen kansalaisyhteiskunta sekä kansainvälisen asi-
antuntijaryhmän selvitystyöhön. Näiden tietojen perusteella oli tarkoitus lisätä 
kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumismahdollisuuksia yhteiskuntapo-
liittisten ohjelmien valmistelussa. (VNK 2000.) Valtioneuvosto nimesi vuosiksi 
2000–2002 Kuule kansalaista -hankkeen. Hanketta jatkettiin 2004 toisella 
hankkeella, jonka tarkoituksena oli varmistaa hallinnon sitoutuminen kansalais-
ten ja kansalaisjärjestöjen kuulemiseen. Hanke oli osa hallituksen kansalaisvai-
kuttamisen politiikkaohjelmaa, ja sitä hallinnoi valtiovarainministeriö. Hankkeen 
tavoitteena oli muun muassa varmistaa, että ministeriöillä olisi kansalaisjärjestö-

                                                        
1 Vuoden 2015 avustusjako perustuu jakoon, jossa ei mainita kansanterveystyötä (RAY 
2015b). 
2 Julkaisussa ei ole mainittu painatusvuosilukua. Raportti koskee arviointihanketta, joka 
toteutettiin 1.9.2010–31.3.2011 . 
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strategiansa vuoden 2005 loppuun mennessä. (Valtiovarainministeriö 2004.) So-
siaali- ja terveysministeriö (STM 2003a) julkaisi järjestöstrategiansa jo vuonna 
2003, eikä se kuulunut valtiovarainministeriön jatkohankkeen pilottiministeriöi-
hin.  

Sosiaali- ja terveysministeriön kansalaisjärjestötoiminnan strategiassa koros-
tettiin järjestöjen yleishyödyllistä merkitystä ja viitattiin haasteisiin, jotka liittyi-
vät yleishyödylliseen ja markkinoilla tapahtuvaan palvelutuotannon yhteensovit-
tamiseen (STM 2003a, 3). Palveluja tuottavat järjestöt olivat joutumassa uuteen 
asemaan EU:n direktiivien mukaisen kilpailuttamisen, hankintalainsäädännön ja 
Raha-automaattiyhdistyksen strategian myötä (mm. Virtanen M. 2011, 21). Stra-
tegiaa valmistelevassa ryhmässä oli useita järjestöjen edustajia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti järjestöpoliittisten linjauksiensa tarkis-
tuksen vuonna 2008. Järjestöpoliittisten linjausten uudistaminen liittyi sosiaali- 
ja terveysministeriön Strategia 2020 -hankkeeseen ja kansalaisyhteiskuntapolitii-
kan neuvottelukunnan3 suosituksiin hallinnonalakohtaisten järjestöstrategioiden 
laatimisesta. Kansalaisjärjestötoiminnan strategia (STM 2003a) mukaan sosiaali- 
ja terveysministeriö mielsi järjestöt kumppaneiksi, joilla on rooli muun muassa 
heikommassa asemassa olevien ryhmien tukijoina ja niiden etujen ajajina. Kansa-
laisjärjestöille annettiin arvoa sairaus-, vamma- ja sosiaalisten ongelmien tunnis-
tamisessa. Kansalaisaktiivisuuden nähtiin synnyttävän sosiaalista pääomaa, jolla 
on terveyttäkin edistäviä vaikutuksia. (Vrt. STM 2011, 6–7.)  

2.1.4 Kansalaisuus – asiakkuus – potiluus  

Kansalaisuus 

Kansalaisuuden määrittelyssä on keskeistä yksilön suhde yhteisöön (ks. Kurki & 
Nivala 2006, 15). Valtiota voidaan tarkastella yhtäältä muodollisena yhteisönä ja 
toisaalta kansallisena yhteisönä. Muodollista yhteisön jäsenyyttä määrittävät ju-
ridiset säännökset; kansallisen yhteisön jäsenyys taas perustuu syntyperään, kie-
leen ja kulttuuriin (Nivala 2006, 36). Kansalaisuus on osallistumista kansakun-
nan demokratiaan lähinnä äänestämällä (Brown & Backer 2012, 12). Kansalaisuus 
ja kansalainen voidaan yhdistää myös kansakuntaan. Kansalainen kuuluu johon-
kin, ja yksi identiteetin peruspilari rakentuu kansakunnasta. Kansakunta on ra-
joilla merkitty, fyysinen sosiaalisen järjestyksen tila sekä mielikuvien kautta muo-
dostunut tunnetila (Gordon, Komulainen & Lempiäinen 2002, 13). Brittiläinen 
yhteiskuntateoreetikko Nikolas Rose (1999, 164–166) on analysoinut käsitettä ak-
tiivinen kansalaisuus ja yhdistänyt sen 1980-luvun uusliberalistiseen yhteiskun-
tapolitiikkaan. Aktiivista kansalaista verrattiin hyvinvointivaltion passiiviseen 

                                                        
3  Valtioneuvosto asetti vuonna 2007 kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan, 
jonka tavoitteena on järjestöjen ja viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen (Oikeus-
ministeriö 2011). Tässä neuvottelukunnassa oli myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustus.  
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kansalaiseen. Uusliberalistinen yhteiskuntapolitiikka halusi saada aikaan kansa-
laisista aktiivisia toimijoita. (Rose 1999, 164–166.) Suomessa Toomas Kotkas 
(2009, 210) on tarkastellut aktiivisen kansalaisuuden ja yksilön vastuullistamisen 
välistä kytköstä oikeustieteen näkökulmasta. Hän esittelee aktiivisen kansalaisuu-
den mallin, joka vaikuttaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon sisällä (Kotkas 
2009, 221). Lainsäädännön näkökulmasta suomalaisilta odotetaan vastuun otta-
mista terveydestään yksityiselämässään ja turvautuessaan julkiseen terveyden-
huoltoon (Kotkas 2009, 221–222; Rose 1999, 174). Kun kansalaisilta odotetaan 
lisääntyvää vastuuta omasta terveydestään, terveydenhuollon asiantuntijoiden 
valta saattaa vähentyä. Lääketieteellisen asiantuntijuuden haastaa uusliberaali 
hallintotapa, joka painottaa yksilön aseman tärkeyttä. (Dingwall & Hobson-West 
2006, 52–57; Kotkas 2009, 223; vrt. Beck & Beck-Gernsheim 2003.) Tilanne si-
sältää riskin kansalaisten terveydelliselle tasa-arvolle.  

Asiakkuus 

Asiakas – kuten kansalainenkin – on hyvinvoinnin jakaja, mutta vain asiakkuu-
teen liittyy palvelunantajan riippuvuus asiakkaasta. Sosiaali- ja terveyspolitii-
kassa asiakasnäkökulmasta alettiin keskustella 1970–80-lukujen taitteessa (Huus
konen, Ijäs & Lehtoranta 1997, 10; Valkama 2012, 43). Väitöskirjassaan Asiakkuu-
den dilemma Valkama (2012, 68) problematisoi asiakas-käsitteen käyttöä, koska 
sen sisältö vaihtelee tilanteesta ja käsitteen käyttäjästä toiseen. Valkaman (2012, 
68) mukaan tahdonvastaisuus kumoaa aina asiakkuuden syvimmän olemuksen. 
Itsemääräämisoikeus ja tahdonvastaisuus selvittävät ehkä konkreettisimmin asi-
akkuuden ja potiluuden eroa. Aihe herättää edelleen yhteiskunnallista keskuste-
lua. Asiakkaiden ja myös potilaiden itsemääräämisoikeuden säädöksiä pyritään 
nykyään kehittämään (vrt. STM 2014).  

Potiluus ja potilas  

Sanapareja kansalainen–kansalaisuus ja asiakas–asiakkuus käytetään suomen 
kielessä, mutta harvemmin näkee yhdistelmää potilas potiluus. Potiluus on 
Torkkolan (2008, 219) käyttöön ottama suomennos sanasta patienthood.  Stein-
holz Ekecrantsin (1995) mukaan potiluus (patienthood, patientskap) on monivai-
heinen prosessi potilaaksi tulemisesta ja olemisesta. Potiluus asettaa rajat, joiden 
puitteissa ihmiset asettuvat potilaiksi (Lämsä 2013, 17).  

Potilaan itsemääräämisen ulottuvuuksia on ainakin viisi: oikeus saada itseään 
koskevaa tietoa, oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon, mahdolli-
suus toteuttaa päätös, oikeus tuntea itsensä kyvykkääksi, ylläpitää ja käyttää ky-
kyjään ja oikeus yksityisyyteen (Beauchamp & Childress 2001; Topo 2012, 287–
288). Kasvatustieteen näkökulmasta kyvykkyys on erityisen tärkeää ajatellen po-
tilaan itsemääräämisoikeutta. Herää moraalinen kysymys, voiko sairaan ihmisen 
laittaa yksin tekemään hoitovalintoja, jos tällä ei ole riittävää kykyä tai tietoa tai 
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riittäviä voimavaroja valintansa perustaksi. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveys-
alan eettinen neuvottelukunta joutuukin usein punnitsemaan itsemääräämisen 
käytännön arvoa (Topo 2012, 288). Ihmiset tarvitsevat terveyspalveluja usein sil-
loin, kun heidän voimavaransa ovat vähäisimmillään.  

Potilas eri näkökulmista 

1. Lingvistinen näkökulma 
Käsite potilas on omaleimainen ja vanha. Suomen kielessä sana potilas esiintyi 
Jusleniuksen sanakirjassa vuonna 1745 (Juslenius 1745/SKS 1968). Sana potilas 
juontuu sanoista potea, potia (Häkkinen, K. 2004, 952). Sanan potea selitetään 
merkitsevän sitä, että ihminen kärsii jotain vaivaa (Suomi Sanakirja 2013) tai sai-
rastaa. Eurooppalaisten kielten patient-sanan juuret ulottuvat latinan kärsimistä 
tarkoittavaan pati-verbiin (Merriam-Webster Dictionary 2015). Potilas-sanan yh-
teys kärsimiseen on ainakin englannin, espanjan, ruotsin ja venäjän kielessä il-
meinen (Torkkola 2008, 216).  Sana patient tarkoittaa substantiivina potilasta, 
mutta adjektiivina myös kärsivällistä, pitkämielistä ja malttavaista (Hurme, R., 
Pesonen, M & Syväoja 1994, 859; Mot Englanti 2015). Potilaalta odotetaan malttia 
ja kärsivällisyyttä eli patiencea. Foucault’n (1994/1963, 54–63) mukaan modernin 
lääketieteen synty muokkasi kärsijäpotilaasta taudinkantajapotilaan. Taudinkan-
tajapotilas merkitsi tieteellisessä kielessä taudin alustaa. Hoito suuntautui tautei-
hin, ei kärsivään potilaaseen. (Torkkola 2008, 216–17.) 
 
2. Tilanäkökulma 
Potilaalle muodostuu rajattu fyysisen ja sosiaalisen järjestyksen tila sekä mieliku-
vien kautta muodostunut tunnetila. Nämä tilat tulevat hänelle tutuiksi kehossa 
tapahtuvien muutoksien ja oireiden seurauksena. Potilas on asemanimike, joka 
kuvaa potilaan arvoa, valtuuksia ja vastuuta suhteessa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestelmään. (Vrt. Torkkola 2008, 255.)  

Potilaan asema konkretisoituu siinä vaiheessa, kun hän joutuu sairaalaan. Sai-
raalatyöhön on ratkaisevasti vaikuttanut armeija- ja luostarilaitos (Dock, Stewart 
& Seymer 1945, 45–62). Kuten armeijassa ja luostarissa, myös sairaaloissa on toi-
minut ja toimii hierarkkinen pukeutumiskoodi. Potilas puetaan aseman mukai-
seen ”virka-asuun”, joka osoittaa alempiarvoisuutta. Erving Goffmanin (1961, 17–
18) mukaan potilaan minuutta typistetään vaihtamalla asua yhdenmukaiseen ja 
yhtäläiseen potilasvaatetukseen. Topo ja Iltanen-Tähkävuori (2010, 1682–1689) 
tuovat esille tutkimuksessaan, kuinka potilasvaatetus vahvistaa potilaan koke-
musta alhaisesta statuksesta hoitoympäristössä. Sairaalassa potilas siirtyy osas-
tolle, jossa on omanlaisensa tila- ja äänimaailma. Potilas identifioituu osastolle 
sen mukaan, mihin hänen sänkynsä sijoitetaan (Lämsä 2013,50).  Tämän kaiken 
vaikutus voi olla masentava, mutta myös huojentava. Se voi merkitä lepoa ja ir-
taantumista siviilielämän roolivaatimuksista. Visuaalinen kuva potilaasta voi vai-
kuttaa asiantuntijoiden ja päättäjien mielikuvaan potilaasta. Torkkolan (2008) 
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mukaan potilas asemoidaan äänettömäksi taudinkantajaksi, jonka tehtävänä on 
vakuuttaa sairaalan toimivuutta. Tunnetila siitä, että voi sairastaa turvallisesti ja 
saa tarvittavan tiedon ja arvostuksen, vaikuttaa siihen, miten potilas mieltää ase-
mansa.  

 
3. Lakinäkökulma  
Tässä tutkimuksessa rajoitutaan valtakunnalliseen tasoon ja kiinnostuksen koh-
teena on terveydenhuollon lainsäädäntö. Kansalaisuus kiinnostaa suhteessa val-
tioon. Tämä suhde merkitsee kansalaiselle lainsäädännöllisiä oikeuksia ja velvoit-
teita. Lainsäädännön merkitys potilaalle selittyy pitkälti sillä, miten potilas mää-
ritellään laissa ja mitkä ovat hänen oikeutensa.  

Potilaslain (785/1992, 2 §) mukaan potilaalla tarkoitetaan terveyden- ja sai-
raanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa henkilöä. Sosiaa-
lihuollon asiakas on puolestaan sosiaalihuoltoa hakeva tai käyttävä henkilö laissa 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (L 812/2000, 3 §, jäljempänä 
asiakaslaki). Terveydenhuollossa asiakas-sanaa käytetään ainakin silloin, kun 
kansalainen mielletään maksavaksi osapuoleksi (vrt. esim. VnA 912/1992). 

Yksi perustavaa laatua oleva oikeus potilaan kannalta on hänen itsemäärää-
misoikeutensa. Perustuslaki (731/1999, 1 §) turvaa ihmisarvon loukkaamatto-
muuden. Potilaslaissa (785/1992, 6 §) potilaan itsemääräämisoikeutta kuvataan 
negaation kautta eli tuodaan esille mitä tehdään, jos potilas kieltäytyy hoidosta. 
Pykälän lopussa viitataan niihin lakeihin, joiden mukaan voidaan toteuttaa poti-
laan tahdosta riippumatonta hoitoa. Asiakaslaissa (812/2000, 8–9 §) itsemäärää-
misoikeus yhdistetään osallistumiseen otsikkotasolla. Lain (812/2000, 8 §) mu-
kaan sosiaalihuollon toteutuksessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan 
toivomukset ja mielipide ja kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asi-
akkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnit-
teluun ja toteutukseen. Tosin laissa (812/2000, 8–9 §) mainitaan tahdosta riip-
pumaton hoito, josta säädetään erikseen, ja kerrotaan, mitä itsemääräämisoikeus 
merkitsee erityistilanteissa.  

 
4. Voimavaranäkökulma 
Potilaan asemaa voidaan tarkastella yhtäältä terveyspalvelujen kustannusten ja 
toisaalta potilaan omien voimavarojen näkökulmasta. Torkkola (2008) tutki sai-
raalatoimintaa koskevia Aamulehden juttuja vuosilta 1980–1998. Tutkimusai-
neistosta löytyi eniten juttuja resurssipulasta ja palvelujen vähentämisestä (Tork-
kola 2008, 138). Näistä jutuista paljastui, että potilaat tai potilasyhdistykset usein 
tukivat julkisuudessa sairaaloiden resurssivaateita (Torkkola 2008, 200–201). 
Sairaaloiden taloutta koskevissa jutuissa tapahtui Torkkolan mukaan ideologinen 
muutos 1990-luvulla. Aikaisemmin jutuissa oli kuultanut hyvinvointivaltin eetos, 
jonka mukaan erikoissairaanhoidon palvelut on järjestettävä kaikille kansalaisille, 
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kun taas 1990-luvulla alettiin kirjoittaa palvelujen rajoittamisesta. Lisäksi kansa-
laisten odotettiin maksavan itse entistä enemmän hoidostaan. (Torkkola 2008, 
201.). En löytänyt tutkimuksia joissa potlaan omat voimavarat olisivat tutkimuk-
sen pääasiallisena kohteena. Potilaat tarvitsevat terveyspalveluja usein silloin, 
kun heidän voimavaransa ovat vähäisimmillään. Potilaan asemaan vaikuttaa se, 
mihin hän joutuu käyttämään tai saa käyttää voimavarojaan. 

2.2 Hoitotakuu-uudistus 

2.2.1 Hoitotakuun synty 

Hoitotakuun syntyyn vaikuttivat maan taloustilanne, lainsäädännön painotukset, 
kansainväliset tekijät, kansalliset kehityshankkeet, tilastollisesti osoitetut tervey-
denhuollon ongelmat ja professionaaliset ambitiot4.  

Talous- ja hoitotilanne ennen hoitotakuuta  

Hoitotakuu-uudistuksesta tehtiin päätös 15.6.2004 (EV 94/2004 vp, 5). Tuolloin 
Suomen taloudellinen tilanne oli verrattuna esimerkiksi viime vuosiin hyvä eikä 
vuosien 2008–2009 taloudellisista vaikeuksista ollut vielä tietoa. Vuoden 2004 
toisen vuosineljänneksen bruttokansantuote oli kohonnut edellisen vuoden vas-
taavasta ajasta 3.2 prosenttia (SVT 2015a). Kuluttajien luottamusindikaattori ta-
louteen oli kesäkuussa 2004 selvästi korkeampi kuin edellisenä vuonna (SVT 
2015b). Kotitalouksien tuloerot kuitenkin kasvoivat erityisesti vuonna 2004 ver-
rattuna edellisiin vuosiin (SVT 2015c).  

Terveyserot liittyvät kiistatta kansalaisten sosioekonomisiin tilanteisiin. Lää-
kärin vastaanotolla käynnit jakaantuivat 2000-luvun alussa niin, että ne suosivat 
jonkin verran hyvätuloisia (Palosuo & al. 2007,182). Lääkärissäkäyntien eriarvoi-
suutta kuvaava indeksi oli Suomessa OECD:n maista suurin ja samaa tasoa kuin 
Yhdysvalloissa ja Portugalissa (Van Doorslaer & Masseria 2004).  

Hoitotakuuseen liittyvät terveydenhuollon menot olivat vuosina 2002–2007 
yhteensä 380 miljoonaa euroa, josta 50 miljoonaa euroa kohdistettiin pitkien hoi-
tojonojen purkuun vuosina 2003–2004 (Pekurinen, Mikkola & Tuominen 2008, 
7, 8).  Lisämenoista 70 prosenttia suuntautui erikoissairaanhoitoon (Pekurinen, 
Mikkola & Tuominen 2008, 20). Vuonna 2002 Suomessa oli 66 032 potilasta, 
jotka olivat jonottaneet hoitoon yli kuuksi kuukautta (STM 2006a, 16–17).  Kan-
sainvälisen vertailun mukaan Suomi kuului tilastollisesti 12 maahan, joissa jono-
tilanne arvioitiin kohtuuttomaksi (OECD 2004, 14). Jonotusajat olivat kasvaneet 

                                                        
4 Tutkimusaineistosta saatiin tuloksia hoitotakuun synnystä lääkäreiden ja haastateltujen 
asiantuntijoiden näkökulmasta (luku 6.2). 
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lääkärilakon jälkeen ja olivat huipussaan vuonna 2003. Jonopurkurahoista huo-
limatta tilanne ei juuri muuttunut vuonna 2004, mutta jonotusajat laskivat seu-
raavina kahtena vuonna huomattavasti. (Mikkola & al. 2008, 44.) 

Lainsäädännön kehitys  

Hoitotakuun kannalta keskeisiä lakeja ovat sairausvakuutuslaki (1224/2004), 
kansanterveyslaki (66/1972), erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), kuntien valti-
onosuuslaki (688/1992), laki potilaan oikeuksista ja asemasta (785/1992, jäljem-
pänä potilaslaki) ja Suomen perustuslaki (731/1999).  

Valtio vakuutti jo 60-luvulla jokaisen suomalaisen kansalaisen sairaus- 
vakuutuslailla (364/1963, 1 §). Tämä laki kumoutui vuonna 2004 uudella lailla 
(1224/2004). Kysymyksessä on kaikkia kansalaisia koskeva subjektiivinen oikeus. 
Kansanterveyslaki (66/1972) tuli voimaan 1.4.1972. Perustelut laille esitettiin kol-
mesta lähtökohdasta, jotka olivat väestön terveys, terveydenhuollon taloudelli-
suus ja lääkäreiden työ. Lain näkyvin vaikutus on terveyskeskusten perustaminen. 
Vuonna 1989 säädettiin erikoissairaanhoitolaki (1062/1989), joka tuli voimaan 
1.1.1991 (1063/1989, 1 §). Maa jaettiin 21 sairaanhoitopiiriin (L 1063/1989, 7 §). 
Monet sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevat sairaalat ja toimintayksiköt siirtyivät 
varoineen ja velkoineen sairaanhoitopiirin kuntainliiton omistukseen (L 
1063/1989, 5 §). Sairaanhoitopiirit muodostivat uuden hallintotason. Sairaanhoi-
topiirit alkoivat laskuttaa kuntia palvelujen käytön mukaan. Laki potilaan ase-
masta ja oikeuksista (785/1992) tuli voimaan 1.3.1993. Sen mukaan jokaisella 
Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus ilman syrjintää terveydentilansa 
edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka 
kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä (L 785/1992, 3 §). Kuntien itsenäi-
syyttä lisäsi valtionosuusuudistus, joka tuli voimaan vuoden 1993 alussa (Kuntien 
valtionosuuslaki 688/1992, 31 §). Kuntien valtionosuusuudistus tarkoitti  
käytännössä sitä, että valtio luopui kustannussidonnaisista korvamerkityistä val-
tionosuuksista ja siirtyi laskennallisiin korvamerkittömiin valtionosuuksiin  
(L 688/1992; Moisio 2002, 17–18).  

Perustuslaki (731/1999) antoi valtiolle todellisia keinoja vahvistaa potilaan 
asemaa. Suomen perustuslain (731/1999, 19 §) mukaan julkisen vallan on turvat-
tava jokaiselle riittävät terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Lain 19. 
pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin 
säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön 
terveyttä.  

Suomen lainsäädäntö itsessään aiheutti hoitotakuun lainsäädännöllistä tar-
vetta siirtämällä asteittain päätäntävallan kunnille, laatimalla kaksiportaisen hoi-
tojärjestelmän lähetteineen sekä sallimalla potilaiden asettamisen jonoihin5.  

                                                        
5 Potilaslain suoma mahdollisuus asettaa potilas hoitojonoon saattoi merkitä parannusta 
tilanteeseen, jossa potilas oli saattanut jäädä kokonaan hoidon ulkopuolelle.  
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Kansainväliset vaikutteet hoitotakuuseen ja sen syntyyn 

Suomen hoitotakuu sai vaikutteita erityisesti Ruotsista. Ruotsin hoitotakuu pe-
rustui alkujaan valtion ja kuntien ja maakuntien liiton (Landstingsförbundet) vä-
liseen sopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 1992 ja jota laajennettiin vuonna 
1997 koskemaan kaikkien potilaiden hoitoon pääsyä sekä myös perusterveyden-
huoltoa (SOU 2008, 81–82). Malliin sisältyi valinnanvapaus, joka takasi mahdol-
lisuuden valita terveysasema omasta maakunnasta. Mikäli hoitoa ei omassa maa-
kunnassa pystytty tarjoamaan, sai potilas valita hoidon maakunnan ulkopuolelta 
oman maakuntansa kustantamana. Valinnanvapaus koski tietyin rajoituksin 
myös yksityistä terveydenhuoltoa. (SOU 2008, 82–83.) Vasta vuonna 2010 tuli 
voimaan kansallinen hoitotakuu (den nationella vårdgarantin) osana Ruotsin 
lainsäädäntöä (Hälso- och sjukvårdslag 1982:766 SFS 2010:39). Säädösten mu-
kaan potilaan tulee saada kontakti terveyskeskukseen samana päivänä ja päästä 
lääkärille yhdeksässä päivässä, jos hoidon tarve on osoitettu. Erikoissairaanhoi-
dossa potilaat odottavat ensimmäistä käyntiään enintään 90 päivää. (SFS 
2010:39, 2 §; Socialstyrelsen 2010.) 

Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin. Hoitotakuun syntyyn vaikutti 
Euroopan unioni kilpailu- ja potilasdirektiiveineen. Suomi herkistyi vertailemaan 
olosuhteitaan muihin maihin. Poliittisen valmiuden hoitotakuun laadintaan lau-
kaisivat kansainvälisesti poikkeuksellisen pitkät hoitojonot. Vuonna 2004 
OECD:n terveysprojektin loppuraportissa todettiin, että Suomessa ja myös Eng-
lannissa oli vuonna 2000 OECD:n maiden pisimmät leikkausjonot (OECD 2004, 
16). Tieto julkistettiin Pariisissa toukokuussa 2004 terveysministerien kokouk-
sessa. Suomessa asiasta uutisoitiin (mm. Verkkouutiset 2004). Helsingin Sano-
mat uutisoi Pariisin-kokouksesta ja Suomen poikkeuksellisesta epätasa-arvoisuu-
desta, joka koski lääkärille pääsyä, mutta ei hoitojonojen pituudesta (Repo 2004). 
Suomessa tosin tiedettiin pitkistä jonoista ennen terveysministereiden kokousta 
Pariisissa, ja ne vaikuttivat kansalliseen terveyshankkeeseen. Tiedostettiin kan-
sainvälinen uhkakuva, jonka mukaan ihmiset, jotka eivät pääsisi ajoissa 
sairaalahoitoon Suomessa, hakeutuisivat ulkomaille. Pelkona oli, että ulkomaiset 
palveluntuottajat määräisivät potilaille hoitotoimenpiteitä, vaikka ne eivät olisi 
hoidollisesti välttämättömiä. Tämä lisäisi terveydenhuollon menoja. (Vrt. 
Pekurinen & Puska  2007, 9–67.)  

Kansallinen terveyshanke 

Valtioneuvosto asetti 13.9.2001 terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi 
kansallisen hankkeen, jonka tavoittena oli väestön terveystarpeista lähtevän 
hoidon saatavuuden, laadun ja riittävän määrän turvaaminen maan eri osissa 

                                                        
6 Ruotsissa uusi potilaslaki (Patientlag 2014:821) tuli voimaan 1.1.2015. Potilaslakiin siirtyi 
asioita terveyden ja sairaanhoidon laista (Hälso- och sjukvårdslag 1982:763). Hoitota-
kuusta tuli osa potilaslakia (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 
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asukkaan maksukyvystä riippumatta (STM 2002a, 3). Ennen Kansallista 
terveyshanketta vuonna 1999 valtioneuvosto oli hyväksynyt vuosille 2000–2003 
sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman, joka sisälsi ajatuksen 
hoitoon pääsyn määräajoista: ajanvarauksella pääsee terveyskeskuslääkärin ei-
kiireelliseen hoitoon kolmen vuorokauden kuluessa, ja sairaaloissa varmistetaan 
ei-kiireellisen hoidon tarpeen arviointi neljäntoista vuorokauden kuluessa (STM 
1999, 17). Tämä ei seurantajulkaisun (STM 2003c, 21) mukaan toteutunut. Sitä 
vastoin ohjelmakauden aikana terveyspalvelujen saatavuus heikentyi. Syyksi 
katsottiin perusterveydenhuollon lääkäreiden ja eräiden muiden ammattihenki-
löiden määrän riittämättömyys. (STM 2003c, 21.)  

Valtioneuvosto antoi 11.4.2002 periaatepäätöksensä terveydenhuollon tulevai-
suuden turvaamiseksi (STM 2002a, 3–87). Periaatepäätöksestä löytyy luku Hoi-
toon pääsy ja ehdotus otsikolla Kolme päivää – kolme viikkoa – kolme kuukautta 
(STM 2002a, 4 ja 13–14). Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta- ja talous-
suunnitelman 14 vuorokauden määräaika oli pidentynyt 21 vuorokauteen.  

Vuonna 2001 viitisen kuukautta kestäneellä lääkärilakolla oli vaikutuksensa 
kansalliseen terveyshankkeeseen (ks. esim. Isotalo 2001). Silloinen pääministeri 
Paavo Lipponen totesi Kansallisen terveyshankkeen päätöstilaisuudessa8 , että 
leikkausjonot pitenivät kohtuuttomasti muun muassa lääkärilakon vuoksi (Valtio-
neuvoston tiedotusyksikkö 2002). Lääkärilakko yhtäältä jarrutti työskentelyä, 
mutta toisaalta se vauhditti työskentelyä projektin loppuvaiheessa (Soininvaara 
2002, 213–249). 

Periaatepäätöksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä Suo-
men Kuntaliiton kanssa oli tarkoitus tehdä valtakunnalliset kiireettömän hoidon 
ja jononhallinnan toteuttamisohjeet vuoden 2003 loppuun mennessä. Valtioneu-
vosto päätti lisäksi, että hoitoon pääsy kohtuuajassa sisällytettäisiin lakiin vuoteen 
2005 mennessä. (STM 2002a, 4.) 

Heinäkuussa 2002 peruspalveluministeri Eva Biaudet asetti työryhmän, jonka 
tehtävänä oli valmistella yhteistyössä Kuntaliiton kanssa kiireettömän hoidon ja 
jononhallinnan toteuttamisohjeet 1.8.2002–31.12.2003 (STM 2002b). Asettamis-
päätöksessä korostettiin, että tasapuolisen hoitoon pääsyn turvaaminen edellyttää 
valtakunnallisia hoitoon pääsyn perusteita (STM 2002b, 1). Hoidon saatavuus ja 
jonojen hallinta -työryhmän asettamispäätöksessä sanottiin, että työryhmän on 
kuultava tarpeellisessa määrin terveydenhuollon asiantuntijoita sekä potilasjär-
jestöjen edustajia (STM 2002b, 2). Ryhmä itsessään edusti sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön lisäksi yliopistoja, sairaanhoitopiirejä, terveyskeskuksia, julkisia ja yksi-

                                                        
7 STM julkaisi esitteen otsikolla Valtioneuvoston periaatepäätös terveydenhuollon tur-
vaamiseksi (STM 2002). Esite sisälsi periaatepäätöksen lisäksi kuvauksen kansallisesta 
projektista terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi (STM 2002, 9–15). Tässä ku-
vauksessa käsiteltiin periaatepäätöstä edeltäviä ja myös sen jälkeisiä tapahtumia.  
8 Kansallinen terveyshanke jatkui tämän jälkeen vielä vuosia.  
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tyisiä sairaaloita ja Kuntaliittoa. Sen käyttämät asiantuntijat edustivat Kelaa, Sta-
kesia ja korkeinta hallinto-oikeutta. Se järjesti neljä seminaaria ja kaksi keskuste-
lutilaisuutta lääkäriyhdistyksille ja muille ammatti-yhdistyksille. Potilaiden kan-
nalta on myönteistä, että ryhmän muistion tiivistelmä alkaa väitteellä, jonka mu-
kaan kansalaisten näkökulmasta hoitoon pääsyn turvaaminen on tärkein asia val-
tioneuvoston periaatepäätöksessä (STM 2003b, 3). 

Potilasjärjestöille ja kansalaisjärjestöille järjestettiin – keväällä 2002, ennen 
virallista työryhmän asettamispäätöstä (STM 2002b) – yksi iltapäiväseminaari. 
(STM 2003b, 12, 187.)  

Seminaarin jälkeen huhtikuussa 2002 työryhmä lähetti potilasjärjestöjen 
edustajien aloitteesta kyselyn hoitoon pääsyn ongelmista YTY ry:n 549 järjestölle, 
joista 14 vastasi siihen. YTY ry:n kansanterveyden neuvotteluryhmään kuului yli 
40 järjestöä, joista kymmenen vastasi kyselyyn. Järjestöiltä pyydettiin näkemyk-
siä hoidon saatavuuden ”pullonkauloista” ja ratkaisuehdotuksia. (STM 2003b, 
189.) Vastauksissa tuotiin esille seuraavat yhteiset aiheet:  

Henkilökunnan määrä ja osaaminen. Eri ammattiryhmien edustajia toivot-
tiin lisää.  
Huoli terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsemisestä ja hoidon jatku-
vuudesta. 
Täydennyskoulutuksen tarve. 
Suuret alueelliset ja kuntakohtaiset, sairausryhmäkohtaiset erot. 
Tietojärjestelmien kehittäminen.  

Yhteiset aiheet olivat laaja-alaisia. Neljä aihetta viidestä koski ammattilaisia tai 
hallintoa ja vain yksi suoraan hoitoon pääsyä. Hoidon saatavuus ja jonojen hal-
linta -työryhmän muistion liitteen yhteenvedossa oli lueteltu järjestöjen toimen-
pide-ehdotukset, joita oli yhteensä 44 (STM 2003b, 187–188). Tutkimukseni kan-
nalta keskeisiä järjestöjen ehdotuksia ovat hoitotakuuta, hoitoon pääsyä, hoito-
ketjuja tai -porrastusta koskevat ehdotukset10: 

Hoitoketjuissa huomioitava kansanterveysjärjestöjen rooli (Allergia- ja ast-
maliitto). 
Yksityislääkärin lähetteellä päästävä terveyskeskuksen laboratorioon ja 
röntgeniin (Allergia- ja astmaliitto). 
Hoitotakuulle toivotaan realistista määritelmää ja laajaa tiedottamista ylei-
sölle (Epilepsialiitto). 
Ongelmia hoitoketjussa (Hengitys ja Terveys). 
 Pitkät leikkausjonot (harmaa kaihin) (Näkövammaisten Keskusliitto).  

                                                        
9 YTYssä oli tuolloin yli 100 jäsenjärjestöä.  
10 Ehdotukset ovat ministeriön kirjaamassa muodossa, jotka oletan olevan alkuperäisiä jär-
jestöjen ilmaisuja.   
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Työnjaon epäselvyydet hoidon porrastuksessa (Näkövammaisten Keskus-
liitto).  
Hoitoketjujen rakentamista parannettava (Suomen Reumaliitto). 
Kunnalle kokonaisvastuuta hoidosta (esim. jonotusajan sairauspäivärahat) 
(Suomen Parkinson-liitto). 
Alueelliset erot hoitoon pääsyssä (Suomen Syöpäyhdistys). (STM 2003b, 
187–188.)  

Vain yksi järjestö mainitsi hoitotakuun. Hoitoketjut olivat erityisen kiinnostuksen 
kohteena.  

Hoidon saatavuus ja jonojen hallinta -työryhmä ehdotti, että ”erikoissairaan-
hoitoon kuuluvien hoito- ja toimenpidekohtaisia hoidonaiheita koskevien valta-
kunnallisten suositusten” laadinnassa tehtäisiin yhteistyötä muun muassa poti-
lasjärjestöjen kanssa (STM 2003b, 171). Tämä jäi ainoaksi ehdotukseksi potilas-
järjestöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tosin ryhmä otti kantaa kolmannelta 
sektorilta ostettuihin hoitoihin (STM 2003b, 110–111).  

Kiinnostus hoitotakuuseen ylitti puoluerajoja, koska sitä pohjustettiin kol-
messa eri hallituksessa (Taulukko 2). Poliittinen kiinnostus hoitotakuuseen tuli 
näkyviin eduskunnassa pääministeri Paavo Lipposen (sd.) aikana, jolloin kokoo-
mus oli vielä hallituksessa. Kokoomus oli siirtynyt oppositioon Lipposen II halli-
tuksen myötä vuonna 2003. Pääministeri Vanhasen (kesk.) ensimmäinen hallitus 
oli niin sanottu punamultahallitus, johon kuului keskustan, SDP:n ja RKP:n edus-
tajia. Hoitotakuuasiaa veivät eteenpäin peruspalveluministerit vihreistä, RKP:stä 
ja keskustasta. (Valtioneuvosto 2015.) 
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Taulukko 2. Suomen hallitukset 26.4.1991–22.6.2011 (Valtioneuvosto 2015) 

Hallitus Kesk. SDP Kok. RKP Vas. Vihr. KD Ammatti-/ 
virkamies 

Aho, Kesk.  
26.4.1991–13.4.1995  

8 6 2 1  

Lipponen, SDP  
13.4.1995–14.4.1999 

7 5 2 2 1 1 

Lipponen II, SDP 
15.4.1999–17.4.2003 

6 6 2 2 1 1 

Jätteenmäki, Kesk.
17.4.2003–26.4.2003 

8 8 2  

Vanhanen, Kesk. 
26.4.2003–19.4.2007 

8 8 2  

Vanhanen II, Kesk. 
19.4.2007–22.6.2010 

8 8 2 2  

Kiviniemi, Kesk.  
22.6.2010–22.6.2011 

8 8 2 2  

 
Rauno Ihalainen (2007, 79) esitti väitöskirjassaan, että vuoden 2003 eduskunta-
vaalit muodostivat poikkeuksen aiempaan. Terveydenhuolto tuli voimakkaasti 
poliittiselle asialistalle ja vaalipaneeleihin. Teemana oli terveyspalvelujen saata-
vuuden turvaaminen tasapuolisesti kansalaisille eli erityisesti hoitotakuu. (Ihalai-
nen 2007, 79.) Rauno Ihalaisen (2007, 79) näkemyksen mukaan Suomi siirtyi 
tuolloin jossakin määrin eurooppalaiseen keskustelukulttuuriin.  

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoi-
tolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 77/2004 vp) valmistui ke-
väällä 2004 pääministeri Vanhasen ensimmäisellä hallituskaudella. Vanhasen 
hallitusohjelman tavoitteena oli väestön tarpeista lähtevä hoidon saatavuuden, 
laadun ja riittävän määrän turvaaminen koko maassa asiakkaan maksukyvystä 
riippumatta (VNK 2003, 15). Hoidon saatavuuden turvaamiseksi tehtiin muutok-
sia kansanterveyslakiin, erikoissairaanhoitolakiin, potilaslakiin sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (HE 7/2004 vp). Tasavallan 
presidentti antoi hallituksen esityksen 77/2004 eduskunnalle 30.4.2004 (PTK 
51/2004 vp, 51). Lakimuutoksia seurasi asetus (VnA 1019/2004). Uudistus tuli 
voimaan 1.3.2005 (Lait 855–858/ 2004; VnA 1019/2004). 
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2.2.2 Hoitotakuu ja sen ulottuvuudet  

Hoitotakuu merkitsee lainsäädäntöä, jossa potilaan omavalvonta lain toteutumi-
sesta on mahdollista ja jonka toteutusta potilas voi arvioida (HE 77/2004 vp, 5). 
Hoitotakuu on vastaus terveyspolitiikan keskeiseen kysymykseen siitä, miten voi-
daan turvata riittävät palvelut kaikille asuinpaikasta, iästä ja sosiaalisesta ase-
masta riippumatta perustuslain mukaisesti (HE 77/2004 vp, 24). Hoitotakuuta 
lakiuudistuksena pidettiin ainakin sen alkuvaiheessa terveydenhuollon refor-
mina11 (PTK 73/2004 vp, 46–48; Pekurinen 2004, 1).  

Hoitotakuu-uudistuksen keskeinen sisältö voidaan tiivistää viiteen asiakoko-
naisuuteen: 

1. Hoitoon pääsyn määräajat: Kansalaisen tulee saada välitön yhteys terveys-
keskukseen, ja kiireettömän hoidon tarve on arvioitava kolmessa arkipäivässä. 
Hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon ammattilainen (VnA 1019/2004, 2 §). 
Hoitoon on päästävä perusterveydenhuollossa kolmessa kuukaudessa hoidon 
tarpeen arvioinnista. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloi-
tettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta. Erikoissairaanhoitoon on 
päästävä kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. (L 855/2004 15b 
§; L856/2004, 31 §.) Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta ja vä-
littömästi ajan mahdollisesta muutoksesta (L 857/2004, 4 §). Potilaan on joko 
päästävä määräajan sisällä hoitoon omassa kunnassaan tai hänelle on järjes-
tettävä hoito muualta (VnA 1019/2004, 4 §). Hoidosta on tehtävä merkinnät 
alusta alkaen potilasasiakirjoihin (VnA 1019/2004, 3 §). Odotusajoista on eri-
koisaloittain ilmoitettava internetissä tai muuten puolivuosittain (VnA 
1019/2004, 5 §). 

2. Yhtenäiset hoidon perusteet. Kaikille sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asuk-
kaille pitää järjestää palvelut samojen periaatteiden mukaan (HE 77/2004 vp, 
1). Erikoissairaanhoitolain muutoksen mukaan sairaanhoitopiirien tulee vas-
tata erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja ham-
maslääketieteellisin perustein (L 856/2004, 10 §).  

 Asetuksen (1019/2004, 8 §) mukaan sosiaali- ja terveysministeriön tulee oh-
jata yhtenäisten valtakunnallisten lääketieteellisten tai hammaslääketieteellis-
ten hoidon perusteiden laatimista. 

3. Tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma. 
Potilaalle voidaan laatia tarvittaessa tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kun-
toutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Tästä suunnitelmasta tulee il-
metä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu, ja se on laadittava 
yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen 
laillisen edustajansa kanssa. (L 857/2004, 4a §.) 

  

                                                        
11 Termiä reformi käytetään silloin, kun puhutaan suunnitelmallisesta ja laillista tietä ta-
pahtuvasta uudistuksesta. Reformilla pyritään tekemään jokin uudenlaiseksi. (Suomen 
kielen perussanakirja 2001, 630.) 
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4. Lääkäreiden erikoismaksuluokasta luopuminen ja erityispoliklinikoiden pe-
rustamismahdollisuus.  

Uudistus antoi sairaaloille mahdollisuuden järjestää virka-ajan jälkeen ja vii-
konloppuisin maksullista erityispoliklinikkatoimintaa (L 858/2004, 9 §). Sa-
malla oli tarkoitus luopua lääkäreiden erikoismaksuluokasta vuoden 2008 lop-
puun mennessä. 

5. Seuranta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on seurattava toimintaa. 
Terveydenhuollon toimintayksiköiden on julkaistava erikoisalojen odotusajat 
internetissä puolivuosittain. (VnA 1019/2004, 5 § ja 6 §.)  

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) tuli voimaan vuonna 2011, ja se merkitsi joita-
kin muutoksia hoitotakuulainsäädäntöön. Lain tehtävänä oli yhdistää kansanter-
veys- ja erikoissairaanhoitolain toimintaa ja palveluja koskevat säännökset yhteen 
lakiin (HE 90/2010, 1). Hoitotakuun säännökset siirrettiin terveydenhuoltolakiin 
pienin täsmennyksin, ja vastaavat pykälät poistettiin kansanterveyslaista ja eri-
koissairaanhoitolaista (L 1326/2010; L 1327/2010, L 1328/2010). Aihetta koskeva 
asetus (1019/2004) kumoutui. Terveydenhuoltolaki (1326/2010) tuli voimaan 
1.5.201112.  

Hoitotakuu siirtyi pääsääntöisesti terveydenhuoltolain kuudenteen lukuun, 
jonka otsikko on Hoitoon pääsy (1326/2010, luku 6, 47–58 §). Luvun pykälät ot-
sikoitiin ja asiakokonaisuuksia selkiinnytettiin. Lisäksi yhtenäisen hoidon perus-
teet saivat oman pykälänsä kuudennen luvun ulkopuolelta (1326/2010, 7 §). Eri-
koissairaanhoidon määräaikoja tarkennettiin uudella maininnalla siitä, että tar-
vittavat tutkimukset on toteutettava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saa-
pumisesta (1326/2010, 52 §). Terveydenhuoltolaissa ei ole enää mainintoja eri-
koismaksuluokasta tai erityispoliklinikkatoiminnasta. Olennainen muutos tervey-
denhuoltolaissa hoitotakuun kannalta on, että muutokset sidotaan potilaan valin-
tamahdollisuuksien lisäämiseen. Terveydenhuoltolaki toi hoitoon pääsyyn poti-
laan mahdollisuuden valita hoitoyksikkönsä (L 1326/2010, 47 §). Hoitotakuu 
muuttui näin lainsäädännössä vuoden 2011 alussa, jolloin terveydenhuoltolaki 
tuli voimaan. Tutkimus rajoittuu aikaan juuri ennen tätä, joten hoitotakuu oli voi-
massa vuosina 2004–2010 hoitotakuuta koskevan hallituksen esityksen (HE 
77/2004 vp) mukaisesti.  
  

                                                        
12Ensihoitopalvelu oli järjestettävä 39 §:n mukaisesti viimeistään tammikuun 1. päivästä 
2013. Lisäksi laki sisälsi joidenkin pykälien soveltamisen aikatauluja. (L 1326/2010, 79 §.) 
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Hoitotakuun ulottuvuudet  

Hoitotakuuta koskeva hallituksen esitys (HE 77/2004 vp), terveydenhuoltolakia 
koskeva hallituksen esitys (HE 90/2010 vp) ja terveydenhuoltolain voimaantulo 
vaikuttivat siihen, että tutkimus rajattiin vuosiin 2004–2010. Tässä tutkimuk-
sessa hoitotakuu on ”tutkimuslaboratorio” sille, miten potilaan asema muuttui 
näinä vuosina hoitotakuun yhteydessä. Tarkastelen hoitotakuun luonnetta uudis-
tuksena neljän ulottuvuuden avulla. Ulottuvuudet ovat 

1. kielellinen ulottuvuus, 
2. sosiaalioikeudellinen ulottuvuus, 
3. kliininen ulottuvuus ja 
4. taloudellis-hallinnollinen ulottuvuus.  

 
1. Kielellinen ulottuvuus 
Hoitotakuun lakimuutoksissa ei esiinny käsitettä takuu, vaikka takuu-käsite on 
esillä muussa lainsäädännössä. Kuluttajansuojalaki (38/1978) sisältää useita ta-
kuu-mainintoja. Kuluttajansuojalakia muutettiin vuonna 2001 ”kulutustavaroi-
den kauppaa ja niihin liittyvien takuita koskevista tietyistä seikoista” annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/EY mukaiseksi (HE 89/2001 
vp, 1). Kuluttajansuojalakiin (38/1978) lisättiin uudistuksen myötä kaksi pykälää: 
15a § Takuun merkitys ja 15b § Tiedot takuusta. Takuu määritellään suhteessa 
ostajaan ja takuun antajaan. Takuu on takuun antajaa oikeudellisesti sitova ja os-
tajalle lisäetu. Se on luonteeltaan usein määräaikainen ja liittyy takuunantajan ja 
ostajan vuorovaikutukseen  

MOT Kielitoimiston sanakirja määrittelee myös hoitotakuun: hoitotakuu on 
hoitotakuulain turvaama oikeus saada määräajassa terveyspalveluja kiireettömis-
säkin tapauksissa (MOT Kielitoimiston sanakirja 2014). Hoitotakuu on tässä mää-
ritelmässä oikeustermi, joka perustuu hoitotakuulakiin. Suomessa ei kuitenkaan 
ole hoitotakuulakia. Hallituksen esityksen (HE 77/2004 vp) mukaan hoitotakuu 
on laaja-alaisempi kuin Kielitoimiston sanakirja antaa ymmärtää. 

Outi Suvirannan (2006, 1252) näkemyksen mukaan takuu-käsite vie hänestä 
maallikon ja juristinkin ajatukset tilanteeseen, jossa kaikki ei suju alkuperäisten 
”nuottien” mukaisesti. Hän kertoo esimerkin takuun voimasta, jonka avulla ostaja 
saa uuden koneen tai kone korjataan hänelle ilman lisäkustannuksia. Suviranta 
johdattelee tekstiään hoitotakuuseen. Hänestä puhe hoitotakuusta luo positiivisia 
odotuksia: julkinen valta vastaa lakisääteisistä terveyspalveluista ja antaa niistä 
jopa takuun. Hän kysyy: ”Onko puhe takuusta perusteltua vai lähinnä omiaan luo-
maan terveyspalveluja koskevia ylimitoitettuja odotuksia?” (Suviranta 2006, 
1252.) 
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Tässä tutkimuksessa hoitotakuuta tarkastellaan lähtökohtaisesti hallituksen 
esityksen (HE 77/2004 vp) mukaan ja todetaan jo tässä yhteydessä, että sen si-
sältö muuttui ajan mittaan – eikä ehkä pelkästään terveydenhuoltolain myötä. Kä-
site hoitotakuu ei ole yksiselitteinen, mikä tekee siitä kielellisesti haastavan, mutta 
relevantin analyysikohteen (luku 6.1).  
 
2. Sosiaalioikeudellinen ulottuvuus 
Hoitotakuuta voidaan pitää esimerkkinä sosiaalioikeuden lainsäädännöstä, joka 
poikkeaa oikeusjärjestyksen perinteisistä ydinalueista, kuten siviili- ja rikosoikeu-
desta. Sosiaalioikeuteen kuuluvat oikeudelliset normistot, jotka sääntelevät sosi-
aaliturvaa ja terveydenhuoltoa (Tuori & Kotkas 2008, 3). Sosiaalioikeuden sään-
telyalue edellyttää etupäässä muunlaista kuin tavanomaista oikeudellista asian-
tuntemusta. Vaadittava asiantuntemus voi olla luonteeltaan esimerkiksi lääketie-
teellistä. (Tuori 1997, 178; Tuori & Kotkas 2008, 6.)  

Tuori ja Kotkas (2008) tuovat hoitotakuuta esille oikeutena ja yhdistävät sen 
perustuslakiin. Hoitotakuuseen liittyvien oikeudellisten säännösten toteutuksessa 
ja valvonnassa sosiaalioikeuden sääntelyn heikkous tulee mielestäni esille siinä, 
että hoitoon pääsyn turvaamistoimenpiteitä on toteutettu eri alueilla eri tavoin. 
Kunnat tai sairaanhoitopiirit julkaisevat vähintään neljän kuukauden välein inter-
netissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista. Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos (THL) kerää terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoon pääsystä. 
Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista. (STM 2015.)  
Hoitotakuurikkeistä voi seurata uhkasakko. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri HUS joutui maksamaan vuonna 2014 sakkoa liian pitkistä hoi-
tojonoista (Jokila 2014). Tämä ei ole yleinen käytäntö. Sosiaalinen oikeus on oi-
keustyyppi, joka ammentaa oikeudellisesti säänneltyjä mittapuita yhteiskunnalli-
sesta todellisuudesta. Lakien soveltamisessa painotetaan tasapaino- ja koh-
tuunäkökohtia. (Tuori 1997, 172; Tuori & Kotkas 2008, 3; Ewald 1968.)  

Tuori ja Kotkas (2008, 279) tuovat esille subjektiivisen oikeuden pulmallisuu-
den erityisesti sosiaalihuollon yhteydessä. Hoitotakuuta koskevan hallituksen esi-
tyksen mukaan hoitotakuu ei luo potilaalle subjektiivista oikeutta päästä hoitoon 
eikä potilaalla ole rajatonta oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa, 
vaan hänen terveydentilastaan johtuvan hoidon tarpeen arvioi terveydenhuollon 
ammattihenkilö (HE 77/2004 vp, 1). Hoitotakuusäädösten yhteydessä subjektii-
vinen oikeus kuitenkin keskustelutti muun muassa kansanedustajia (luku 13.3). 
Tuori ja Kotkas (2008, 279) tuovat esille, että terveyspalvelujen yhteydessä oikeu-
dellista tilannetta ei voi jäsentää subjektiivisilla oikeuksilla ja määrärahasidonnai-
silla palveluilla ja vastaavasti kunnan järjestämisvelvollisuudella. Tuori ja Kotkas 
(2008, 279) toteavat:  
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”Kunnalla on velvollisuus järjestää asukkaansa terveydentilan edellyttämä, yk-
silölliseen tarvearviointiin perustuva sekä kiireellinen että ei-kiireellinen 
hoito. Siksi olisi harhaanjohtavaa sanoa, että kiireellinen hoito olisi taattu sub-
jektiivisena oikeutena, kun taas ei-kiireellisessä hoidossa olisi kysymys määrä-
rahasidonnaisista palveluista.”  

Potilaan oikeus hoitotakuussa osoittautui tässä tutkimuksessa mielenkiintoiseksi 
analyysin kohteeksi (luvut 6.3.1, 6.3.3, 6.5.2 ja 6.7.1).  

 
3. Kliininen ulottuvuus 
Hoitotakuussa on keskeistä se, että potilaalle taataan hoito, joka on lääketieteelli-
sesti tai hammaslääketieteellisesti pätevää. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 
yhtenäiset hoidon perusteet vuonna 201013, ja ensimmäiset perusteet julkaistiin 
vuonna 2005 (STM 2005; STM 2010).  

Yhtenäisistä hoidon perusteista oli oma pykälänsä hoitoon pääsyä koskevassa 
asetuksessa (Vna 2019/2004, 8 §)14. Tämän pykälän mukaan sosiaali- ja terveys-
ministeriö ohjaa valtakunnallisten yhtenäisten lääketieteellisten tai hammaslää-
ketieteellisten hoidon perusteiden laatimista, ja sairaanhoitopiirien kuntayhty-
män tulee valvoa yhdessä alueen kuntien kanssa, että yhtenäisen hoidon perusteet 
toteutuvat alueella (VnA 2019/2004, 8 §).  

Yhtenäisen hoidon perusteet ohjeistavat lääkäreitä erityisesti siinä, hoide-
taanko sairautta perusterveydenhuollossa vai erikoissairaanhoidossa vai riittäi-
sikö pelkkä konsultaatio ja millä ehdoin. Perusteissa mainitaan yleensä, onko sai-
raudesta olemassa Käypä hoito -suositusta (STM 2010.) Käypä hoito -suosituksia 
on laatinut Lääkäriseura Duodecim yli 20 vuoden ajan yhteistyössä useiden am-
mattilaisten kanssa. Niitä on tehty yli sadasta kansanterveydellisesti merkittä-
västä aiheesta. Aloite Käypä hoito -suosituksesta tulee yleensä erikoislääkäriyh-
distyksiltä. (Käypä hoito 2015.) Käypä hoito -suositukset ovat perusteellisia sai-
rauden kuvauksia, jotka sisältävät oireiden ja hoidon lisäksi tietoja sairauden epi-
demiologiasta, sairauksien ehkäisystä ja kuntoutuksesta. Käypä hoito -suosituk-
sista löytyy myös potilaille kohdistettuja versioita. Sekä yhtenäiset kiireettömän 
hoidon perusteet sekä Käypä hoito -suositukset ovat vapaasti luettavissa verkossa. 
(Käypä hoito 2015.) 

Yksi ammattihenkilöstön vaativa tehtävä on erottaa kiireetön hoidon tarve kii-
reellisestä potilaan pyrkiessä hoitoon. Kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa ole-
valle henkilölle on annettava hänen sairaudentilansa edellyttämä hoito välittö-
mästi. Muussa tapauksessa henkilön ottaminen sairaalaan sairaanhoitoa varten 
edellyttää lääkärin tai hammaslääkärin tutkimukseen perustuvaa lähetettä.  
(Ks. L 856/2004, 31 §, 1. mom.) 

                                                        
13 Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2014 korjatun painoksen yhtenäisen hoi-
don perusteista. 
14 Asetus on kumottu terveydenhuoltolain säätämisen yhteydessä.  
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Ensihoidon ja päivystyslääketieteen professori Maaret Castrén (2007, 383–
384) otsikoi kolumninsa Duodecim-lehdessä Myös kiireellisen hoidon kriteerit 
tarpeen. Syyskuussa 2014 tuli voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus kii-
reellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä 
(782/2014).  

 
4. Taloudellis-hallinnollinen ulottuvuus  
Hoitotakuu-uudistuksella laaja-alaisesti käsitettynä (vrt. HE 77/2004 vp) on kiin-
teä yhteys verorahoitteiseen terveydenhuoltojärjestelmään. Ruotsalais-ranskalai-
nen (Viberg & al. 2013, 53–61) tutkimusryhmä selvitti 23 maan hoidon odotusai-
koja. Näistä kuului Länsi-Eurooppaan 18 maata, joista 12 maalla on jonkinlainen 
kansallinen odotusajan takuu. Kaikissa takuumaissa oli myös järjestetty kansalli-
nen seuranta. Kuudessa järjestelmän ulkopuolella olevista maista on pääasialli-
sesti vakuutusrahoitteinen järjestelmä. Kansainvälisen, 11:tä maata koskevan tut-
kimuksen mukaan vakuutusrahoitteisten ja verotusrahoitteisten maiden välillä 
esiintyy merkittäviä eroja hoitoon pääsyssä ja potilaiden maksuissa (Schoen & al. 
2010, 2323–2334). Tämän tutkimuksen mukaan Yhdysvalloissa aikuisiässä ole-
vien kansalaisten sairauskulut olivat korkeita sairausvakuutuksesta huolimatta. 
Amerikkalaiset ja saksalaiset käyttivät paljon aikaa vakuutuksiin liittyvään pape-
rityöhön. Amerikkalaiset käyttivät myös runsaasti aikaa maksuja koskeviin eri-
mielisyyksiin. Siitäkin huolimatta, että Suomessa on pääosiltaan verorahoitteinen 
terveydenhuoltojärjestelmä, hoidon kustannukset näyttävät edelleen rajoittavan 
erityisesti pienituloisten ihmisten hoitoa. Aaltonen & al. (2014, 268–372) kartoit-
tivat 5000 aikuisen kokemuksia ja mielipiteitä siitä, rajoittavatko terveyspalvelu-
jen ja lääkkeiden hinnat hoitoa. Tutkijat raportoivat päälöydöksenään, että vuo-
den sisällä 18 prosenttia vastaajista oli jättäytynyt hoidosta kustannusten vuoksi, 
vaikka tarvetta olisi ollut (Aaltonen & al. 2014, 371). Tiedot kerättiin vuonna 2010, 
jolloin hoitotakuu oli ollut voimassa viisi vuotta (Aaltonen & al. 2014, 368).  

Hoitotakuun menoista esitettiin hoitotakuun alkuvaiheessa kahta lähes vas-
takkaista näkemystä. Hoitotakuun ei uskottu lisäävän pitkällä aikavälillä menoja, 
vaan arveltiin, että pelkästään alkuvaiheessa lisämenoja aiheuttaisivat erityisesti 
erikoissairaanhoidon hoitojonot ja niiden purkaminen. Toisaalta esitettiin, että 
hoitotakuun toteuttaminen vaatii jatkuvasti lisäresursseja sekä sairaanhoitopii-
reihin että terveyskeskuksiin. (Pekurinen, Tuominen & Mikkola H. 2008b, 17–
18.) 

Hoitotakuu kasvatti Suomessa terveysmenoja kertaluonteisesti 380 miljoonaa 
vuosina 2002–2007. Näistä lisämenoista suuntautui 70 prosenttia erikoissairaan-
hoitoon ja loput perusterveydenhuoltoon. Hoitotakuuseen käytettiin keskimäärin 
72 euroa asukasta kohti. (Pekurinen, Tuominen & Mikkola H. 2008b, 8, 20.)  

Merkittävä hoitotakuun tuoma muutos on yksityissektorin vahvistuminen os-
topalvelujen tuottajana (Pekurinen, Tuominen & Mikkola H. 2008b, 24). Erikois-
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sairaanhoidossa ostopalvelujen merkitys kasvoi tasaisesti. Erikoissairaanhoi-
dossa yksityissektori tuotti ostopalveluista viidenneksen, ja perusterveydenhuol-
lossa vastaava osuus oli noin puolet. Pekurisen, Mikkolan & Tuomisen (2014, 25) 
käsityksen mukaan hoitotakuulla ei sellaisenaan näytä olevan kovinkaan suurta 
merkitystä ostopalveluihin. Poikkeuksen muodostaa suun terveydenhuolto. Yksi-
tyisten lääkäri- ja hammaslääkärikäyntien johdosta maksetut sairausvakuutus-
korvaukset laskivat hoitotakuun alussa vuosina 2005–2006 yhdeksällä miljoo-
nalla eurolla eli 5,4 prosentilla (Pekurinen, Mikkola  & Tuominen. 2008, 25). Hoi-
totakuu ei vähentänyt sairauspäiväkorvauksia, vaikka niin odotettiin (Pekurinen, 
Mikkola & Tuominen, 2008, 28). 

Kesäkuussa 2015 julkaistiin alustavia tietoja terveysturvan kokonaiskustan-
nusten muutoksista vuosina 2000–2013 (Vohlonen & al. 2015, 2; STT 2015). Tut-
kimukseni kannalta merkittävä löydös oli, että hoitotakuu ei vähentänyt sairaus-
poissaoloja ennen hoitoa. Sairauslomilla jouduttiin odottamaan edelleen hoitoa 
pitkiä aikoja. Sairauspoissaolojen kustannukset, jotka muodostavat 65–75 pro-
senttia kokonaiskustannuksista, kasvoivat vuosina 2000–2013. (Vohlonen & al. 
2015, 8.) 

Hoitotakuu-uudistuksen valmistelun hallinnointi toteutui järjestelmällisesti.  
Alkuun työlle sovittiin perusarvot, jotka olivat oikeudenmukaisuus ja yhdenver-
taisuus hoidon saatavuuden turvaamisessa (HE 77/2004 vp, 1). Arvioitiin nykytila 
ja todettiin ongelmia terveydenhuollon toimintaedellytyksissä ja palvelujen saa-
tavuudessa. Terveyserojen kasvamista pidettiin keskeisenä ongelmana. Tervey-
denhuollon turvaamiseksi perustettiin syksyllä 2001 kansallinen hanke, joka poh-
justi erityisesti hoidon saatavuutta ja hoitoon pääsyä (STM 2002a). Asetettiin 
työlle tavoitteet terveydenhuollon päämäärän perusteella. Keskeinen tavoite oli 
”täsmentää kuntien ja kuntayhtymien terveydenhuollon palvelujen järjestämis-
velvollisuutta siten, että ne potilaat, jotka lääketieteellisen tai hammaslääketie-
teellisen arvion perusteella tarvitsevat hoitoa, sen myös saavat säädettyjen enim-
mäisaikojen puitteissa” (HE 77/2004 vp, 28). Määriteltiin tavoitteen saavuttami-
sen reunaehdot: palvelujen järjestämisen ennakointi ja odotusaikojen seuranta, 
jonojenhallinta, hoitoindikaatioiden asettaminen, ammattihenkilöiden työnjako, 
asiakasneuvonta, vastuun täsmentäminen potilaan hoidosta ja maksupolitiikan 
tarkistaminen (asiakasmaksut, erikoismaksuluokka) ja yhtenäisten hoidon perus-
teiden noudattaminen. Päätettiin toteutuksen pääpiirteistä. Päätettiin hoitota-
kuun valvonnasta ja virallisesta seurannasta. Hoitotakuun valvonta ja seuranta 
keskittyi terveyskeskukseen pääsyyn ja leikkausjonojen pituuteen. Toteutuksessa 
korostui hoitoon pääsyn määräaikojen asettaminen ja yhtenäisten hoidon perus-
teiden noudattaminen. (HE 77/2004 vp; EV 94/2004 vp; Lait 855–858/ 2004; VnA 
1019/2004.) 
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Seurantatietoja hoitotakuun toteutumisesta 

Hoitotakuu-uudistuksen oltua voimassa viisi kuukautta välitön yhteydensaanti 
terveyskeskukseen näytti toteutuvan erinomaisesti. Perusterveydenhuollon seu-
rantatietojen mukaan vuosina 2005–2007 lähes 80 prosenttia väestöstä asui seu-
duilla, joissa toteutui välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen. Maaliskuussa 
2009 enää runsas 4015 prosenttia väestöstä asui seudulla, jossa sai yhteyden ter-
veyskeskukseen välittömästi. Vastaava prosenttiluku pysyi lähes samana vuoteen 
2011 (THL 2011). 

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuun voimaantulo vauhditti hoitojonojen ly-
hentämistä. Tammikuussa 2005 yli kuusi kuukautta jonottaneiden jonoissa oli 
vielä yli 40 000 potilasta. Sairaaloissa yli puolen vuoden mittaiset hoitojonot ly-
henivät toukokuun 2006 loppuun mennessä runsaasta 20 000 potilaasta vajaa-
seen 13 000:een (STM 2006a, 16–17). Stakesin kansallisen terveyshankkeen seu-
rantaryhmä ennusti tuolloin, että tämä jono olisi vuoden 2006 loppuun mennessä 
enää noin 4000 potilasta. Toisin kuitenkin kävi. Vuoden 2007 lopussa yli puoli 
vuotta hoitoa odottaneiden potilaiden määrä oli laskenut vain vähän alle 
10 000:een. (Häkkinen, P. 2013, 3.) Jono lyheni epätasaisesti. Yli puoli vuotta hoi-
toa odottaneiden määrä oli alle tuhat huhtikuussa 2009, mutta ponnahti elo-
kuussa 2009 noin 4000:een. Elokuussa 2010 yli puoli vuotta jonossa odottaneita 
oli noin 4500 potilasta, mutta vuoden 2010 lopussa enää vähän yli tuhat. Tämän 
jälkeen yli puolen vuoden jonon pituus näytti pysyvän lähellä tuhatta. (Häkkinen, 
P. 2013, 2–3.) 
  

                                                        
15 Maaliskuun 2014 terveyskeskusten raportissa vuoden 2009 prosenttiluku oli muuttunut 
60 prosentiksi (THL 2014).  
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS  

3.1 Teoreettisen viitekehyksen rakentuminen 

Tämä tutkimus koskee terveyspoliittisia ilmiöitä, joita yritetään identifioida mer-
kityksen termein ja tunnistaa niiden erityispiirteitä (vrt. esim. Trigg 2000, 3). 
Kieli konteksteissaan on tutkimuksen kohde, ja ilmiöitä tarkastellaan kvalitatiivi-
sen tutkimuksen keinoin, joita täydentää ajoittainen kvantifiointi. Teorian tehtä-
vänä on jäsentää tämän tutkimuksen ilmiöitä. 

Ruth Wodak (2004, 185–201) kuvaa kriittisen diskurssianalyysin ja tutkimus-
esimerkkien avulla monitasoisen teorian rakentamista. Hän esittää kriittisen dis-
kurssianalyysin lähestymistapoja, joiden perusta on poikkitieteellisessä otteessa 
ja siinä, että teoreettiset ja metodologiset valinnat tehdään tutkittavien ilmiöiden 
perusteella (Wodak 2004, 187–188). Tämän tutkimukseni kannalta kriittisen dis-
kurssianalyysin poliittinen ja historiallinen lähestymistapa nousevat keskeisim-
miksi. 

Poliittinen lähestymistapa kriittisessä diskurssianalyysissa lähtee ajatuksesta, 
että kielen käyttöä ohjaa yhteisöllinen käytäntö. Tällaista käytäntöä voi esimer-
kiksi diktatorinen poliittinen valtiotaho muuttaa. Wodak (2004, 191) tarkastelee 
muun muassa Foucault’n teorioiden pohjalta ääneen sanomattomia sääntöjä tai 
sopimuksia, joita voidaan tunnistaa kielen rakenteesta.  Kielessä vaihtelevat eri-
laiset painotukset. Siihen nivoutuu monimutkaisia samanlaisuuksien verkkoja ja 
sosiaalisen moniäänisyyden aiheuttamia ristiriitoja. (Wodak 2004, 191–192.)  
Wodak (2004, 191–192) käyttää esimerkkinä Maasia (1984, 1989a, 1989b), joka 
tutki kansallissosialistien hallinnon kielenkäyttöä. Luennan avulla kielestä selvi-
tettiin ensin itsestään selvä sisältö ja sen jälkeen siirryttiin kielen tilanteen lavas-
tamisen (inszenierung) ja tulkintaan, jotka voivat paljastaa kielen rakenteen pii-
leviä rakenteita (Wodak2004, 192). Esimerkiksi valtionhallinnon ja järjestöjen 
kielet voivat sisältää sääntöjä, joiden rikkomisen tunnistavat vain tahojen edusta-
jat. 

Wodakin (2004, 193–195) esittelemä diskurssihistoriallinen lähestymistapa 
perustuu teorian monitasoisuuteen ja tutkimusaineiston laaja-alaisuuteen. Tut-
kittavia tekstejä saatetaan purkaa ja rakentaa niistä uusia ulottuvuuksia. Esimer-
kiksi tekstistä puretut ajatuskokonaisuudet potilaasta kohteena ja toimijana voi-
vat muodostaa tällaisen uuden ulottuvuuden. Diskurssihistoriallisella lähestymis-
tavalla etsitään ajallisia ja sosiaalisia muutoksia (Wodak 2004, 192).  

Tarkastellessaan diskurssihistoriallista lähestymistapaa esimerkkien avulla 
Wodak (2004, 194) jakaa viitekehyksen kolmeen teoreettiseen tasoon.  Näistä ta-
soista muodostuu kielellisen analyysi perusta. Wodak (2004, 194) käyttää tasoista 
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nimityksiä Grand Theory (suuri teoria), Middle Range Theory (keskitason teo-
ria), joka jakaantuu eri mesoteorioiksi, sekä Discourse Theory (diskurssiteoria). 
Wodak (2004, 193) kuvailee näitä tasoja: 

1. Grand Theory käsittää laajat sosiaalipoliittiset ja historialliset sisällöt,  
joihin diskurssin käytännöt suhteutuvat.  

2. Middle Range Theory sisältää kielen lingvistiset sosiaaliset tai sosiologiset 
muuttujat sekä kontekstin ja tilanteen institutionaaliset kehykset.  

3. Discourse Theory kuvaa tekstien ja diskurssien sisäisiä (intertextual,  
interdiscursive) suhteita ilmaisujen, tekstien ja genrejen välillä.  

Sovellan tutkimukseeni teoreettisia tasoja niin, että Grand Theory -taso jää taus-
talle enkä liitä sitä suoraan tutkimusaineiston käsittelyyn. Pohdin kuitenkin 
Grand Theory -tason olemusta suhteessa aikaan lähinnä 1990 luvulta lähtien. Tut-
kimusaineiston käsittelyssä keskitytään kahteen tasoon eli Middle Range theory  
-tasoon ja Discource Theory -tasoon. Tasot on otsikoitu seuraavasti:  

1. Grand Theory: Ajan kuvaa ja aikalaisdiagnoosia  
2. Middle Range Theory: Politiikka, Järjestöjen vaikuttamistyö ja potilaiden 

asema   
3. Dicourse Theory: Kielen hallinta 

Kuvio 2 on muunnelma Wodakin (2004, 194) mallista. Middle Range Theory  
-taso sisältää kolme mesoteorian tasoista otsikkoa, ja kolmas taso jakaantuu myös 
kolmeen alueeseen, jotka koskevat kielen hallintaa. Grand Theory -taso on  
kuvassa häivytetty, koska se vaikuttaa taustalla. 
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Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Muunnelma Wodak7in (2004, 194) mallista. 

 

Grand Theory
Ajan kuvaa ja aikalaisdiagnoosia

Middle Range Theory
Politiikka, Järjestöjen 

vaikuttamistyö ja potilaiden asema  

Politikka 
kontingenssina

Potilas toimijana 
terveyspoliittisessa 

keskustelussa

Järjestöjen 
vaikuttamistyö

Discourse Theory
Kielen hallinta

Instituutioiden kielellinen 
vuorovaikutus

Kielen vallan kolme 
analyysitasoa

Teemat

Hoitoteemaan
liittyvät avainsanat

Asiakkuusteemaan 
liittyvät avainsanat

Vaikuttamisteemaan 
liittyvät avainsanat
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Sosiologi Robert K. Merton (1951) kirjoitti jo 50-luvulla sosiaalisten teorioiden ra-
kenteista ja korosti systemaattista etenemistä. Yleiseltä yhteiskuntateoreettiselta 
tasolta siirrytään keskitason teoriatasolle, joka kohdistuu rajattuihin yhteiskun-
nallisiin ilmiöihin (ks. Merton 1951, 5–6). Tässä tutkimuksessa teoreettisessa vii-
tekehyksessä edetään ajankuvaa ja aikalaisdiagnoosia koskevasta pohdinnasta 
erityisilmiöiden kautta aina konkreettiseen avainsanoista rakentuvaan teema-
analyysiin. Teoreettisen viitekehyksen sisälle voi kuvitella tikapuut, joita myöten 
kiivetään tulosten avulla kohti isoa teoriaa.  

3.2 Ajankuvaa ja aikalaisdiagnoosia  

Tutkimukseni sijoittuu lähimenneisyyteen 2000-luvulle eli aikaan, jota elämme 
näin vuonna 2015.  Saksalaisen sosiologin Hans Joasin (2008, 204) mukaan eni-
ten näyttää levinneen kaksi aikalaisdiagnoosin perustyyppiä, joista toista hän kut-
suu monotemaattiseksi diagnoosiksi ja toista aikakauden vaihteen selitykseksi.  
Hän tarjoaa vaihtoehdoksi kontingenssia kuvamaan omaa aikakauttaan (Joas 
2008). Kontingenssi on ilmiö, joka tässä tutkimuksessa sopii analysoitavaksi po-
litiikan yhteydessä (luku 4.2.1), mutta ajan hahmottamiseen tarvitaan kuvausta 
suomalaisesta lähihistoriasta ja aikalaisdiagnoosia, joka soveltuu tutkimusalueen 
suomalaisen terveyspolitiikan yhteyteen.  Yksiselitteistä ajankuvaa 2000-luvun 
terveyspolitiikasta on vaikea luoda näin vuonna 2015, mutta jonkinlaista kuvaa 
ajasta voi saada palaamalla 90-luvulle.    

Kansalaisen vastuuta lisäävä terveyspoliittinen ajankuva 1990–2010 

Suomessa siirryttäessä 1990-luvulle terveyspolitiikan toimintaympäristö muuttui 
taloudellisen laman vuoksi. Taustalla vaikuttivat globalisaatio, Euroopan yhden-
tyminen ja lähialueiden mullistukset. (Vrt. esim. Melkas & al. 2005.) Euroopan 
unioni vaikutti terveydenhuoltoon, mikä näkyi muun muassa palvelujen kilpailut-
tamisessa ja tilaaja tuottaja-käytännöissä (Leppo 2010, 30–31, 89–90). Vuosi-
kymmenen vaihtuessa 80-luvusta 90-luvuksi maan hallinnon suunnittelu- ja ra-
hoitusjärjestelmää uusittiin. Tehtäviä siirrettiin keskushallinnolta lääneihin ja 
lääneistä kuntiin.   Mattila (2011, 193–204) kiinnitti huomiota kuntien entistä 
suurempaan vapauteen päättää terveydenhuollon palveluista. Leppo (2010, 28) 
kuvailee aikaa:  

”…poliittiset voimat, jotka olivat liikkeellä desentralisaation, deregulaation ja 
’valtion holhouksen vähentämisen’ nimissä puhkesivat suoranaiseen kunnal-
lisromanttiseen uhoon: kaikki viisaus on kunnissa.”  

Harjula (2007, 131) kytki keskustelun kustannussäästöihin ja tuottavuuteen. 
Lehto & al. (2001, 13–30) osallistuivat keskusteluun tuoden esille julkisen vallan, 
markkinat ja yhteisöt, hyvinvointipolitiikan sekä teknologian ja lääketieteellisen 



35 
 

kehityksen. Alasuutari16 (1996, 104–112, 245) kuvasi tasavallan kehitystä talous-
vaiheittain, joista viimeinen on 90-luvulle sijoittuva kilpailutalouden vaihe. 

Kirjoittajien (Alasuutari 1996; Harjula 2007; Lehto & al. 2001; Mattila 2011) 
näkemykset yhtyvät siinä, että kansalaisen asema muuttui 1990-luvulla.  Alasuu-
tarin (1996, 112) mukaan hänen kuvaamassaan kilpailutalousvaiheessa sosiaali-
poliittisia järjestelmiä voi parhaiten kehittää antamalla asiakkaille valinnan tai 
”kilpailuttamisen” mahdollisuuden, niin että huonosti toimivat palvelut karsiutu-
vat pois. Harjula (2007, 15) käytti ajasta 1990–2000  nimitystä Yksilön vapauden 
ja vastuun politiikka?  Lehto & al. (2001, 29) toivat esille, että sosiaali- ja terveys-
palveluissa asiakkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa palveluihin kohdistetaan 
merkittäviä vaatimuksia. Tätä he perustelivat vuosikymmenien terveydenhuollon 
kehityksellä ja väestön koulutustason kohentumisella. Mattila (2011,190) nimesi 
vuodet 1991–2010 terveydenhuollon ajaksi, jolloin yksilön vastuu kasvoi tervey-
denhuollossa.   

Järjestöjen ajankuvaa  

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat julkaisseet vuodesta 2006 järjestöbarometria, 
jota luonnehditaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen ajankohtaiskuvaukseksi. Järjes-
töbarometrit kertovat sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteiskunnallisesta roolista, 
toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja tulevaisuuden haasteista. 
(SOSTE 2015b.)  

Vuonna 2006 paikallisyhdistysten toiminta painottui ensisijaisesti vapaaeh-
toistoimintaan, ja vertaistoiminnan kysyntä oli kasvussa (STKL 2006). Järjestöt 
kävivät keskustelua palvelutuotannon asemasta järjestötyössä. Barometrissa tuo-
tiin esille, että omasta palvelutuotannosta tulisi siirtyä yhteiseen vaikuttamiseen 
(STKL 2006). Taloudellinen epävarmuus kasvoi merkittävästi vuodesta 2008  
lähtien, millä oli merkitystä myös järjestöjen toiminta-edellytyksille (Peltosalmi & 
al. 2012, 11). Tämä näkyi erityisesti vuoden 2010 barometrissa, jossa barometrin 
teemojen ulkopuolelta nousi aiheeksi talouden kiristyminen: noin puolet järjes-
töistä arvioi taloutensa heikentyneen (Peltosalmi & al. 2010). Vuoden 2010 Jär-
jestöbarometrin mukaan enemmistö sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtajista piti 
vaikuttamistoiminnan painoarvoa järjestötyössä suurena (STKL 2010). Erityisesti 
vaikuttamista yhteiskunnalliseen ilmapiiriin ja lainsäädäntöön pidettiin vuonna 
2010 tärkeämpänä kuin vuonna 2006. (Peltosalmi & Särkelä 2011) 

                                                        
16 Alasuutari (1996, 104) katsoo tarkastelevansa vaiheitaan sosiaalipoliittisten elementtien 
näkökulmasta. Alasuutarin (1996, 104) elementtiluetteloon kuuluvat sosiaalipolitiikka, 
perhepolitiikka sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden puheavaruudet (Alasuutari 1996, 104). 
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Aikalaisdiagnoosi ajankuvan syventäjänä 

Aikalaisdiagnoosi on suomenkielinen versio saksalaisessa keskustelussa vakiintu-
neesta termistä Zeitdiagnose (Noro 2004, 26). Aikalaisdiagnooseilla on oma ra-
tionaalisuutensa (Reese-Schäfer, 1996, 383).  

Kantaaottavuudessaan aikalaisdiagnoosi pyrkii moraaliseen sitovuuteen. Ai-
kalaisdiagnoosi on tutkijan ”tieteellisen kommunikaation piiristä lähettämä per-
formatiivinen viesti”, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä suunnistamaan nyky-
hetkessä.  Se tuo järjestystä ja avaa näkemään ajan hahmon. Aikalaisdiagnostista 
päättelyä ei voi käyttää suoraan tuloksina tai faktoina tieteellisessä mielessä, 
vaikka päättely voi sisältää ennakoivia tekijöitä. Aikalaisdiagnoosi tavoittelee 
ajanhenkeä. (Noro 2004, 28–32.)   

Noro (2004, 36) luokittelee sosiologian klassikot Beckin ja Giddensin aikalais-
diagnostikoiksi, joilla ei ole omaa empiiristä aineistoa. Beck kuitenkin viittasi 
useisiin relevantteihin tutkimustuloksiin väitteittensä tueksi (Noro 2004, 36). No-
ron mukaan Beck17 itse haluaa puhua teoriasta korostaakseen diagnoosien yleis-
teoreettisia sosiologisia sitoumuksia. Beckin omasta näkemyksestä huolimatta 
riskiyhteiskuntateoriaa pidetään rohkeana avauksena aikalaisdiagnooseihin 
(Noro 2004,23). Beck paikansi aikakausia ja niiden siirtymävaiheita. Hän teki tätä 
kahdella tavalla kirjoittaessaan siirtymisestä modernista aikakaudesta refleksiivi-
seen moderniin aikakauteen ja teollisuusyhteiskunnasta riskiyhteiskuntaan (Jul-
kunen 2013, 200). Riskiyhteiskunnan pääkäsitteitä ovat riski, refleksiivisyys ja yk-
silöllistyminen (Beck 1986; Julkunen 2013, 201).  

Beckin riskiyhteiskunta soveltuu tämän tutkimuksen ajankohdan aikalaisdiag-
noosiksi seuraavista syistä:  

Beck on kirjoittanut riskiyhteiskunnasta vuosina 1986–2009. Tutkimuk-
seni keskittyy vuosiin 2004–2010. 
Beckin riskiyhteiskunnan pääkäsitteet riski, refleksiivisyys ja yksilöllisty-
minen liittyvät edellä esitettyyn ajankuvaan, jossa yksilön vastuun lisään-
tyminen on tunnistettu piirre.   
Riskiyhteiskunta aikalaisdiagnoosina tuo esille piirteitä, jotka liittyvät jär-
jestöjen vaikuttamistyöhön ja ehkä lainsäädäntöön. 
Riskiyhteiskuntaa terminä voidaan käyttää apuvälineenä tutkimuksen 
taustan hahmottamiseen, vaikka sitä ei voi käyttää suoraan tulosten jäsen-
telyyn.    

Beck ei halunnut antaa riski-käsitteelle täsmällistä kuvausta, vaan hänestä riski 
on pikemminkin eri tekijöiden vyyhti, jota ei ole ennakkoon selvitetty (Mythen 
2004, 15; Jokinen, P. 2008, 18).  Kytkös päätöksentekoon tekee riskistä modernin 
käsitteen. Riskiin sisältyy kontrollin ajatus, ja sitä voi yrittää säädellä. Traditio-

                                                        
17 Noro viittaa tässä keskusteluun Beckin kanssa.  
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naalisessa yhteiskunnassa kulttuurissa riskin käsitettä ei ollut olemassa, vaan vaa-
rat ymmärrettiin kohtalon tuomiksi. (Beck 2006, 329–345; Jokinen P., 17–18, 
Mythen 2004, 71–72.) 

Refleksiivisyys tarkoittaa sitä, että moderni yhteiskunta altistuu yhä enemmän 
omalle dynamiikalleen eikä pysty hallitsemaan tuottamiaan riskejä (Beck 1996, 1–
32; Beck,  & Beck-Gernsheim 2003; Jokinen, P. 2008, 18). Yksilöllistyminen tar-
koittaa riskiyhteiskunnassa sitä, että ihmisen on pakko löytää ja keksiä uusia var-
muuksia itselleen ja muillekin, koska teollisuusyhteiskunnan varmuudet ovat ha-
jonneet (Beck 1995, 28). Nykyajan terveyspolitiikassa riski, refleksiivisyys ja yksi-
löllistyminen liittyvät ajankuvaan, jota myöhemmin voidaan hahmottaa historial-
lisin keinoin. Tämän tutkimuksen tulokset saattavat tuoda jotain tietoa näiden ris-
kiyhteiskunnan peruskäsitteiden soveltuvuudesta terveyspolitiikkaan  

Beck (1995, 17–26) käsittelee sellaisia autonomisoitumisia ja modernisaatio-
prosesseja, joita yhteiskunta ei itse pysty tunnistamaan. Siirtymät ikään kuin hii-
pivät yhteiskunnan tietoisuuteen ja ne havaitaan ja niihin reagoidaan jälkijättöi-
sesti. Asioita tapahtuu, mutta niiden seurauksista kenelläkään ei ole selkeää ku-
vaa. Riskiyhteiskunnassa epävarmuudesta tulee osa peruskokemusta. Asiantunti-
jamonopolit purkautuvat, ja kuitenkin riskin tunne synnyttää riippuvuutta tähän 
ambivalenttiin asiantuntemukseen. (Beck 1995, 17–26.)     

Riskiyhteiskunnassa kansalaiset reagoivat tilanteisiin ennen pitkää. Kansalais-
ten kyvykkyyden lisääntyessä kyky itseorganisoitumiseen voimistuu. Asioista pää-
tetään ja niitä suunnitellaan valtion ulkopuolella omissa organisoiduissa yhtei-
söissä. Itseorganisoitumisen tuloksena voi syntyä kolmannen sektorin toimijoita, 
kuten järjestöjä. Beck käyttää myös käsitettä alapolitiikka (subpolitic). Alapoli-
tiikka merkitsee sitä, että yhteiskunnallisen vaikuttamisen näyttämölle pääsee 
puoluepoliittisen järjestelmän ulkopuolisia toimijoita. Se tarkoittaa vaikuttamista 
alhaalta ylös eli ruohonjuuritasolta kohti kansallista tai ylikansallista päätöksen-
tekojärjestelmää. (Beck 1995, 38–40.) Tämä tutkimus koskee järjestöjä ja myös 
järjestö on usein puoluepoliittisen järjestelmän ulkopuolinen toimija, jolla saattaa 
olla useilla paikkakunnilla vireää paikallistoimintaa. Yhteiskunnallinen epävar-
muus ja kansalaisten reagointi liittyvät mitä todennäköisimmin myös potilaan 
asemaan. 

Riskiyhteiskunnan myötä syntyy sosiaalisia liikkeitä, joissa aktivoivaa toimin-
taa ajavat kyvykkäät kansalaiset. Näille uusille sosiaalisille liikkeille on tyypillistä 
deliberatiivinen demokratia ja kosmopoliittisen demokratian hallinta. (Beck 
2009, 11; Strydom 2002, 152.) Suomessa Rasimus (2006) väitöskirjassaan käsit-
telee uusia liikkeitä ja niiden muodostumista 1990-luvulla. Hänestä uusiin tilan-
teisiin nopeasti reagoivat liikkeet ja henkilökohtainen idealismi liittyvät usein 
epähierarkkisiin verkostomaisiin yhteisöihin. Rasimus (2006) ei yhdistä uusia so-
siaalisia liikkeitä riskiyhteiskuntaan, mutta hän viittaa yhteen riskiyhteiskunnan 
perusominaisuuteen eli refleksiivisyyteen. Refleksiivisen modernisuuden myötä 
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yhteiskunnassa vahvistuu toiminnan omaehtoisuus ja harkinnanvaraisuus. (Rasi-
mus 2006, 296–297.) Nämä tiedot liittyvät ajankuvaan, mutta myös aikalaisdiag-
noosiin Suomen oloissa.  

3.3 Politiikka, järjestöjen vaikuttamistyö ja potilaiden asema  

3.3.1 Politiikka kontingenssina 

Yhteiskunta on monimutkaistumassa ja yksilön vastuu on kasvamassa ja epävar-
muuden tunne kasvaa sekä makro- että mikrotasolla (luku 3.2.1). Tähän aikakau-
teen soveltuu myös saksalaisen sosiologin Hans Joasin näkemys kontingenssista 
(2004, 392–399; 2008, 203–212). Hän kutsuu myöhäismodernismin aikaa kon-
tingenssin aikakaudeksi (Simola, Varjo & Rinne 2010, 286). Joasin (2008; 2009) 
näkemys siitä, että tapahtumien ja toimintojen vaihtoehdot ovat kaiken aikaa li-
sääntymässä, tuo mieleen riskiyhteiskunnan hallitsemattomuuden. Joasin (2004, 
394) mukaan asia on kontingentti, jos se ei ole välttämätön, mutta ei mahdoton-
kaan. Kontingenssi merkitsee yhtäältä sattumaa ja toisaalta vapaata tahtoa (Joas 
2008, 209).  Tämän tutkimuksen tuloksista saattaa tulla esille esimerkiksi enna-
koimattomia tapahtumia, jotka ovat joko edistäneet tai jarruttaneet hoitotakuun 
lainsäädännön etenemistä.  

Avaava tunnuslause nykypolitiikan kontingenssin ymmärtämiselle on ”aina on 
mahdollista toimia toisinkin” (vrt. Palonen 2011, 214). Esimerkiksi media on saat-
tanut uutisoida esimerkiksi potilaan asemaan liittyvää asiaa, joka lisää politikko-
jen halua tuoda esille ajankohtaisen aiheen mediauutisen pohjalta. Kontingens-
sista puhuminen politiikan yhteydessä soveltuu uusliberalismin, myöhäismoder-
nismin tai postmodernismin aikaan, koska politiikassa voi tapahtua melkein mitä 
vaan. Politiikan käsite on itsessään tietyllä tavalla ”liukas”, ja siitä on hyväksyttä-
vää käydä retorista kamppailua. (Palonen 2011, 195.)  

Palonen (2006, 11–25; 2011,195) tuo esille politiikka-käsitteen (politics) mää-
ritelmien suuren määrän ja kirjavuuden. Hän yhdistää politiikka-käsitteet kah-
teen pääkäsitteeseen, joita hän kutsuu sfääri-käsitteeksi (sphere-concept) ja toi-
minta-käsitteeksi (activity-concept). Sfääri-käsite nousee tarpeesta rajata poli-
tiikka selkeästi omaksi alueekseen, kun taas toiminta-käsitteen määrittely viittaa 
politiikan luonteeseen kontingenttina, kiistanalaisena ja ajallisena ilmiönä, josta 
keskustellaan politiikan toiminnan retorisista näkökulmista. (Palonen 2006, 11.)   

Sfääri-käsitteen mukaan politiikkaa lähestytään spatiaalisena ilmiönä (Palo-
nen 2006, 14). Palonen (2011, 202–207) liittää sfääri-käsitteeseen tilametaforan. 
Politiikkaa rajataan tilalla, joka mahdollistaa sääntelyn ja vakauden (vrt. Pocock 
1975). Tarkoituksena on luoda puitteet, joissa poliittinen puhe pysyy kontrolloi-
tuna. Esimerkiksi hoitotakuuta koskevaa keskustelua eduskuntasalissa voidaan 
yhdistää tilametaforaan.  Politiikan toiminta-käsitteeseen Palonen (2011, 202–
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207) liittää aikametaforan. Kun tilametafora korostaa juurtuneisuutta, aikameta-
fora tuo liikettä politiikkaan. Tilametaforan mukaan kontingenssia pyritään hal-
litsemaan, aikametaforan mukaan kontingenssia pyritään pikemminkin ymmär-
tämään. (Palonen 2011, 202–207.)  

Kontingenssi viittaa politikoinnin pelitilaan (Simola, Varjo & Rinne 2010, 
286). Politiikka-käsitettä voidaan Koselleckin (1972,10–28) mukaan temporali-
soida, eli politiikka ei ole vain ajassa tapahtuvaa vaan myös ajalla pelaavaa toi-
mintaa. Modernissa poliittisessa kielessä nykyisyyden, menneisyyden ja tulevai-
suuden suhde on muuttunut. Poliittinen kieli on yhä enemmän tulevaisuuteen 
suuntautuvaa. (Koselleck 1985, 246, 271–287.) Tulevaisuudessa ei mikään ole var-
maa, vaan ratkaisuvaihtoehtoja on aina monenlaisia. Kontingenssin suoma  
vapaus antaa pelitilaa, mutta samalla vaatii poliitikolta kykyä käsitellä ja kohdata 
todellisuuden kontingentteja ominaisuuksia eli ”kykyä pelata kontingenssilla” 
(Palonen 1993, 13).  

Politiikka kontingenssina vaatii joustavuutta ja herkkää kykyä havainnoida, 
mitä on tapahtumassa. Tarvitaan päätöksiin vievää keskustelua. Stephen Elstub 
(2010, 291–307) tuo useisiin asiantuntijoihin nojautuen esille deliberatiivisen de-
mokratian tarpeen. Mikrotasoinen deliberatiivinen demokratia toteutuu pieni-
muotoisilla areenoilla valtion sisällä tavoitteenaan saada aikaan päätöksiä. Sille 
on tyypillistä se, että osallistujat yhdessä samassa paikassa ja samaan aikaan osal-
listuvat keskusteluun. Makrotasoinen deliberatiivinen demokratia suosii epämuo-
dollista ja spontaania keskusteluviestintää, joka ei ole paikka- eikä aikasidon-
naista ja jonka tavoitteena on mielipiteiden muodostuminen kansalaisyhteiskun-
nassa, joka on virallisen päätöksenteon ulkopuolella ja usein sitä vastaan. (Elstub 
2010, 299.) Nykyajassa nämä kaksi tasoa integroituvat. Eduskunnan täysistunnot 
ovat yhtäältä esimerkkejä mikrotasoisesta deliberatiivisesta demokratiasta. Ta-
voitteena on kollektiivinen päätöksenteko kansanedustajien läsnäoloa vaativassa 
tilanteessa. Toisaalta kysymys on julkisesta tapahtumasta ja kansanedustajiin vai-
kuttavat tekijät, joita äänestäjät salin ulkopuolella ajavat ja jotka ovat pinnalla 
ajankohtaisessa keskustelussa. Järjestöt voivat olla osa makrotasoista deliberatii-
vista demokratiaa, mutta esimerkiksi rekisteröidyt kansanterveysjärjestöt käyttä-
vät myös mikrotasoista deliberatiivista demokratiaa hallituksissaan, valtuustois-
saan ja edustajakokouksissaan

3.3.2 Järjestöjen vaikuttamistyö 

Järjestöjen analyysi on kehittynyt poliittisten teorioiden marginaalissa (Clemens 
2006, 207). Suomessa järjestöt toimivat sekä virallisen poliittisen järjestelmän si-
sällä että sen ulkopuolella. Järjestöjen aseman tarkasteluun sopii kontingenssi 
siinä mielessä, että niiden asema politiikassa vaihtelee. Järjestöt ovat vapaita osal-
listumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja voivat myös jäädä sen ulkopuolelle 
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halutessaan. Se, miten järjestö osallistuu politiikkaan, voi osittain olla myös sat-
tumasta kiinni. 

Järjestöjen edustajat osallistuvat policy-tasolla valtionhallinnon suunnittelu-
työhön eri toimikunnissa. Järjestöille on saatettu delegoida valtion tehtäviä esi-
merkiksi määrärahojen jaossa. Ne saattavat tukea virallista poliittista järjestel-
mää. Järjestöt lobbaavat omia intressejään monella tavalla, ja joissakin tilanteissa 
järjestöt asettuvat vastustamaan virallista poliittista järjestelmää (politics-taso). 
Yhdysvalloissa järjestöjen vaikuttamistyöstä käytetään sanaa advocacy. Suomen-
nettuna se on asianajoa, ja meillä käsite yhdistyy oikeuslaitokseen. Käsite advo-
cacy voidaan määritellä vetoamiseksi puolesta tai vastaan, kuten myös jonkin po-
sition suosittelemiseksi tai tukemiseksi (Hopkins 1992, 32). Järjestöt tekevät mo-
nenlaista vaikuttamistyötä.  

Craig Jenkins (2006, 308) jakaa vaikuttamistyön poliittiseksi ja sosiaaliseksi 
vaikuttamistyöksi. Hänestä poliittinen vaikutustyö fokusoituu poliittisiin päättä-
jiin, kun taas sosiaalisessa vaikuttamistyössä yritetään vaikuttaa yleiseen mielipi-
teeseen. Sosiaalinen vaikuttamistyö rohkaisee kansalaistoimintaan ja vaikuttaa 
yksityisiin instituutioihin. Jenkinsin (2006, 308) jaottelu on liian kategorinen 
siinä tapauksessa, että vaikuttamistyö nähdään osana politiikkaa, jossa on kontin-
genssin piirteitä. Ajankuva on monimutkaistunut myös järjestöjen näkökulmasta. 
Yleisen mielipiteen kautta median välityksellä voidaan vaikuttaa myös poliittisiin 
päättäjiin. Poliittisen ja sosiaalisen vaikuttamistyön rajat ovat häilyvät. Tutki-
musta järjestöjen vaikutustyöstä suhteessa kontingenssiin en ole löytänyt. Järjes-
töjen vaikuttamistyö on kokemukseni mukaan usein kiinni sattumasta, mutta 
myös tahdosta ja vapaudesta. 

3.3.3 Potilas toimijana terveyspoliittisessa keskustelussa  

Potilaan aseman kuvaamiseksi ja terveyspalvelujen merkityksen selvittämiseksi 
teoreettisen viitekehyksen on tarjottava tapa jäsentää taustalla käytävää terveys-
poliittista keskustelua. Adalbert Evers (2009, 239–259) on pohtinut yhteiskun-
nallisten keskustelujen elementtejä suhteessa kansalaisuuteen, sosiaalipalvelui-
hin ja kolmanteen sektoriin. Hän erottaa neljä diskurssia: perinteinen hyvinvoin-
tisuus, voimaantuminen ja osallistuminen, konsumerismi sekä sosiaalisen inves-
tointivaltion18 aktivointi (Evers 2009, 245–256). Hän kuvaa näitä neljää luokkaa 
suhteessa eri kohteisiin (addresses), hallintoon ja kolmanteen sektoriin sekä poh-
tii kansalaisuuden merkitystä eri diskursseissa.  

Valkama (2012,73–74) esittää tutkimuksiin ja diskurssitypologioihin perustu-
van yhteenvedon, joka koskee palvelukäyttäjän vaikuttamismahdollisuuksia ja 
                                                        
18 Sosiaalinen investointivaltio = The activating social investment state. Ilmausta sosiaali-
nen investointivaltio on käytetty Jorma Sipilän (2011, 359) artikkelissa, jossa hän kritisoi 
Jensoinin ja Saint-Martinin (2003, 79) ajastusta siitä, että vanha hyvinvointivaltio yrittää 
suojella ihmistä markkinoilta, mutta sosiaalinen investointivaltio pyrkii tukemaan 
integroitumistaan markkinoihin.   
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rooleja. Hän nojautuu pitkälti Eversin (2006, 255–276) ajatuksiin. Valkama 
(2012,74) käyttää sarakkeiden otsikoissa Eversiltä tuttuja diskursseja kuvaavia ot-
sikoita kuten konsumerismi ja managerismi, mutta on lisännyt niihin professio-
nalismia ja hybridistä asiakkuutta kuvaavat sarakkeet. Valkama (2012) keskittyy 
asiakkaisiin ja palvelukäyttäjiin, ei potilaisiin. Olen luonut taulukon (taulukko 3), 
jossa olen soveltanut sekä Eversin (2009, 246) että Valkaman (2012,74) esityksiä 
pyrkien ottamaan huomioon potiluuden erityisyyden (luku 2.1.4). Taulukko 3 ku-
vaa potilaan asemaa ja palvelujen käyttöä terveyspoliittisissa keskusteluissa. 
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Taulukko 3. Potilaan asema ja palvelujen käyttö terveyspoliittisissa keskusteluissa (vrt. 
Evers 2009, 246; Valkama 2012, 74). 

Keskustelun 
pääelementit 

Palvelun  
luonne 

Kohde Hallinto  Kolmas  
sektori 

Merkitys  
potilaalle 

Perinteinen 
hyvinvointi-
suus  

Julkiset ter-
veydenhuol-
lon palvelut 
keskeisessä 
asemassa.  
Lain säätä-
mää. Kansa-
laisten tasa-
arvoisuuteen 
pyrkivää.  

Palveluja tar-
vitsevia poti-
laita suojel-
laan ja heiltä 
odotetaan 
tottelevai-
suutta. Poti-
laat hoidon 
kohteita. 
Alaissuhde 
palveluntuot-
tajan  
suhteen. 

Hierarkkiset 
rakenteet, 
joilla pyritään 
yhtenäisiin 
standardeihin. 
Julkishallin-
nolla valtaa.  
Rahoitus ve-
rovaroin.  

Kolmas sek-
tori täydentää 
julkista  
palvelujen 
tuottamista. 
Valtion rahoi-
tusta. 
Kumppa-
nuutta valtion 
kanssa. 

Vahvistamalla 
potilaan ase-
maa saadaan 
hänelle tasa-
arvoisuutta.  

Valtaistuminen 
ja osallis-
tuminen 

Vaihtoehtoisia 
palveluja, joi-
hin potilailla 
on mahdolli-
suus vaikut-
taa. Itsenäis-
ten paikallis-
ten palvelujen 
kirjo. 

Vastuullinen 
ja aktiivinen 
potilas, joka 
osallistuu hoi-
toonsa ja pää-
töksentekoon. 
Potilaalla on 
oikeuksia.  
Palvelujen 
käyttäjiä ja 
oheistuottajia. 

Potilaan ääni 
kuuluu politii-
kassa. Valtaa 
annetaan pai-
kallisella ta-
solla  
aktiivisille 
kansalaisille, 
potilaille ja 
yhteisöille. 

Kolmas sek-
tori ottaa joh-
toaseman 
kansalaisten 
puolustami-
sessa poti-
laina, hyvin 
räätälöityjen 
palvelujen 
tuottamisessa 
ja uusien tar-
peiden inno-
voinnissa. 

Edellyttää  
aktiivisia kan-
salaisia, joilla 
on kokemuk-
sia potilaana  
olemisesta ja 
jotka ovat 
herkkiä henki-
lökohtaisille 
tarpeille ja 
erilaisuuksille. 

Konsumerismi Perustuu 
markkinoihin.  
Yksilöllisten 
tarpeiden mu-
kaista henki-
lökohtaista 
palvelua. 

Toimivaltaisia 
kuluttaja- 
potilaita.  

Markkinat 
säätelevät 
henkilökohtai-
sesti valittavia 
palveluja.  
Eriarvoisuut-
ta. Suosii 
hyvätuloisia. 

Kolmas sek-
tori lisää tuot-
tajien palvelu-
valikoimaa 
antamalla  
kuluttajille 
lobbausmah-
dollisuuksia. 

Valinnanva-
pautta hyvä-
tuloisille.  
Eriarvoisuut-
ta.   
Aktiivisuutta 
vaativaa.  

Managerismi Allokoidut ja 
johdetut pal-
velut.  
Hallintokes-
keistä  
standardisoi-
tumista. 

Potilaiden  
aktivointi ja 
valvonta.  
Tavoitteena 
taloudellisuus. 

Vertaishal-
linto-, neuvot-
telujärjestel-
mät, jotka 
pyrkivät saa-
maan tukea 
valtaa pitä-
välle taholle 
julkisten ja  
yksityisten 
toimijoiden 
taholta. 

Kolmas sek-
tori on sopi-
muksiin sitou-
tunut palvelu-
jen tuottajia. 
Potilasjär-
jestöt esi-
merkiksi 
tiedonvälittä-
jinä. 

Velvollisuu-
dentuntoisia 
ja itseään hoi-
tavia ja itse-
ohjautuvia 
potilaita. 
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Potilaan toimijuus 

Toimijuutta on tarkasteltu eri tavoin kasvatustieteessä ja sosiologiassa. Sosiologi-
assa toimijuuden moniselitteisyys on virittänyt keskustelua toimijuuden käsityk-
sistä, joissa korostuu yhtäältä tavoitteellisuus ja rationaalisuus ja toisaalta prakti-
nen ja kehollinen suhde todellisuuteen. Keskusteluun kietoutuu vielä ruumiin-
fenomenologia, joka taustoittaa ajatusta toimijasta sitoutuneena aikaisempiin ko-
kemuksiinsa ja situationaaliseen kenttään. (Giddens 1984, Archer 2000, 2003; 
Merleau-Ponty 1992; Bourdieu & Wacquant 1992; Eteläpelto & al. 2014, 204; 
Honkasalo, Ketokivi & Leppo A. 2014, 365–365). Kasvatustieteen piiristä nouse-
via toimijuuskäsityksiä on yhdistetty sosiaalisesti ja diskursiivisesti rakentuviin 
subjektipositioihin, muuttuviin identiteetteihin ja valtarakenteisiin (St. Pierre 
2000; Walkerdine 1990; Eteläpelto & al. 2014, 205.) Tässä tutkimuksessa rajoitu-
taan käsittelemään toimijuutta praktisesti nojautuen lähinnä potilaan toimijuutta 
koskeviin tutkimuksiin, joissa on käytetty kriteereinä potilaan aktiivisuuden as-
tetta (Peräkylä 1990; Lupton 1993; Lumme-Sandt 2000; Vehkäkoski 2000; Hau-
tamäki 2002; Torkkola 2008; Topo & Iltanen-Tähkävuori 2010; Lämsä 2015). 
Tutkimukset ovat kuvanneet potilasta subjektina ja objektina tai aktiivisena ja 
passiivisena toimijana (Hautamäki 2002; Lämsä 2013,129). Hautamäki (2002, 
22,174–204) tekstianalyysiin perustuvassa väitöskirjassaan tutki potilasta hoidon 
kohteena, toimijana tai kokijana ja yhdisti tämän potilaan positioon.  Tässä tutki-
muksessa potilaan toimijuutta analysoidaan suhteessa potilaan asemaan ja kie-
leen. Analyysi perustuu kielioppiin, lauserakenteisiin, yksittäisiin sanoihin ja eri-
tyisesti verbeihin tai niistä muodostuneisiin substantiiveihin.  Potilasta tarkastel-
laan kohteena, passiivisena toimijana ja aktiivisena toimijana.  Tutkimuksen aihe 
koskee lähinnä potilaan hoitoon pääsyä, joka on jo sinänsä esimerkki potilaasta 
passiivisena toimijana.  Dokumenttien alustava luenta tuki ajatusta komijakoi-
suudesta.  

a) Potilas kohteena. Potilas ei itse toimi vaan häneen kohdistaa jokin muu taho 
toimintaa tai häneen kohdistuu toimintaa passiivi-muodossa. Esimerkiksi poti-
laalle kerrotaan jotain. 

b) Potilas passiivisena toimijana.  Osa verbeistä on luonteeltaan sellaisia, että 
potilaan ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään, mutta kuitenkin hän on kieliopin 
mukaan subjekti.  Esimerkiksi hän pääsee, saa tai vain on.  

c) Potilas aktiivisena toimijana.  Tässä potilas selvästi tekee jotakin. Hän esi-
merkiksi liikkuu, kysyy, vastaa ja esittää mielipiteitään.  

Tarkasteltaessa Taulukko 3:a voi havaita yhtäläisyyksiä toimijuustasojen ja eri 
keskustelujen pääelementtien kanssa. Keskustelun sisältäessä valtaistumista tai 
osallistumista koskevia elementtejä potilas on mitä todennäköisimmin aktiivinen 
toimija, joka osallistuu esimerkiksi hoitonsa päätöksentekoon.  

Potiluuden valossa kohteena ja toimijana oleminen saattaa merkitä toisenlai-
sia asioita kuin asiakkuuden tai kansalaisuuden valossa (vrt. luku 2.1.4). Usein 
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näihin ilmaisuihin liittyy potilaan kannalta myönteisyyttä tai kielteisyyttä. Kansa-
laisen aktiivisuutta äänestäjänä pidetään positiivisena ilmiönä. Aktiivinen asia-
kaskin herättänee positiivisia ajatuksia, mutta aktiivinen potilas saattaa herättää 
vaihtelevia mielikuvia. Tämän tutkimuksen tarkoitus on valottaa potilaan aktiivi-
suuteen liittyviä positiivisia, negatiivisia ja neutraaleja ilmaisuja. Tarkoituksena 
on, että terveyspoliittiset keskustelut ja potilaan luokittelu kohteeksi, passiiviseksi 
toimijaksi tai aktiiviseksi toimijaksi auttavat analysoimaan potilaan asemaa eri-
laisissa konteksteissa ja suhteuttamaan tuloksia teoreettiseen viitekehykseen. 

3.4 Kielen hallinta 

3.4.1 Instituutioiden kielellinen vuorovaikutus 

Kieltä muokkaa yhteisö, jossa sitä käytetään. Kieli, sosiaalinen vuorovaikutus, yh-
teisöllisyys, identiteetti ja valta liittyvät toisiinsa (Mälkiä 1997, 19). Kieli institu-
tionalisoituu ja perustuu yhteisön identiteettiin. Institutionalisoituminen on olen-
nainen käsite tutkittaessa kielimaailmoja. Käytän sanaa kielimaailma, koska se 
kuvaa olotilaa, jossa rajat eivät ole yhtä läpäisemättömiä kuin esimerkiksi kieliyh-
teisössä ja jossa kieli voi muuntua eri areenoilla, vaikka toimijataho on sama. Ins-
titutionalisoituminen voi kuvata vähittäistä ja satunnaista tai nopeaa ja ohjattua 
liikettä, jossa kielen ominaisuudet, kuten käsitteet ja idiomit, sulautuvat jo aiem-
min toimijoiden hallussa olleisiin tekijöihin. Tällaisissa tilanteissa vakiintunee-
seen tapaan käyttää kieltä liitetään uusia aineksia (Aarnio 1997, 108). Toimija joko 
omaksuu kielen uusia ominaisuuksia passiivisesti tai tietoisesti, aktiivisesti. Ter-
mit institutionalisoituvat sitä mukaa mitä suurin osa kielimaailman toimijoista 
alkaa niitä käyttää. Haltuun otetut termit saattavat vähitellen levitä yhteisön ul-
kopuolellekin. 

3.4.2 Kieli vallan välineenä 

Vallan kielessä toimija saattaa ottaa haltuunsa uusia termejä ja muokata niitä 
omiin tarkoituksiinsa. Mälkiä (1997, 21) katsoo, että vallan analyysitasot ja niiden 
taustatekijät ovat analyyttisiä välineitä, joiden avulla voidaan luoda aiempaa 
jäsentyneempi käsitys sekä kielen vallan luonteesta että kielen valtaa koskevasta 
keskustelusta ja tutkimuksesta. Mälkiä (1997, 20–21) erottaa kielestä kolme val-
lan analyysitasoa, jotka voidaan nähdä sisäkkäisinä. Hän katsoo, että kielen valta 
muodostuu kolmesta tasosta, jotka ovat: 1. Käsitteellinen ja mentaalinen valta, 2. 
Vakuuttelun ja suostuttelun valta sekä 3. Rakenteellinen ja symbolinen valta 
(Mälkiä 1997, 21, 35–36). Kuvio 3 esittää Mälkiän (1997, 21) kielellisen vallan ana-
lyysitasot ja tutkimukseeni liittyviä toimijoita ja toiminnan luonnetta.  
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Kuvio 3. Kielellisen vallan analyysitasot, toimijat ja toiminnan luonne (vrt. Mälkiä 1997, 21). 

Mälkiä (1977, 21) kuvailee näitä kielellisen vallan tasoja monitieteisesti viitaten 
useisiin tutkimuksiin. Vuorovaikutussuhteet laajenevat ja monimutkaistuvat siir-
ryttäessä ylemmille tasoille (Mälkiä 1997, 21–22). 

Käsitteellisen ja mentaalisen vallan tasolla (taso 1) toimija jäsentää maailmaa 
merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi (Mälkiä 1997, 27). Kieli auttaa häntä 
ymmärtämään todellisuutta. Esimerkiksi potilas saattaa käyttää taso 1:n ilmaisuja 
kertoessaan kokemuksistaan .  

Vakuuttelun ja suostuttelun vallan tasolla (taso 2) valta tulee esille vakuutte-
luna tai suostutteluna, jonka tarkoituksena on saada jokin taho ymmärtämään 
asia toivotulla tavalla. Taso 2:n kielessä korostuu tapa, jolla viestitään. Kasvatus-
tieteen näkökulmasta kysymys on tasosta, jossa viestin perillemeno on tärkeä 
tavoite.  Taso kuvaa tapoja, joilla esimerkiksi kansanedustajat tai järjestöjohtajat 
pyrkivät vakuuttamaan toisia omillla ajatuksillaan. (Vrt. Mälkiä 1997, 30–31.) 

Rakenteellisen ja symbolisen vallan tasolla (taso 3) on keskeistä se, kuinka 
kieli ylläpitää ja vahvistaa eri tahojen valtasuhteita (Mälkiä 1997, 12, 31). Kielen 
avulla toimijalle voi muodostua rooli, jonka avulla hän vahvistaa sekä omaa 
identiteettiään että edustamansa tahon indentiteettiä. Yhteiskunnallisten 
ryhmien ja instituutioiden kieli sisältää piileviä tai näkyviä merkityksiä, jotka joko 
vähentävät tai lisäävät tahon valtaa. Esimerkiksi valtionhallinnon lainsäädäntöä 
koskevat dokumentit sisältävät paljon taso 3:n komponentteja. 

 

Instituutiot kuten 
julkishallinto, 
järjestöt
ja eduskunta.
Instituutioiden 
edustajat.

Kansanedustajat, 
järjestöjohtajat, 
muut
asiantuntijat jne.

Valta-
suuntautu-
neisuus.

3.
Kielen valta sosiaalisen vuorovaikutuksen 

rakenteita, ehtoja ja rajoituksia luovana 
rakenteellisena ja symbolisena valtana

2.
Kielen valta tarkoitteeseen 

kielelliseen viestintään liittyvänä 
vakuuttelun ja suostuttelun valtana

Kansalainen, 
potilas ja 
asiakas.

Vaikutus
johonkin
tahoon.

Oman 
tilanteen 
ymmärrys.

1.
Kielen valta kokemustemme 

jäsentämiseen liittyvänä 
käsitteellisenä ja mentaalisena valtana
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3.4.3 Teemat  kielellisissä konstruktioissa  

Teemat avainsanoineen nousivat tämän tutkimuksen taustasta ja aiheesta. Ne 
näkyvät teoreettisen viitekehysmallin lopussa (kuvio 2). Wodak (2004, 191) viittaa 
ranskalaisiin politiikan tutkijoihin ja mainitsee tietokoneavusteisen, tilastollisen 
menettelyyn, jossa lasketaan merkittävien sanojen relatiivisia frekvenssejä ja 
vertaillaan niitä eri tekstien välillä. Tällä leksikkomittarilla (lexicometry) on saatu 
tutkimustietoja muun muassa poliittisten ideologioiden ajassa tapahtuvista 
muutoksista (Bonnafous & Tournier 1995, 67–81; Wodak 2004, 192–193).  

Tämän tutkimuksen sanoja valittiin alustavan luennan avulla.  Luin aiheeseen 
liittyvää kirjallisuutta ja muita dokumentteja ja rohkenin luottaa jonkinlaiseen 
intuitioon sanojen merkityksestä, mikä nousee vuosien työkokemuksesta terveys-
politiikan kentällä. Loin sanapatteriston, jota testasin useaan otteeseen lähinnä 
valittuihin dokumentteihin. Tietokoneavusteisten sanahakuohjelmilla laskin 
frekvenssejä. Hioin patteristoa poistamlla sanat, joita ei esiintynyt aineistossa 
ollenkaan. Lisäsin joitakin usein toistuvia ja aiheen kannalta merkityksellisiä 
sanoja. Tarkastelin jäljelle jääneitä sanoja ja päätin kutsua niitä avainsanoiksi. 
Aloin ryhmitellä niitä ja havaitsin niiden asettuvan  luontevasti kolmeen teemaan, 
jotka ovat hoitoteema, asiakkuusteema ja vaikuttamisteema. Nämä teema ovat 
myös yhteensopivia sekä lähtökohtien että teoreettisen viitekehyksen kanssa. 
(Liite  1.)  
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ  

4.1 Tutkimuksen fokusointi 

Tutkimus koskee kansallista terveyspolitiikkaa. Tutkimus kohdistuu potilaan ase-
maan ja hänen toimijuuteensa, valtionhallintoon ja järjestöihin. (Luku 1.) Siinä on 
mukana kautta linjan hoitotakuu, joka käsitetään lähtökohtaisesti hoitotakuuta 
koskevan hallituksen esityksen (HE 77/2004 vp) mukaan (luku 2).  

Dokumenttien alustavan luennan perusteella paljastui, että hoitotakuu-käsit-
teen sisältö näyttää muuttuvan ajan mittaan ja että sen käyttö vaihtelee sen mu-
kaan, kuka tai mikä taho siitä kirjoittaa tai puhuu. Tämän ilmiön analyysi kuuluu 
tutkimustehtävään, ja sitä käsitellään heti tulosten alussa (luku 6.1).  

Teoreettisen viitekehyksen eri tasoilla on toisistaan eroava suhde tutkimusteh-
tävään. Grand theory -taso vaikuttaa taustalla (luku 3.2). Teoreettisen viitekehyk-
sen Middle range -tason kolmesta ilmiökokonaisuudesta potilas toimijana ter-
veyspoliittisessa keskustelussa sijoittuu tutkimuksen keskiöön (luku 3.3).  

Discourse theory -taso eli Kielen hallinta vaikuttaa siihen, että teksti saadaan 
”kertomaan”, miten tutkimusaineistossa jokin ilmiö näyttäytyy (luku 3.4). Kiin-
nostuksen kohteena on, miten kuvataan potilaan asemaa ja potilasta toimijana eri 
areenoilla. Kielen vallan analyysi paljastaa, haluaako kirjoittaja tai puhuja kuvata 
potilasta esimerkiksi tukeutuen rakenteisiin, haluaako hän vakuutella potilaan 
puolesta tai vastaan vai käyttääkö hän valtaa esimerkiksi mentaalisesti vedoten 
kokemuksiinsa (luku 3.4.2). Discourse theory -tason viimeinen osa-alue on Tee-
mat kielellisissä konstruktioissa.  Hoito-, asiakkuus- ja vaikuttamisteema avain-
sanoineen muodostavat välineen, jonka avulla voidaan arvioida, kuinka intensii-
visesti teksti kuvaa jotain tiettyä aihetta. Kysymys on validiteetista19. (Luku 3.4.3.) 

Tutkimuksessa keskitytään aikaan, jolloin hoitotakuu-uudistus (EV 94/2004) 
syntyi ja jolloin eduskunta teki päätöksen terveydenhuoltolaista (EV 244/2010). 
Päätöksessä täsmennettiin hoitotakuuta osana terveydenhuoltolakia. Nämä  
tapahtumat sijoittuvat vuosiin 2004–2010.  
  

                                                        
19 Mekaanisen tarkastelun rinnalla tarkasteltiin myös avainsanojen yhteyksiä dokumentin 
konstruktioihin. 
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4.2 Tutkimustehtävä tutkimuskysymyksinä 

Tässä tutkimuksessa analysoidaan potilaiden asemaa ja valtionhallinnon eri toi-
mijoiden ja kansanterveysjärjestöjen merkitystä suhteessa hoitotakuu-uudistuk-
seen. Potilas nähdään kohteena, passiivisena ja aktiivisena toimijana. Tavoitteena 
on tunnistaa, mitä muutoksia tapahtuu potilaan asemassa. 
Tutkimustehtävänä on löytää vastaus kysymykseen: 
 
Miten potilaiden asemaa kuvattiin hoitotakuun yhteydessä, ja millai-
nen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen 
suhde tähän uudistukseen kansallisessa terveyspolitiikassa vuosina 
2004–2010?  

 
Kysymykseen etsitään vastauksia alatutkimuskysymysten avulla: 

 
1. Millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestö-

jen suhde hoitotakuuseen vuosina 2004–2010?  
2. Miten valtionhallinto ja kansanterveysjärjestöt kuvasivat potilasta toi-

mijana ja toiminnan kohteena sekä hänen asemaansa hoitotakuun yh-
teydessä vuosina 2004–2010?  

3. Miten potilaan asema muuttui hoitotakuun yhteydessä vuosina 2004–
2010? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET PERUSTEET 

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytän analyysissa sekä aineisto- että teo-
riaohjaavaa lähestymistapaa. Pyrin abduktiiviseen päättelyyn, mutta annan arvon 
teoreettiselle, etukäteen laaditulle viitekehykselle. 

Kvalitatiivinen ote ja määrällisyyttä 

Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan ja kuvaamaan potilaan aseman, valtion-
hallinnon ja kansanterveysjärjestöjen hoitotakuusuhteiden keskeisiä piirteitä. 
Tutkimuksessa korostuvat tutkittavien asioiden laadullisuus, prosessit ja merki-
tykset, joita ei voi kokeellisesti tutkia pelkästään määrillä tai frekvensseillä (vrt. 
Denzin & Lincoln 2005, 10). Tutkimustulokset paljastavat esimerkiksi potilaan 
aseman muutoksia. Kvalitatiivinen ote antoi mahdollisuuden tarkastella potilaan 
asemaa useasta näkökulmasta (vrt. esim. Alasuutari 1994, 74–75). Kvalitatiivisen 
otteen tueksi hahmotin asioita myös määrällisesti. Tutkimus on laadullinen tutki-
mus, ja siinä hyödynnetään kvantifioimista. 

Teoriaohjaava ja aineistolähtöinen lähestymistapa sekä abduktiivinen 
päättely  

Tässä tutkimuksessa käytetään sekä aineistolähtöistä että teoriaohjaavaa lähesty-
mistapaa. Tuomen ja Sarajärven (2009, 95) mukaan aineistolähtöisessä analyy-
sissa tutkimusaineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus ja valitaan analyy-
siyksiköitä tutkimuksen tarkoituksen ja tehtäväasettelun mukaan. Tässä tutki-
muksessa aineistosta ei luoda teoreettista kokonaisuutta, vaan se on olemassa en-
nen aineiston analyysia, mutta tutkimusaineistosta luodaan analyysiyksiköitä – 
havaintoyksiköitä – tutkimuksen tehtäväasettelun mukaan. Havaintoyksiköt 
muodostettiin tutkimusaineistosta tietyin kriteerein poimittujen ajatuskokonai-
suuksien20 perusteella, joten tältä osin tutkimuksessa käytettiin aineistolähtöistä 
lähestymistapaa. Teemojen avainsanoja valittiin jo ennen teoreettisen viitekehyk-
sen muotoutumista. Valintaa tehtiin tutkimuksen aihepiiristä silloisten tietojeni 
pohjalta, ja ne ryhmiteltiin teemoiksi aineiston alustavan luennan perusteella. 
Hoito-, asiakkuus- ja vaikuttamisteema sijoittuvat teoreettisen viitekehykseen. 
(Vrt. luvut 3.1 ja 3.4.3.)   

Teoriaohjaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä aineistoon, mutta ne 
eivät pohjaudu suoraan teoriaan. Analyysi etenee teorian avulla. (Tuomi & Sara-

                                                        
20 Havaintoyksiköiden luomiseen palataan luvussa 5.4. Tutkimusmenetelmät ja lukuun 
liittyvässä liitteessä 4.  
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järvi 2009, 96–97.) Tässä tutkimuksessa aineiston analyysi alkaa usein aineisto-
lähtöisesti, mutta analyysin edetessä teoreettisen viitekehyksen ohjaava merkitys 
alkaa näkyä. Aineistoa esimerkiksi analysoidaan suhteessa terveyspoliittisten kes-
kustelujen elementteihin, ja niistä etsitään kielen vallan analyysitasojen mukaisia 
ilmaisuja (luvut 3.3.3 ja 3.4.2). Analyysin edetessä lähestymistavat saattavat myös 
vaihdella. Esimerkiksi hoitotakuuta koskevan hallituksen esityksen (HE 77/2004 
vp) luennassa kiinnittyi huomiota siihen, miten oikeuksista kirjoitettiin. Aineisto-
lähtöisesti aloin analysoida, miten potilas ja oikeus yhdistyvät toisiinsa tekstissä. 
Potilaan oikeudet liittyvät potilaan asemaan, joka sisältyy tutkimustehtävään. 
Teoreettisessa viitekehyksessä avainsana potilas sisältyy asiakkuusteemaan ja oi-
keus vaikuttamisteemaan (ks. liite 1). Havaintoyksiköt, joissa potilas ja oikeus 
esiintyivät, liittyivät teoreettisen viitekehyksen terveyspoliittisiin keskusteluihin 
ja vallan analyysitasoihin. Käytin näin myös teoriaohjaavaa lähestymistapaa.  

Tuomen ja Sarajärven (2009, 97) mielestä teoriaohjaavaan analyysiin sopii ab-
duktiivinen päättely, joka sallii oletusten teon tutkimuksen löytöretken eri vai-
heissa. Ajattelussa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, joita tutkija 
saattaa yhdistellä eri tavoin. Abduktiivisen päättelyn avulla voi hyödyntää myös 
yllättäviä löydöksiä (vrt. Grönfors 2011, 20, 56, 87). Abduktiivinen päättely vaatii 
johtoajatuksen, joka voi olla epämääräinen intuitio tai viimeistelty hypoteesi 
(Grönfors 2011, 17; Peirce 1958, 96–97). Tämän tutkimuksen johtoajatus potilaan 
aseman piilevistä piirteistä juontuu potilasjärjestötyöstä.  Ajattelu on muuttunut, 
mutta jossakin taustalla on edelleen vanha johtoajatus. Se ei kuitenkaan vie päät-
telyäni eteenpäin, vaan päättelyyn sisältyy sekä induktiivista että deduktiivista 
päättelyä. Tärkeän osan päättelyn kannalta muodostavat teoreettinen viitekehys, 
tutkimustehtävä ja tuloksien suhteuttaminen toisiinsa, jolloin päättelyyn sisältyy 
sekä deduktiivisia että induktiivisia piirteitä. 

5.2 Valtionhallinnon toimijoiden ja järjestöjen valinta 

Valtionhallinnon toimijoiden valinta 

Tässä tutkimuksessa rajoitutaan niihin valtionhallinnon toimijoihin, jotka liitty-
vät valtakunnallisella tasolla terveyspolitiikkaan, terveydenhuoltoon tai erityisesti 
hoitotakuuseen. Tutkimuksessa hoitotakuu nähdään ensisijaisesti lainsäädännöl-
lisenä uudistuksena, joka täsmentyi terveydenhuoltolaissa. Eduskunta, sosiaali- 
ja terveysvaliokunta ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat tämän tutkimuksen kan-
nalta keskeisiä toimijoita.  

Tämän tutkimuksen kannalta Valtiontalouden tarkastusvirasto on merkityk-
sellinen toimija. Se on perustuslain (731/1999, 30 §) mukaan eduskunnan yhtey-
dessä toimiva riippumaton virasto. Sen tehtävänä on tarkastaa valtion talouden-
hoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudat-
tamista (L 676/2000, 1 §). Se arvioi hoitotakuuta vuonna 2008 kokonaisuutena ja 
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palasi sen arviointiin osana yksityisen terveydenhuollon arviointia vuonna 2011 
(VTV 2008; VTV 2011).  

Järjestöjen valinta 

Järjestöistä rajoitutaan kansanterveysjärjestöihin, jotka muodostivat noin kol-
manneksen 200 sosiaali- ja terveysjärjestöstä (SOSTE 2015a). Kansanterveysjär-
jestöjen valinnassa piti täyttyä ensin neljä peruskriteeriä:  

1. Järjestöjen toimiala liittyy kiireettömään hoitoon. 
2. Järjestöjen jäseninä on potilaita. 
3. Järjestöt toimivat vakaalla pohjalla vuosina 2004–2010. 
4. Järjestöillä on yhteiskunnallista merkitystä. 

Kiireetöntä hoitoa tarvitsevia sairauksia on lukematon määrä, ja niiden hoito saat-
taa paljonkin poiketa toisistaan. Potiluuteen saatetaan suhtautua eri tavoin eri jär-
jestöissä riippuen muun muassa organisaatiorakenteesta ja sairauden vakavuu-
desta sekä kestosta. Tämän tutkimuksen voimavarat ovat rajatut, joten katsoin 
riittävän, että valitsen suuria järjestöjä, jotka edustavat useita sairauksia ja joiden 
merkitys kansanterveydellisesti on suuri. Tähän arvioon antoi mahdollisuuden 
Raha-automaattiyhdistys. Järjestöjen karsimiseen käytettiin kolmea kriteeriä: 

1. Järjestöt saavat Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) yleisavustusta21.  
2. Järjestöt saivat vuonna 2011 yleisavustusta kansanterveystyö22 toimialaan 

kuuluvina järjestöinä. 
3. Järjestöt ovat olleet 2010-luvun alussa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yh-

teistyöyhdistys YTY ry:n23 ja myöhemmin SOSTE Suomen sosiaali ja ter-
veys ry:n jäseniä. 

RAY:n kansanterveystyön toimialaan kuuluvista järjestöistä 26 sai vuonna 2011 
yleisavustusta kansanterveystyön toimialaan kuuluvina järjestöinä (RAY 2011).  
Näistä valittiin järjestöt, joilla on merkitystä kansanterveydelle niin, että ne koh-
distavat toimintansa jonkin kansantaudin tai pikemminkin kansantautiryhmän 

                                                        
21  Yleisavustusta jaetaan järjestöille etukäteen määritellyin kriteerein. Yleisavustuksen 
myöntämisperusteita ovat yhteiskunnallinen merkittävyys, laajuus ja laatu. Toiminnan on 
oltava valtakunnallista ja vakiintunutta (RAY 2015a). 
22 Vuonna 2015 Raha-automaattiyhdistyksen avustussivuilla ei enää ollut käytössä sanaa 
kansanterveys. Yleensä järjestöjen piirissä ainakin vielä vuonna 2010 kansanterveystyön 
toimialaan laskettiin kaikki terveyteen tai sairauksiin liittyvät järjestöt. YTY ry:n kansan-
terveysneuvotteluryhmän jäseninä oli vuoden 2010 alussa yli 40 järjestöä (olin neuvotte-
luryhmän puheenjohtaja ennen eläkkeelle jäämistäni). Aistivammaan keskittyvät vam-
maisjärjestöt eivät yleensä halunneet tulla rinnastetuiksi potilasjärjestöihin tai vastaaviin, 
koska toiminta ei perustu terveydenhuoltojärjestelmään.  
23 Vuoden 2012 alussa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja 
terveysturvan keskusliitto ry ja Terveyden edistämisen keskus ry yhdistyivät yhdeksi jär-
jestöksi, jonka nimi on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.  
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torjuntaan. Suomessa ovat merkittäviä kroonisia kansantauteja sydän- ja verisuo-
nitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, 
muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveysongelmat 
(THL 2015). Näitä kansansairauksia torjuvat järjestöt ovat Allergia- ja astmaliitto 
ry, Alzheimer-keskusliitto ry24, Hengitysliitto Heli ry, Mielenterveyden keskus-
liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Syöpäpotilaat 
ry ja Suomen Sydänliitto ry. Hoitotakuu koskee vain kiireetöntä hoitoa. Esimer-
kiksi syöpähoidossa on yleensä kyse kiireellisestä hoidosta. Jäljelle jääneistä kan-
santauteihin keskittyvistä järjestöistä valittiin tarkasteluun ne kansanterveysjär-
jestöt, joita eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli hoitotakuun lainsää-
dännöstä (StVM 13/2004 vp, 1–2). Tarkasteluun valikoituivat Mielenterveyden 
keskusliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sy-
dänliitto ry. Nämä neljä järjestöä olivat kuultavina myös terveydenhuoltolakia 
koskevasta hallituksen esityksestä vuonna 2010 (StVM 40/2010 vp). Lisäksi ne 
edustavat pitkäaikaissairaita, joille potilaan asema saattaa olla keskeinen asia elä-
mänhallinnan kannalta. Mielenterveyden keskusliitto ry, Suomen Diabetesliitto 
ry, Suomen Reumaliitto ry ja Suomen Sydänliitto ry koskettavat jäsenmääränsä ja 
järjestölehtiensä levikin mukaan satoja tuhansia kansalaisia. (Vrt. luku 5.3.3.) 
Nämä neljä järjestöä edustavat perusjoukkona niitä kansanterveysjärjestöjä, jotka 
ovat virallisesti25 vaikuttaneet sekä hoitotakuun lainsäädäntöön että terveyden-
huoltolain lainsäädäntöön. 

5.3 Tutkimusaineisto 

5.3.1 Aineiston kriteerit  

Tutkimusaineiston valintaan vaikuttavat aineistolle asetettavat kriteerit.  Scottin 
(1990, 6) mukaan sosiaalitieteiden tutkimuksessa perustavaa laatua oleva kriteeri 
on aineiston autenttisuus. Valtiopäiväasiakirjat ja muut aiheeseen liittyvät valti-
onhallinnon dokumentit muodostavat keskeisen osa tutkimusaineistostani. Näitä 
virallisia – usein lakiin perustuvia – asiakirjoja voidaan pitää autenttisina. 
Toiseksi järjestölehdet ovat alkuperäisiä, painettuja järjestölehtiä. Ne ovat autent-
tisia lehtijulkaisuja. Kolmanneksi aineistoa täydentävät Helsingin Sanomien ar-
tikkelit ja asiantuntijoiden haastattelut. Helsingin Sanomien artikkelit ovat au-
tenttisia siinä suhteessa, että ne on todistettavasti julkaistu Helsingin Sanomissa. 
Haastateltavien henkilöllisyys on yleisesti ollut tiedossa, ja haastattelut on todis-
tettavasti äänitetty ja ne ovat todistettavasti ulkopuolisen asiantuntijatahon litte-
roimia. 

                                                        
24 Nykyinen Muistiliitto ry 
25 Järjestöt ovat olleet kuultavina hoitotakuusta ja terveydenhuoltolaista sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnassa.  
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Tutkimusaineistoni toinen kriteeri on aineiston luotettavuus – reliaabelius 
(McCulloch 2004, 42). Tosh (2002, 91–92) pitää tärkeänä selvittää, onko aineis-
ton kirjoittaja itse ollut tapahtumassa läsnä. Lisäksi tarvitaan asiantuntemusta 
kuvata tilannetta pätevästi. Olen aikalaisena päässyt työni puolesta seuraamaan 
aihetta koskevia tilanteita ja asioita ja osallistumaan tapahtumiin. Työssä kerty-
neen asiantuntemuksen pohjalta olen käsitykseni mukaan pystynyt tekemään re-
levantteja dokumenttivalintoja ja kuvaamaan tilanteita analyyttisesti niiden kon-
tekstissa. Tekstissä tuon esille, jos olen osallistunut johonkin tapahtumaan, kuten 
sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuuksiin tai järjestöjen yhteiseen 
seurantainterventioon. Suurin osa aineistosta on julkista ja tallennettu esimer-
kiksi eduskunnan arkistoon.  

Kolmas kriteeri on aineiston pätevyys – validius. Sitä on syytä arvioida suh-
teessa tutkimuskysymyksiin. Aineiston valinnassa on onnistuttava niin, että sen 
avulla löytyy tieteellisesti todistettavia vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutki-
mus koskee lähihistorian tapahtumia, lähinnä hoitotakuuta, joka on hyvin doku-
mentoitu valtionhallinnossa.  Valitut hoito-, asiakkuus- ja vaikuttamisteemat 
avainsanoineen on ollut yksi tapa tarkistaa, kuinka intensiivisesti teksti tai puhe 
kuvaa tutkimusaluetta. Järjestölehti-, haastattelu- ja Helsingin Sanomien artikke-
liaineisto lisäävät tutkimusaineiston pätevyyttä. Tekstistä löytyy mainintoja 
omista muistikuvista, jotka edistävät validiuden arviointia. Tutkimuksessa sa-
moja asioita valotetaan useasta näkökulmasta. 

5.3.2 Ajasta toiseen, ensisijaisuudesta toissijaisuuteen ja julkisuudesta 
yksityisyyteen  

Tämän tutkimuksen aineistossa aika on olennainen tekijä. Tutkimus rajoittuu 
pääsääntöisesti vuosiin 2004–2010. Terveydenhuollon ilmiöt ovat vuosikymme-
nien saatossa vaikuttaneet muun muassa teoreettiseen viitekehykseen, joka myös 
sisältää aikaulottuvuuksia. Maan hallituksen kaudet vaikuttavat aineiston tarkas-
teluun. Tutkimusaineisto on syvästi aikaan sidottua.  

Ensisijaisena aineistona pidetään usein alkuperäismateriaalia. Merkityksensä 
on myös sillä, onko aineiston tuottaja maallikko vai asiantuntija. (McCulloch 
2004, 30.) Aineistoa on saatu pääsääntöisesti valtionhallinnosta ja järjestöistä. 
Lisäksi tutkimuksessa ovat olleet käytössä asiantuntijahaastattelut26. Toissijaista 
aineistoa ovat Helsingin Sanomien artikkelit. 

Suuri osa aineistosta on julkista. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta sää-
detyn lain (621/1999, 1 §) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat yleensä julkisia, 
mikäli niistä ei ole erikseen muualla säädetty. Varjo (2007, 42) määrittelee yksi-
tyisyyttä ja julkisuutta areenoiden avulla. Hän esittää esimerkkeinä yksityisistä 
areenoista poliittisten puolueiden ja valtioneuvoston ympärille sijoittuvia, epävi-
rallisia, lainsäädäntöprosessista kiinnostuneita ja siihen vaikuttamaan pyrkiviä 
                                                        
26 Teksti sisältää myös omia muistikuviani prosesseista, joissa olen ollut mukana.  
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sosiaalisia verkostoja. Julkisiin areenoihin hän luokittelee kuuluviksi viralliset ko-
miteat sekä valtionhallintoon liittyvät, asemaltaan muodolliset instanssit. (Varjo 
2007, 42.) Raha-automaattiyhdistys on muodollinen instanssi, jonka on avustus-
lain (1056/2001, 37 §, 39 § ja 40 §) mukaan sovellettava toimintaansa hallintola-
kia (434/2003) ja viranomaisten julkisuudesta annettua lakia (621/ 1999). Raha-
automaattiyhdistys määriteltiin vielä tutkimusajankohtana 2004–2010 Raha-au-
tomaattiyhdistystä koskevassa asetuksessa 27  (VnA 1169/2001, 2 §) oikeuskel-
poiseksi julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi. Raha-automaattiyhdistys julkaisee 
avustustietoja sellaisista järjestöistä, jotka ovat hakeneet Raha-automaattiyhdis-
tykseltä avustuksia. Kansanterveysjärjestöt kuuluvat yksityisiin areenoihin, mutta 
RAY:n avustuksia saavina järjestöinä niistä on julkaistava tietoja. Lehtien artikke-
lit ja järjestöjen ja lehtien kotisivut ovat luonnollisesti julkisia. Haastatteluaineisto 
ei ole julkista materiaalia, mutta haastatelluilta asiantuntijoilta on pyydetty lupa 
käyttää materiaalia tutkimuskäyttöön niin, että referoinnissa ei käytetä nimiä. 

Aineiston asema saattaa tässä tutkimuksessa vaihdella. Suurin osa aineistosta 
sijoittuu vuosiin 2004–2010, mutta varsinkin toissijaista aineistoa käytetään näi-
den vuosien ulkopuoleltakin. Aineistoryhmä ei välttämättä ole kauttaaltaan ensi-
sijaista tai toissijaista. Esimerkiksi osa järjestöjen artikkeleista on toissijaista, 
koska ne taustoittavat ilmiöitä (vrt. luku 6.7.1). Aineisto voi olla luonteeltaan yk-
sityistä esimerkiksi silloin, kun joku kertoo omista sairauksistaan, mutta se muut-
tuu julkiseksi, kun henkilö kirjoittaa kokemuksistaan järjestölehteen.  

5.3.3 Aineistoryhmät ja aineiston rajaaminen  

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu kirjoitetuista dokumenteista ja eduskunta-
puheesta. Aineisto on kerätty pääasiallisesti vuosilta 2004–2010. Keskeisimmät 
aineistoryhmät ovat valtiopäiväasiakirjat ja järjestölehdet. Aineistosta saatavaa 
tietoa täydentävät asiantuntijoiden haastatteluaineisto ja Helsingin Sanomien ar-
tikkelit.  Tässä tutkimuksessa analysoitu aineisto on erotettu lähteistä omaksi ko-
konaisuudekseen otsikolla Analyysissa käytetyt dokumentit.  
  

                                                        
27  Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä (1169/2011) kumottiin uudella 
asetuksella (1289/2011), joka tuli voimaan 1.1.2012. Tässä asetuksessa ei määritellä RAY:ta 
julkisoikeudelliseksi yhdistykseksi.  
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1. Valtionhallinnon aineisto  
Lait  
Valtiopäiväasiakirjat: Eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjat (PTK), edus-
kunnan vastaukset (EV), eduskunnan välikysymykset (VK), eduskunnan ti-
lintarkastajien kertomukset jne. 
Valtionhallinnon muu aineisto: Valtioneuvoston asetukset ja periaatepäätök-
set. Valtioneuvoston kanslian tiedotteet ja muut julkaisut.  Ministeriöiden ja 
valtion virastojen asiakirjat kuten selvitykset ja raportit. Valtiontalouden tar-
kastusviraston kertomukset.  

2. Järjestöjen aineisto 
Järjestölehdet 
Järjestöjen muu aineisto: lausunnot, kannanotot, puheenvuorot, esitykset 
jne.  

3. Sanomalehdet   
Helsingin Sanomat: artikkelit   
Muut sanomalehdet 

4. Haastattelut 
Kahdeksan asiantuntijan haastattelujen litteraatit  

 
Valtiopäiväasiakirjoista erottuu suurimpana ryhmänä valtionpäivien täysistun-
topöytäkirjat, jota koskevat hoitotakuun käsittelyä vuonna 2004 ja terveyden-
huoltolain käsittelyä vuonna 2010.  Valtiohallinnon muusta aineistosta valikoitui 
sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön, Valtion talouden tarkas-
tusviraston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kehittämiskeskuksen eli Stakesin dokumentteja. 

Valituista neljästä järjestöstä valittiin analysoitavaksi järjestölehdet, koska ne 
ovat järjestöjen merkittävimpiä tiedonlähteitä. Niiden kautta leviää tietoa jäsenis-
tölle, mutta myös luottamushenkilöille, valvoville viranomaisille, sidosryhmille ja 
myös jonkin verran suurelle yleisölle tai potentiaalisille jäsenille28. Lehdet ovat 
järjestöjen äänenkannattajia. Valitut järjestölehdet ovat Diabetes, Diabetes ja lää-
käri, Reuma, Revanssi ja Sydän. Lehdet ovat tyypillisiä järjestölehtiä, vaikka nii-
den profiilit poikkeavat toisistaan. Diabetes ja lääkäri on suunnattu ammattihen-
kilöille, mutta se on kuitenkin Suomen Diabetesliiton toimittama ja kustantama 
lehti.  

Rajasin lehdet vuosiin 2005–201029 ja valitsin artikkelit, joissa käsiteltiin hoi-
totakuuta, hoitoon tai kuntoutukseen pääsyä, hoitoprosesseja, hoitoketjuja tai 

                                                        
28 Järjestöt esimerkiksi jakavat lehtiään terveysasemille, ja joidenkin järjestöjen lehdistä 
löytyy sähköinen versio järjestön kotisivuilta. 
29 Järjestölehdet pilottiluennan perusteella alkoivat kirjoittaa hoitotakuusta vuoden 2005 
alusta.   
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hoitopolkuja. Lehdet jouduttiin hankkimaan eri tavoin (liite 2). Artikkeleita vali-
koitui kriteereiden pohjalta yhteensä 107 kappaletta (Taulukko 4).  

Taulukko 4. Valittujen artikkelien määrä Diabetes-, Diabetes ja lääkäri-, Reuma-, Revanssi- 
ja Sydän-lehdissä vuosina 2005–2010. 

Lehti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä 

Diabetes 5 1 3 2 1 0 12 

Diabetes ja 
lääkäri

1 2 2 1 1 2 9

Reuma 3 4 3 3 2 3 18 

Revanssi  6 7 8 8 3 3 35 

Sydän  4 2 6 9 6 6 33

Yhteensä 19 16 22 23 13 14 107

 
Diabetes-, Diabetes ja lääkäri-, Reuma-, Revanssi- ja Sydän-lehdistä on saatavissa 
sekä levikki- että painosmäärätietoja. Lisäksi Sydän-lehden lukemista on tut-
kittu.30 Näiden lukujen pohjalta voidaan karkeasti arvioida, että lehteä lukee ai-
nakin 320 000 henkilöä. Revanssi-lehti ja Diabetes ja lääkäri -lehti ovat olleet pit-
kään luettavissa sähköisessä muodossa. Sydän-lehteä on voinut lukea sähköisessä 
muodossa vuodesta 2010. Lisäksi lehtiä jaetaan terveyskeskuksiin, kirjastoihin ja 
sidosryhmien edustajille. Lukijakunta saattaa nousta lähelle 500 000:ta. 

Järjestölehtien lisäksi analyysiin otettiin mukaan järjestöjen yhteinen selvitys 
hoitotakuun toteutumisesta (YTY 2006) ja pari kannanottoa hoitotakuusta ja ter-
veydenhuoltolaista31.  

Helsingin Sanomat on valtakunnan merkittävänä mediavaikuttajana. Helsin-
gin Sanomat selventää tämän tutkimuksen aikakuvaa (vrt. luku 3.2.1). Hoitota-
kuuseen liittyviä ilmiöitä lähinnä reflektoitiin Helsingin Sanomien artikkeleissa. 
Olen käyttänyt sanahakua artikkelien löytämiseksi Helsingin Sanomien sähköi-
sestä arkistosta (HS arkisto). En rajannut lehtien käyttöä tiukasti vuosiin. Esimer-
kiksi hoitotakuu-käsitettä käytettiin Helsingin Sanomissa jo 90-luvulla. 

Haastatteluaineiston tarkoituksena on täydentää dokumenttianalyysia. Valit-
sin haastateltaviksi valtakunnallisesti merkittäviä sosiaali- ja terveyspolitiikan 
asiantuntijoita (liite 2), jotka valottivat potilaan asemaa, valtionhallinnon ja jär-

                                                        
30 Vuoden 2013 mediakorttien mukaan saadut lehtien levikkiluvut olivat seuraavat: Diabe-
tes-lehti 58 906, Reuma-lehti 44 844 ja Sydän-lehti 78 345. Painomäärät olivat: Diabetes 
ja lääkäri 18 500, Reuma-lehti 51 000, Revanssi-lehti 22 000 ja Sydän-lehti 105 000. Sy-
dän-lehti ilmoitti, että tutkitusti Sydän-lehteä lukee 170 000 ihmistä. 
31 Valiokuntakuulemisten kirjalliset järjestölausunnot on mainittu lähdeluettelossa järjes-
töjen kohdalla, vaikka niiden sisältöä käsitellään valtiopäiväasiakirjojen yhteydessä. 
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jestöjen toimintaa, hoitotakuun sisältöä poliittisesta, professionaalisesta, virka-
mieshallinnon, järjestöjen ja myös potilaiden näkökulmasta. Haastattelut kestivät 
yhteensä noin kahdeksan tuntia, ja ne äänitettiin. Tutkimusaineistoksi saatiin 
haastatteluista sanatarkat litteraatit, jotka teki luotettavaksi arvioitu litterointiin 
erikoistunut yritys.  

Osa aineistosta sisältää elementtejä, jotka ovat syntyneet sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa, kuten eduskuntapuheet ja haastattelut. Eduskuntapuheista on ole-
massa sanatarkat pöytäkirjat ja haastatteluista sanatarkat litteraatit. Kuultu puhe 
on saatettu kirjalliseen muotoon ja sisällytetty dokumentteihin. 

5.4 Tutkimusmenetelmät 

5.4.1 Sisällönanalyysista diskurssianalyysiin 

Tämä tutkimus kohdistuu kieleen. Sosiolingvistiikka tutkii kielen ja yhteisön suh-
teita päämääränään ymmärtää kielen rakennetta (Chambers 1995, 11). Tämän tut-
kimuksen tarkoituksena ei niinkään ole itse kielen rakenteen ymmärtäminen, 
vaan kielen kontekstien ja variaatioiden ymmärtäminen.  Tutkimuksessa toteutuu 
ainakin osittain32 sosiolingvistiikan aksiooma siitä, että kieli on ryhmän tunnus-
merkki (Häkkinen, K. 2008, 7).  

Tutkimuksen aineistoanalyysi nojautuu kolmeen lähtökohtaan: 

1. Analyysi soveltuu monenlaisen aineiston käsittelyyn.  Aineistosta haetaan 
tuloksia, joita voidaan vertailla toisiinsa. Tätä varmistetaan sillä, että hy-
vinkin erilasiin aineistoihin kuten eduskuntapuheeseen, lainsäädäntöteks-
tiin ja järjestöjen artikkeleihin käytetään samoja menetelmiä.  

2. Aineistoa analysoidaan vaiheittain. Jokainen vaihe tarkoittaa analyysin 
tutkimusotteen syventämistä. Monivaiheisuus näkyy tutkimuksen kan-
nalta merkittävien dokumenttien analyysissa.    

3. Teoreettinen viitekehys vaikuttaa analyysitapoihin. Analyysi rakentuu 
niin, että se antaa mahdollisuuden tutkimustehtävän toteutumiseen.   

Sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin yläkäsite on tekstianalyysi. Sekä sisäl-
lönanalyysissa että diskurssianalyysissa kieli nähdään kommunikaation väli-
neenä, (Miles & Huberman 1994, 7).  Sisällönanalyysi kuvaa sisältöä, ja diskurssi-
analyysi tuo mukaan prosessin (Miles & Huberman 1994, 7). Sisällönanalyysi tar-
kastelee kommunikaatiota todellisuuden kuvana ja diskurssianalyysi todellisuu-
den rakentamisena (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 47).  Sisällönanalyysillä etsitään 
tekstin merkityksiä, kun taas diskurssianalyysissa analysoidaan, miten näitä mer-
kityksiä tekstissä tuotetaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104).  Puusa (2011, 114–121) 

                                                        
32 Myöhemmin tosin todetaan, että valtionhallinnon toimijoiden ja kansanterveysjärjestö-
jen kielessä on samankaltaisuutta.  
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tuo esille, että tekstin tasolla liikuttaessa diskurssianalyysin yhtenä välineenä voi-
daan käyttää sisällönanalyysia.  Helvi Kyngäs ja Liisa Vanhanen (1999, 3–12), 
useisiin lähteisiin vedoten, käsittävät sisällönanalyysin menettelynä, jolla voidaan 
analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti (ks. myös Tuomi & Sa-
rajärvi 2009, 104). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin avulla tekstistä on saatu 
esille tutkimuksen kannalta olennaisin sisältö. Aineistoa on järjestetty, pelkistetty 
ja tiivistetty. Sitä on teemoitettu ja luokiteltu.  

Sisällönanalyysistä erotetaan omaksi kokonaisuudekseen usein sisällön erit-
tely: sisällön erittelyllä voidaan tarkoittaa dokumenttien analyysia, jossa kuvataan 
kvantitatiivisesti tekstin sisältöä; sisällönanalyysillä tarkoitetaan dokumenttien 
kuvausta sanallisesti.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106.) Tässä tutkimuksessa sisäl-
lönanalyysi jaetaan kahteen lajiin. 

 
1. Sisällön erittely  
Tutkimuksessa kvantifiointia määrittävät teoreettisen viitekehyksen yhteydessä 
mainitut teemat eli hoito-, asiakkuus ja vaikuttamisteemat, jotka liittyvät kielen 
konstruktioihin (luku 3.4.3).  Teemat sisältävät avainsanoja, joiden etsintään käy-
tettiin tietokoneavusteisia sanahakuohjelmia. Excel-taulukkolaskentaohjelman 
avulla laskettiin avainsanojen frekvenssejä. (Liite 1.) Vertailutulosten aikaansaa-
miseksi laskettiin avainsanojen prosentuaalisia osuuksia dokumenttien kaikkien 
sanojen määrästä.  Prosenttiosuuksien avulla voitiin tehdä määrällisiä vertailuja.  
Laskettiin esimerkiksi, kuinka paljon eri kansanedustajat käyttivät puheissaan 
joitakin sanoja, kuten esimerkiksi potilas ja hoitotakuu.  Tähän tarvittiin tiedot 
puheiden absoluuttisista sanojen määristä, jotka selvitettiin täysistuntojen sana-
tarkkojen keskustelupöytäkirjojen avulla.   

 
2. Kuvaava sisällönanalyysi  
 Sisällönanalyysin avulla pyritään ymmärtämään tekstiä relevantisti ja tehdä 
yleistä analyysia tekstistä aiheen, teoreettisen viitekehyksen ja tutkimustehtävän 
näkökulmasta. Lähestymistapa on sekä aineistolähtöinen että teoriaohjaava.  Ky-
sytään, mikä taho tai henkilö on kirjoittanut tekstin, kuka on puhunut, mitä kir-
joittaja tai puhuja edustaa – valtionhallintoa vai järjestöjä, mitä dokumentti ker-
too tutkimusalueesta ja kuinka laajasta dokumentista on kysymys.  

 
Diskurssianalyysista on olemassa runsaasti erilaisia näkemyksiä ja variantteja Tä-
män tutkimuksen aineiston käsittelystä osa on diskurssianalyysia, mikäli diskurs-
sianalyysin katsotaan analysoivan kielenkäytöstä yksityiskohtaisesti sitä, miten 
sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä, ja se tut-
kimussuuntauksena tutkii kieltä eri näkökulmista (Hoikkala 1990, 142; Suoninen 
2002, 19; Jokinen, A., Juhila & Suoninen 1993, 9–10).  Tämän tutkimuksen kes-
keisen näkökulma on potilaan näkökulma. Diskurssianalyysin määritelmää voi 
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käsitykseni mukaan hyvin täsmentää niin, että puhutaan eri toimijoista: diskurs-
sianalyysi analysoi kielenkäytöstä yksityiskohtaisesti, miten eri toimijat analysoi-
vat sosiaalista todellisuutta erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.  Juhilan ja Suo-
nisen (2002, 234) mukaan diskurssianalyysissa analyyttisten tulkintojen vakuut-
tavuuden osoittamiseksi voidaan tukeutua toimijoiden tilanteisesti ilmaisemaan 
ymmärrykseen. Tässä tutkimuksessa yhteisötason toimijoita ovat valtiohallinnon 
eri toimijat ja kansanterveysjärjestöt ja yksilötasolla useimmiten potilas. Diskurs-
sianalyysin peruskysymyksiä ovat: kuka sanoi, mitä sanoi, mitä tarkoitti, miksi sa-
noi, mihin pyrki ja mihin tai kehen pyrki vaikuttamaan (Metsämuuronen 2006, 
107). Sisällönanalyysissa kysytään myös: kuka sanoi, mitä sanoi. Diskurssianalyy-
sin kysymys miksi saa täsmennystä sisällönanalyysin kysymyksestä, mitä puhuja 
tai kirjoittaja edustaa.  

Diskurssianalyysi voidaan jakaa perinteisesti tekstuaaliseen, tulkitsevaan ja 
kriittiseen diskurssianalyysiin (mm. Pynnönen 2013, 25).  Tässä tutkimuksessa 
tekstuaalinen diskurssianalyysi on lähellä sisällönanalyysia – tai analyysi voidaan 
nähdä osittain myös diskurssianalyysin alkuvaiheiden työvälineenä.  Analyysi on 
luonteeltaan kuvailevaa. Tutkija pitäytyy analyytikon roolissa ja tiukasti itse teks-
tissä (Juhila 2002, 203). Tulkitsevassa diskurssianalyysissa tutkija puhuttaa ai-
neistoa.  Tulkitsevassa diskurssianalyysissa tutkijalla on käytettävissään tulkinta-
resursseja (Juhila 2002, 213). Tässä tutkimuksessa tulkintaresursseja löytyy teo-
reettisesta viitekehyksestä. Esimerkiksi potilaan asemaa ja palvelujen käyttöä kos-
keva taulukko 3 (luku 3.3.3) auttaa tulkitsemaan, millaisia terveyspoliittisia kes-
kusteluelementtejä kyseinen teksti sisältää. Kriteereinä toimivat taulukon määrit-
tämät tekijät palvelun luonteesta, potilaan asemasta palvelun kohteena, hallin-
nosta, kolmannesta sektorista ja keskustelun merkityksestä potilaalle. Myös tut-
kimuskysymykset toimivat tulkintaresursseina, joiden avulla tekstistä tiivistettyjä 
tuloksia voitiin ryhmitellä kysymysten mukaan. Tutkimuksessa suurin osa aineis-
ton käsittelystä jää tekstuaalisen analyysin tasolle ja osaan sovelletaan tulkinnal-
lista diskurssianalyysia. 

Tässä tutkimuksessa sekä tekstuaalisella että tulkinnallisella tasolla diskurssi-
analyysi on kääntymässä retoriikka-analyysiksi (vrt. Jokinen, A. 2002, 126–127; 
Kakkuri- Knuuttila 1998). Tuloksista voi havaita, että hetkittäin analysoin tekstiä 
retoriikka-analyysia mukaillen esimerkiksi käsitellessäni eduskuntapuheita, kan-
nanottoja, Helsingin Sanomien keskusteluprossia tai haastateltujen asiantuntijoi-
den puhetta (ks. luvut 6.2.1, 6.2.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.5.2 ja 6.9). Näissä prosesseissa 
on nähtävissä vastakkainasettelua, argumentointia ja asemoitumista (vrt. Jokinen 
2002, 127).  Lisäksi analysoidessani sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana 
olevien kansanterveysjärjestöjen kirjallisia lausuntoja (DL 2004; MTKL 2004; 
SRL 2004a) ja valiokunnan mietintöä (StVM 13/2004) luokittelin aineiston hy-
väksyviin, varauksellisiin toteamuksiin, korostuksiin ja ehdotuksiin (luku 6.3.2 ja 
Taulukko 7). Kielellisen vallan analyysitasojen ja terveyspoliittisen keskustelun 
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pääelementtien käyttäminen tulkintaresursseina tuovat analyysin retoriikka-ana-
lyysin piirteitä (vrt. luvut 3.3.3 ja 3.4.2). Tutkimukseni analyysi ei kuitenkaan 
täytä retoriikka-analyysin vaatimuksia, koska tutkimus ei lähtökohtaisesti keskity 
puhujien tai kirjoittajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon.  

Kriittisen diskurssianalyysin asema tutkimuksessani on kahdenlainen: sillä on 
vaikutuksensa yhtäältä teoreettisen viitekehyksen syntyyn ja toisaalta aineiston 
analyysiin.  Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on saanut vaikutteita Wodakin 
kriittiseen diskurssianalyysin pohjautuvasta teoriasta (Wodak 2004, 185–201). 
Wodakin (2011, 625) mukaan kriittinen diskurssianalyysi sallii trikotomian: selit-
tämisen, tulkinnan ja kritiikin. Kriittinen diskurssianalyysi tuo teksteistä näkyviin 
valtasuhteita. Ominaisuus, joka erottaa kriittisen diskurssianalyysin sekä tekstu-
aalisesta että tulkitsevasta diskurssianalyysistä, on kriittinen arvolataus. Siinä kri-
tisoidaan yhteiskunnallisia vääryyksiä ja pyritään löytämään niistä merkkejä teks-
teistä. Tässä tutkimuksessa ollaan välillä potilaan asialle. Tekstistä tunnistetaan 
potilasta syrjäyttäviä ja potilasta puoltavia merkityksiä. (Vrt. Wodak 2004, 192–
194.; Fairclough 1993, 135; Philips  & Hardy 2002, 27.). Tavoitteeni on kuitenkin 
analysoida aineistoa tekstilähtöisesti ja pitää erillään omat käsitykseni tuloksista, 
joita kerron työn lopussa (luku 8).  

Taulukko 5 tuo esille tutkimukseni analyysin vaiheet. Vaiheet saattavat toteu-
tua osittain lomittain ja niiden rajat ovat joustavia.  
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Taulukko 5. Tekstianalyysin vaiheet  

Vaiheet  

I Orientoitumisvaihe 
Dokumentin luonnehdinta: otsikointi, tekstin luonne, dokumentin positio (tekijä, mitä edustaa, 
luomisperinne).

II Tekstin raaka erittely. Tekstin pituus eli sivujen ja sanojen määrä. Yleistä luonnehdintaa 
(tekstin tarkoitus, peruste ja tavoite ja kohde) 

III Teema-analyysi. Hoito-, asiakkuus- ja vaikuttamisteeman painottuminen. Avainsanojen
esiintyvyys. Tarkastellaan avainsanoja suhteessa tekstin konstruktioihin.

IV Harkinta dokumentin jatkokäsittelystä. Päätetään, otetaanko dokumentti jatkokäsittelyyn. 
Alustava pohdinta siitä, tuleeko analyysi olemaan ensisijaisesti aineistolähtöistä vai teoria- 
ohjaavaa. Harkintaa siitä, käytetäänkö parivertailua. 

V Luokitteluperusteiden määrittäminen. Luennan perusteella tekstin sisältöä luokitellaan joko  
aineistolähtöisesti tai teoriaohjaavasti.   

VI Tekstin valitseminen dekonstruointiin. Valitaan perustellusti teksti dekonstruointiin. Pääte-
tään kriteerit, joiden perusteella tekstistä poimitaan ajatuskokonaisuuksia, joista luodaan havain-
toyksikköjä jatkoanalyysiin.  

VII Havaintoyksiköiden luokittelu ja koodaus. 
a. Havaintoyksiköiden luokittelu suhteessa potilaan asemaan eli potilaaseen kohteena, passiivi-
sena toimijana ja aktiivisena toimijana. Ilmaisujen positiivisuus, negatiivisuus ja neutraalius  
potilaan kannalta.
b. Teoriaohjaava analyysi: 
– Havainnot politiikan kontingenttitilanteista. järjestöjen vaikuttamistyöstä ja potilaasta kohteena 
tai toimijana terveyspoliittisessa keskustelussa, joka on luokiteltu keskustelun pääelementtien 
mukaan. (luku 3.3). 
– Havaintoyksiköiden kielen hallinta (luku 3.4). 
c) Tutkimustehtävään keskittyvää alustavaa luokittelua 
– Valtionhallinnon ja kansanterveysjärjestöjen suhde hoitotakuuseen 
– Potilaan toimijuus ja asema  
– Potilaan aseman muuttuminen

VIII Vertailu ja suhteuttaminen muihin analysoituihin teksteihin. Vertailua tehdään muun  
muassa suhteessa aikaan. Käytetään dokumenttien parivertailua. Keskeistä on tunnistaa  
muutoksia. Nämä vertailut vaikuttavat tuloksiin.  

IX Tulosten kiteyttäminen  
Tulokset esitetään suhteessa aikaan ja tekijätahoon. Ne kiteytetään tiivistettyihin tuloksiin.  

X Tulokset kysymyksittäin, tulkintaa ja johtopäätöksiä  
Palataan tutkimustehtävään. Jaetaan kiteytetyt tulokset alatutkimuskysymysten mukaan.  
Käydään tuloksia läpi suhteessa tutkimuskysymyksiin ja luodaan vastauksia kysymyksiin.  
Arvioidaan tutkimustehtävän toteutumista.  Asemoidaan tutkimustehtävän mukaisia vastauksia 
vielä teoreettiseen viitekehykseen (kuviot 2 ja 34). Tiivistetään ja tulkitaan vastauksia tehden  
johtopäätöksiä.

 
Taulukko 5:ssä käydään läpi tekstianalyysin vaiheet ja päädytään tutkimuskysy-
myksittäin analysoitujen tulosten pohjalta johtopäätöksiin. Vaiheet I–III käsittä-
vät pääsääntöisesti sisällön erittelyä ja kuvaavaa sisällönanalyysia. Vaiheen II:n 
yleinen luonnehdinta pohjautuu diskurssianalyysin peruskysymyksiin. Vaihe III 
kuuluu sisällön erittelyyn ja se sisältää tiedon kvantifioimista. Vaiheissa IV–VI  
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luenta merkitsee pitkälti kuvaavaa sisällönanalyysia ja tekstuaalista diskurssiana-
lyysia.  Vaiheessa VII aineistoa saatetaan diskursiiviseen tilaan vapauttamalla aja-
tuskokonaisuuksia näkyvistä ryhmittymistä, ja aikaan saatuja havaintoyksikköjä 
analysoidaan teoreettisen viitekehyksen, tutkimustehtävän ja tutkijan aineisto-
lähtöisten päätösten pohjalta. Vaiheet VIII–IX sisältävät tulkitsevaa diskurssiana-
lyysia.  Vasta vaihe X sisältää selvästi kriittisen diskurssianalyysin piirteitä, vaikka 
potilaan puolelle asettuminen esimerkiksi myönteisten ja kielteisten ilmaisujen 
kautta on näkyvissä aikaisemminkin.   

Tämän tutkimuksen liitteessä kuvataan kaksi tapausselostetta, joissa teksti-
analyysin vaiheet tulevat esille ja joista näkyy havaintoyksiköiden analyysin käy-
täntö (liite 4).  

5.4.2 Haastattelu 

Eliittihaastattelu 

Tässä tutkimuksessa haastateltiin valtionhallinnon ja järjestöjen valtakunnalli-
sesti merkittäviä sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijoita, joilla on ollut kos-
ketus tutkimuksen aiheeseen (liite 3).  He edustivat haastatteluajankohtana sekä 
valtionhallintoa että järjestöjä. Asiantuntijoilta odotettiin lisätietoja, joita ei ollut 
mahdollista saada dokumenteista. Tällaista tietoa on juuri henkilöillä, jotka olivat 
tutkimusajankohtana merkittävissä valta- tai asiantuntijatehtävissä. Haastatellut 
asiantuntijat esiintyivät nimettöminä teksteissä, ja näin uskon saaneeni heiltä to-
dellisia kannanottoja eri prosesseihin. Haastateltavat eivät muodostaneen mieli-
piteiltään yhteneväistä ryhmää. Haastattelun informaatioarvo olisi voinut olla 
suurempi, jos haastateltaviin olisi voinut ottaa julkisesti hoitotakuu-uudistukseen 
ja terveydenhuoltohallintoon kriittisesti suhtautuvia asiantuntijoita. Tähän ei kui-
tenkaan ollut mahdollisuutta kahdesta syystä: kriittisiä asiantuntijoita ei näkynyt 
julkisuudessa niin voimakkaasti, että heidät olisi ollut helppo tunnistaa omana 
ryhmänään; toiseksi haastatteluaineisto haluttiin rajata merkittäviin prosessissa 
mukana oleviin asiantuntijoihin33. Valitut asiantuntijat kuuluvat aiheeni näkö-
kulmasta valtakunnan eliittiin. Yhdysvaltalainen sosiologi, eliittivallan tutkija  
C. Wright Mills (1956, 366–367) rajaa eliitin institutionaaliseen eliittiin. Tämä  
rajaus sopii tutkimukseeni. 

Eliittihaastattelun määrittelyssä painottuu enemmän itse haastattelu kuin 
eliitti, ja siitä on löydettävissä pikemminkin hyvien käytäntöjen kuvauksia kuin 
onnistuneen eliittihaastattelun ominaisuuksia (ks. Beckmann & Hall 2013, 207). 
Mykkänen (2001, 109–110) pohtii eliittihaastattelumenetelmää haastattelijan ja 
haastateltavan statuserona. Haastattelija on yleensä statukseltaan haastateltavaa 

                                                        
33 Analysoin Helsingin Sanomien julkaisemaa debattia ja referoi kriittisiä puheenvuoroja, 
mikä korvanneen pieneltä osalta kriittisten haastateltavien puutetta.    
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alempana, mikä tekee haastattelusta omalla tavallaan vaativan. Ennen haastatte-
lua haastattelija joutuu punnitsemaan omaa asemaansa suhteessa haastateltaviin. 
Työtaustani ansiosta tunsin osan haastateltavista 34 . Haastattelut toteutettiin 
vuonna 2013 aikana, jolloin olin jo tutustunut useimpiin dokumentteihin ja ollut 
eläkkeellä lähes kolme vuotta. Eliittihaastattelussa panostetaan runsaasti aikaa 
valmistelutyöhön (vrt. Mykkänen 2001, 111–113). Valitsin asiantuntijat niin, että 
he edustivat erilaisia tulokulmia tutkimustehtävään.  

Haastattelujen toteuttaminen 

Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Teemat syntyivät kysymyksistä, 
jotka perustuivat teoreettiseen viitekehykseen, tutkimustehtävään ja alustaviin 
tuloksiin. Teemat testattiin pilottihaastattelulla. Ne tiivistyivät kuuteen päätee-
maan:  

Hoitotakuun synty, toteutus ja seuranta 
Hoitokriteerit ja hoitoketjut 
Potilaan asema suomalaisessa terveyspolitiikassa ja erityisesti hoitota-
kuussa 
Potilaan oikeudet 
Kansanterveysjärjestöjen vaikutustyö suomalaisessa terveyspolitiikassa ja 
suhteessa terveydenhuollon reformeihin 
Talouden vaikutus terveydenhuollon reformeihin, esimerkiksi hoitotakuu-
uudistukseen 

Näistä pääteemoista kaksi ensimmäistä liittyvät hoitoon, kaksi seuraavaa asiak-
kuuteen ja kaksi viimeistä vaikuttamiseen (vrt. luku 3.4.3)  

Nämä asiantuntijat ovat olleet mukana hoitotakuun valmistelussa tai seuran-
neet sitä läheltä.  Haastateltavat valikoituivat lähinnä julkaistuista tiedoista.  

Haastattelut toteutettiin tammi–huhtikuussa 2013. Haastateltavat edustivat 
poliitikkoja, julkishallintoa ja järjestöjä (liite 3). Haastateltavat selvensivät itse 
asemaansa haastattelun alussa. He toivat esille useita rooleja, kuten ”pitkän linjan 
sosiaali- ja terveysalan kulkija”, järjestön puheenjohtaja, pääsihteeri, ministeri, 
kansanedustaja, kunnallispoliitikko, kirurgi, ”alan kymmenottelija” ja ”terveys-
huollon yleismies”. Mainittuja asiantuntemusalueita olivat kansainvälinen työko-
kemus, pitkä ura sosiaali- ja terveysministeriössä, pitkä ura eduskunnassa, mu-
kana oleminen hoitoon pääsyn perusteiden valmisteluryhmässä ja osallistuminen 
hoitotakuun kustannusten arviointiin. 

Kuudelle haastateltavalle lähetettiin haastattelupyyntö sähköisesti ja yhdelle 
postitse. Tavoitteena oli, että haastateltava saa pyynnön vähintään kolme viikkoa 

                                                        
34 Haastateltavista viisi tunsi minut työni kautta, kaksi muistan itse tavanneeni jossain ti-
laisuudessa ja yhtä en ollut aikaisemmin tavannut henkilökohtaisesti.  
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ennen sovittavaa haastattelua. Haastattelupyynnöt eivät lähteneet kaikille sa-
maan aikaan, vaan lähetin niitä sitä mukaa kuin sain varmistukset edellisistä. 
Kaikki suostuivat ensi yrittämällä haastatteluihin. Haastattelupyyntö oli kaikille 
sisällöltään sama lukuun ottamatta pientä variointia siinä suhteessa, tunsinko 
haastateltavan ennestään vai en. Kolmen haastateltavan sihteeri osallistui haas-
tattelun järjestelyihin. Kaikki haastateltavat saivat sähköpostitse liitetiedostona 
luettelon teemoista. Kuudelle haastateltavalle lähetin teemat kaksi päivää ennen 
haastattelua, yksi haastateltavista halusi teemat noin viikkoa aikaisemmin ja yh-
delle toimitin ne päivää aikaisemmin haastatteluajan varmistuttua. Sähköpostissa 
toistettiin haastatteluaika ja kiitettiin siitä. (Liite 3.) Liitteen otsikointi Teemoja 
oli tarkoituksella partitiivimuodossa, koska haastattelupyyntökirjeessä oli mai-
ninta keskustelumuotoisesta haastattelusta.  

Valmistauduin jokaiseen haastatteluun erikseen täydentämällä teemoja ala-
teemoilla ja kysymyksillä, joita en kuitenkaan seurannut kirjaimellisesti vaan 
jotka toimivat taustatukena haastattelutilanteessa. Luin etukäteen haastatelta-
vien kirjoituksia. Joihinkin haastatteluihin otin mukaan haastateltavan omia jul-
kaisuja. Käytin haastattelutilanteessa myös tutkimukseni alustavaa kuviota avain-
sanojen esiintymisestä eduskuntapuheessa (luku 6.3.3, kuvio 6 ). Pyysin kuviosta 
tulkintoja. 

Haastattelut toteutettiin useimmiten haastateltavien työpaikoilla. Haastattelut 
äänitettiin, ja ne litteroivat jälkikäteen litterointiin erikoistunut yritys. Haastatel-
taville arvottiin numero, ja heidän tietojaan on käsitelty salanimillä Asiantuntija 
1 – Asiantuntija 8. Haastattelujen jälkeen otin vielä yhteyttä haastateltaviin kiit-
tääkseni heitä ja kertoakseni, kuinka olen aineistoa käsitellyt. Varmistin suostu-
muksen haastatteluaineiston käyttöön ja nimen julkaisemiseen asiantuntijaliit-
teessä. Sain kaikilta myönteiset vastaukset. Otin heihin toistamiseen yhteyttä säh-
köpostitse keväällä 2014 kertoakseni työn etenemisestä ja haastatteluaineiston 
käytöstä. (Liite 3.)  

Muokkasin sitaatteja häivyttämällä niistä puheilmaisun silmiinpistävät tunto-
merkit, kuten murreilmaisut ja sidossanat. Kohdat, joihin en suorissa sitaateissa 
halunnut viitata, merkitsin kahdella viivalla ( – – ). Lisäsin hakasulkuun selven-
nyksen, mikäli asian yhteys ei selvinnyt suorasta puheen lainauksesta. Tavoit-
teena on ollut, että puheiden lainaukset ovat mahdollisimman autenttisia, kuiten-
kin niin, ettei haastateltujen henkilöllisyys paljastu. Analysoin haastatteluaineis-
toa käyttäen värikoodausta ja luokittelin puheilmaisuja aihekohtaisesti.  

5.5 Toteutuksen eettisyys 

Tutkimukseni tarkoituksena on hyödyttää suomalaista terveydenhuoltoa ja yh-
teiskuntaa, olla vahingoittamatta ketään tai mitään yhteisöä, kunnioittaa tutki-
muksen kohteita ja tieteellistä työskentelyä ja pitää mielessä potilaiden oikeuden-
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mukainen kohtelu. Inhimillinen intressi on puoltaa heikomman osapuolen oi-
keuksia, mikä on tutkimuksessani hyväksyttävää, koska tiedostan sen ja raportoin 
siitä avoimesti (vrt. Ziman 1998, 1813–1814; Paunio 2002, 24).  

Tapaani tutkia ovat vaikuttaneet Mertonin tieteen normit (1942/1972, 267–
278.) universaalisuus, tieteellinen kommunismi, pyyteettömyys ja järjestelmälli-
nen epäily. Tavoitteena on tutkimuksen universaalisuus niin, että yritän varmis-
taa tutkimukseni pätevyyttä pitämällä henkilökohtaiset ominaisuuteni taustalla 
tai tietoisesti rajaamalla niiden vaikutusta. Tutkimukseni tulokset ovat julkisia ja 
tiedeyhteisön jäsenten käytettävissä (vrt. Kuula 2006, 25). Tutkimukseni on pyy-
teetöntä, enkä hyödy tutkimuksestani materiaalisesti. Mieltäni vaivaa epäily tut-
kimuksen pätevyydestä, ja epäilyä ruokkii jatkuva kriittinen asenne tieteellisiä lä-
hestymistapoja kohtaan. Tilannetta helpottaa se, että rajoitteistani huolimatta py-
rin täsmällisyyteen ja totuuteen (vrt. Trigg 2000, 116–117).  

Olen rekonstruoinut tekstejä uusiksi kokonaisuuksiksi, mitä menetelmää käy-
tetään yleisesti diskurssianalyysissa. Jotta suoraan lainattujen tekstien merkitys 
ei muuttuisi ja niiden yhteys kontekstiinsa säilyisi, olen valinnut teksteistä välillä 
pitkiäkin ajatuskokonaisuuksia. Olen huolehtinut siitä, että jokaisen havaintoyk-
sikön kohdalla näkyvät lähdemerkinnät. 

Virallisten dokumenttien keruu on ollut vaivatonta. Järjestölehtien keruussa 
esiintyi ongelmia, koska niiden saatavuus vaihteli (liite 2). Tasapuolisuutta var-
mistettiin sillä, että artikkelien valintakriteerit olivat samat ja yksiselitteiset.  

Haastatteluissa on se vaara, että haastattelija johdattelee keskustelua omien 
intressiensä mukaisesti, mikä ei ole eettistä. Tutkimukseni haastateltavat olivat 
kokeneita asiantuntijoita, joilla oli kokemusta haastattelutilanteista. Koin, että 
heidän asemansa antoi heille varmuutta pysyä omissa ajatuksissaan. Haastattelu-
jen eettisyyden varmistamiseksi ulkopuolinen alan ammattilaistaho litteroi tekstit 
niin, että niissä oli näkyvissä myös haastattelijan eli minun osuuteni. Toiseksi 
haastatteluja ohjasivat yhteiset teemat, jotka suuntasivat puhetta toivottuun 
suuntaan. Toinen eettinen kysymys on haastateltavien nimettömyys. Kaikki haas-
tateltavat ovat antaneet luvan nimensä ja tietojensa julkaisemiseen liitteessä. 
Haastateltavista käytetään teksteissä pelkästään numerotunnuksia, jotka ovat 
vain minun tiedossani. Lainatuista teksteistä poistettiin sellaiset ilmaisut, joiden 
avulla haastateltavan saattaisi tunnistaa. Haastatteluaineisto tullaan säilyttämään 
tiedekunnan vaatimalla tavalla. 

Aikaisempi asemani työelämässä saattaa herättää epäilyjä autonomisuudes-
tani. Epäluulon vähentämiseksi teksti sisältää avointa raportointia omista koke-
muksista. Työskentelin Suomen Reumaliitossa, jonka aineistoa on tarkasteltu sa-
moilla kriteereillä kuin muiden liittojen aineistoa. Lisäksi nykyinen elämäntilan-
teeni suo mahdollisuuden autonomisuuteen ilman sidonnaisuuksia, mikä edistää 
totuudenmukaisen tutkimustiedon esille tuomista. Toisaalta pidän hyvänä sitä, 
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että minulla on jonkinlainen käytännön kosketus tutkimusaiheeseeni. Se ehkä li-
sää ymmärrystä ja syventää tulkintoja. Koen, että pitkä työkokemus on ollut opis-
kelua tähän tehtävään. 

Tutkimustehtävääni analysoin dokumentein ja asiantuntijahaastatteluin. Il-
maisen olevani potilaan puolella, mutta en kuitenkaan kysy asioita suoraan poti-
lailta. Koen tämän ristiriitaisena. Perustelen päätöstäni sillä, että yhtäältä kysy-
mys on potilaan aseman kuvaamisesta, ei niinkään kokemuksista, ja toisaalta toi-
von jatkotutkimusta, jossa keskitytään potilaan kokemuksiin. 
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6 TULOKSET 

6.1 Hoitotakuu-käsitteen muuttuva käyttö 

Hoitotakuu-käsitteen käyttö valtionhallinnossa  

Valtionhallinto käytti vähän käsitettä hoitotakuu 2000-luvun ensimmäisinä vuo-
sina, vaikka Helsingin Sanomat ja esimerkiksi Suomen Lääkärilehti olivat sitä 
käyttäneet 1990-luvun alusta lukien (luku 6.2.1). Vuonna 2002 valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä (STM 2002a) käytettiin otsikkoa Hoitoon pääsyn turvaami-
nen. Asiakirjassa ei esiintynyt sanaa hoitotakuu. Vuonna 2003 Hoidon saatavuus 
ja jonojen hallinta -työryhmä (STM 2003b) käytti käsitettä hoitotakuu vain kuva-
tessaan ilmiötä muissa Pohjoismaissa. Se otti selkeästi kielteisen kannan hoitota-
kuu-käsitteen käyttöön: 

”Termiä hoitotakuu ei ole tässä yhteydessä käytetty, millä on haluttu korostaa 
sitä, ettei uusia subjektiivisia oikeuksia olla luomassa vaan hoidosta päättää 
edelleen terveydenhuollon ammattihenkilö, viime kädessä lääkäri.” (STM 
2003b, 115.) 

Hoidon saatavuuden ja jonojen hallinnan -työryhmän kyselyyn vastanneista Epi-
lepsialiitto toi kuitenkin esille hoitotakuun määrittelemistarpeen (STM 2003b, 
187).  

Vuonna 2004 hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä 77/2004 sanaa 
hoitotakuu käytettiin vain esiteltäessä muiden Pohjoismaiden vastaavaa toimin-
taa.  Yksi haastatelluista asiantuntijoista kertoi, että sosiaali- ja terveysministe-
riön arvovaltainen virkamies kielsi käsitteen käytön lain valmistelutyössä (Asian-
tuntija 8). Toinen haastateltu (Asiantuntija 1) kertoi, että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä käsin käsitteen käyttöä vastustettiin, mutta hän totesi, että ”alkumet-
reistä alkaen” sosiaali- terveysministeriössä asiassa hävittiin. Hän totesi: 

”Hoitotakuuhan on paljon iskevämpi termi. Muissa Pohjoismaissa käytetään 
tätä ja myös Britanniassa, jonne tuli muuten samantyyppinen säännöstö suun-
nilleen samaan aikaan kuin Suomeenkin. Ei se minua nyt enää niin häiritse… 
Vaikutelmat, mitä me pelättiin niin, eivät realisoituneet”. (Asiantuntija 1.) 

Myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriön viestintälinja hoitotakuu-käsitteen 
käytön välttämisestä ei ollut aukoton. Kansainvälisenä kuluttajaoikeuden päivänä 
15.3.2005 sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen (sd.) valtiosihteeri Leila 
Kostiainen puhui eduskunnassa. Puhetta koskeva tiedote 134/2005 oli otsikoitu 
Valtiosihteeri Kostiainen hoitotakuusta, ja tiedotteessa käytettiin usein käsitettä 
hoitotakuu (STM 2005). Tämä poikkeama saattoi johtua tilaisuuden kansainväli-
sestä luonteesta.  lisäksi hoitotakuu-käsite esiintyi – tosin harvakseltaan ja alkuun 
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varovasti – joissakin sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmien rapor-
teissa.  Vuonna 2006 hengityshalvauspotilaiden hoitoa pohtinut ryhmä käytti ra-
portissaan yhden kerran ilmaisua ”ns. hoitotakuuta koskeva lakimuutos” (STM 
2006b, 23). Samana vuonna asiantuntijaryhmä, joka keskittyi terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen tehtävien laajentamiseen sosiaalihuollon valvontaan, mai-
nitsi hoitotakuun lainausmerkeissä raportissaan yhden kerran (STM 2006c, 41). 
Vuonna 2007 sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen kehittämistyöryhmä 
(STM 2007) käytti sanaa hoitotakuu jo useita kertoja, eikä sanan yhteydessä enää 
käytetty lainausmerkkejä tai ns.-etuliitettä.  

Vuosina 2004–2010 sosiaali- ja terveysministeriö suosi ilmaisua hoitoon 
pääsy ja sen turvaaminen ja vältti käsitteen käyttöä välillä hieman linjasta poike-
ten. Lakitekstiin ei sana hoitotakuu siirtynyt. Asiantuntija 6 kiteytti tilanteen: 

”Muistan vain, että se vaikutti ehkä jossakin määrin byrokraattiselta sillä ta-
valla, että kun kansankielellä puhutaan hoitotakuusta ja se on sellainen, minkä 
kaikki ymmärtää. Se on myös kansainvälisesti aika lailla käytetty termi. Kaikki 
nyt tietää suurin piirtein, mitä se tarkoittaa. Hoitoon pääsyn perusteet tai hoi-
toon pääsyn turvaaminen, niin mennään abstraktiotasolla aika lailla kauaksi. 
On hirveän vaikea saada käsitystä, mitä ihmettä sillä oikein käytännössä tavoi-
tellaan.” (Asiantuntija 6) 

Hoitotakuu-käsitettä käytettiin valtionhallinnossa yleisesti muualla kuin sosiaali- 
ja terveysministeriössä tai eduskunnassa hallitusta edustavien kansanedustajien 
keskuudessa.  

Vuonna 2003 valtiopäivien asiakirjoista löytyi maininta hoitotakuusta vuoden 
2004 talousarviota ja tuloverolain muutosta koskevista valmisteluasiakirjoista. 
Vasemmistoliiton kansanedustajat esittivät kaksi valtiovarainvaliokunnan mie-
tintöjen (VaVM 19/2003 vp; VaVM 39/2003 vp) vastalausetta, joissa he ehdotti-
vat valtion panostusta tulevaan hoitotakuuseen sekä yhden vastalauseen (VaVM 
24/2003 vp, 9) tuloverolain muutosesityksestä. Vasemmistoliiton edustajat teki-
vät vastalauseen tuloverolain muutoksesta, joka koski kuntien saamaa valti-
onapua. Muutos tulisi heistä vaikeuttamaan kansallisen terveysohjelmaan ja ”hoi-
totakuun” toteuttamista (VaVM 24/2003,9).  

Vuonna 2004 hoitotakuuta koskevaa hallituksen esitystä (HE 77/2004 vp) 
koskevat eduskunnan täysistuntojen pöytäkirjasivut oli otsikoitu sanalla hoitota-
kuu (PTK 53/2004 vp, 45–65; PTK 73/2004 vp, 38–79 ja PTK 75/2004 vp, 11–
32). Hoitotakuun eduskuntakäsittelyssä hallituspuolueiden ja opposition kielen-
käytössä oli havaittavissa eroja. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk.) ei 
käyttänyt sanaa hoitotakuu lähetekeskustelun esittelypuheenvuorossa, eikä 
myöskään sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Valto Koski (sd.) valio-
kunnan mietintöä koskevassa esittelypuheenvuorossaan. Oppositio käytti käsi-
tettä enemmän kuin hallituspuolueen edustajat, jotka puhuivat hoitotakuusta lä-
hinnä silloin, kun he vastasivat opposition hoitotakuuta koskeviin kysymyksiin tai 
muuten reagoivat opposition puheeseen (PTK 53/2004 vp, 45–65; PTK 73/2004 
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vp, 38–79 ja PTK 75/2004 vp, 11–32). Liisa Hyssälää (kesk.) edeltänyt peruspal-
veluministeri Eva Biaudet (r.) ei kansanedustajana eikä terveys- ja sosiaalivalio-
kunnan varajäsenenä osallistunut hoitotakuuta koskeviin täysistuntoihin35. Enti-
nen peruspalveluministeri 36  ja silloinen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen 
Osmo Soininvaara (vihr.) käytti puheenvuorossaan muutaman kerran sanaa hoi-
totakuu (PTK 53/2004 vp, 55–57.), vaikka hänen aikanaan tehdyssä valtioneu-
voston periaatepäätöksessä sanaa ei esiintynyt.  Vuonna 2010 terveydenhuolto-
lain eduskuntakäsittelyssä käytettiin käsitettä prosentuaalisesti selvästi vähem-
män kuin vuonna 2004. Hoitotakuu-sanan osuus kaikista eduskuntapuheen sa-
noista oli vuonna 2004 noin 0.3 prosenttia; vuonna 2010 vastaava luku oli 0,07 
prosenttia.  Vuonna 2004 kansanedustajat käyttivät sanaa hoitotakuu eniten hoi-
totakuu-uudistuksen toisessa lakikäsittelyssä, kun taas vuonna 2010 kansanedus-
tajat mainitsivat useimmiten sanan hoitotakuun terveydenhuoltolain eduskunta-
käsittelyn lähetekeskustelussa.  Puoluepoliittista jakaantumista ei hoitotakuu-sa-
nan käytössä ollut enää nähtävissä vuonna 2010.  

Vuonna 2010 hallitus käytti käsitettä hoitotakuu valmistellessaan terveyden-
huoltolakia. Hallituksen esityksessä terveydenhuoltolaista (90/2010) käsite hoi-
totakuu esiintyy 25 kertaa. Tosin hoitotakuun yhteydessä käytettään usein etulii-
tettä ns. tai nk. Itse terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ei käsitettä hoitotakuu ole 
mainittu, mutta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla ohjeistetaan kansalaisia 
sosiaali- ja terveyspalveluista otsikolla Hoitoon pääsy (hoitotakuu). Tiedotteen 
yksi alaotsikko on Hoitotakuun valvominen. (STM 2013.) 

Keväällä 2013 kaikki haastatellut asiantuntijat käyttivät luontevasti sanaa hoi-
totakuu. Esimerkiksi kysyttäessä mikä tulee mieleen ensimmäiseksi hoitoon pää-
syn turvaamisesta, asiantuntija 3 vastasi: 

”Ensimmäiseksi tulee mieleen se, että hoitotakuu on toiminut hyvin somaatti-
sella puolella ja huonosti mielenterveyspuolella.” (Asiantuntija 3.) 

Asiantuntija 5 käytti sanaa hoitotakuulainsäädäntö puhuessaan hoitotakuun his-
toriasta: 

”Se jumiutui se hoitoon pääsy niin, että ihmiset eivät enää päässeet hoitoon. 
Paitsi hoitoon niin eihän ne päässeet puhelimella edes terveyskeskukseen… 
Siinä tilanteessa luotiin tämä hoitotakuulainsäädäntö, joka oli aivan mullista-
vaa uutta Suomessa.” (Asiantuntija 5.) 

Hoitotakuukäsityksien vaihtelu  

Käsitykset hoitotakuun sisällöstä vaihtelivat vuosina 2004–2010. Keväällä 2013 
haastatellut asiantuntijat käyttivät toisistaan poikkeavasti hoitotakuu-käsitettä. 

                                                        
35 Pöytäkirjoista ei löytynyt mainintaa poissaolon syystä tai luvan saamisesta.  
36 Soininvaara toimi Biaudet'n äitiyslomasijaisena. 
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Hoitotakuu yhdistettiin eri tavoin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaan-
hoitoon. 

”Minulle tulee mieleen se, että [hoitotakuu koskee] nimenomaan sairaalahoi-
toa. Sehän se on korostunut viestinnässäkin koko ajan, että ihmiset ovat jo-
nossa sairaalahoitoon. Ja siinä pitäisi sen hoitotakuun toteutua. On vaan tullut 
niin vahvasti esille vain tämä erikoissairaanhoito niin, että sinne pitää päästä 
ja että siellä on pitkät jonot ja että Valvira seuraa niitä jonoja ja tulee sakkoja, 
jos on liikaa [potilaita jonossa].” (Asiantuntija 2.) 

Hoitotakuun sisältö oli laaja-alaisin hallituksen esityksessä 77/2004 ja sitä seu-
raavissa lakimuutoksissa (EV 94/2004 vp). Myöhemmin siitä erkaantui selvästi 
lääkäreiden erikoismaksuluokasta luopuminen ja erityispoliklinikoiden perusta-
mismahdollisuus (vrt. luku 1.4). Potilaan tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kun-
toutusta koskeva suunnitelmaa ei läheskään aina yhdistetty käsitteeseen hoitota-
kuu. Hoitotakuun ytimessä näyttivät säilyvän hoitoon pääsyn määräajat ja yhte-
näiset hoidon perusteet.  Suppeimmillaan hoitotakuu-käsitettä käytettiin tarkoit-
taman vain hoitoon pääsyn määräaikoja.  Valtiontalouden tarkastusviraston hoi-
totakuuta koskevan kertomuksen (VTV 2008, 7) mukaan hoitotakuu antaa ihmi-
sille oikeuden päästä lääketieteelliset kriteerit täyttävään hoitoon tietyssä ajassa 
ja saada vain näyttöön perustuvia hoitoja. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV 
2011, 34) jatkoi samaa linjaa sairaanhoitovakuutusta koskevassa tuloskertomuk-
sessaan. Dokumenteissa ei siis enää mainittu lääkäreiden erikoismaksuluokan 
poistamista, erityspoliklinikkatoimintaa eikä tutkimus-, hoito tai lääkinnällisestä 
tutkimuksesta koskeva suunnitelmaa.  Nämä tekijät kuitenkin vaikuttivat hoito-
takuuta koskeviin lakimuutoksiin (L 857/2004; L 858/2004). (Vrt luku 6.6). 

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) hoitotakuusta aiheutuvia lakimuutoksia 
koottiin yhteen lakiin. Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 6. luku, 47–58 §) sisältää 
pykälineen oman luvun Hoitoon pääsy. Alkuperäisen hoitotakuu-uudistuksen ai-
heet hajaantuivat laissa muihinkin lukuihin. Laissa ei enää käsitelty erityispolikli-
nikoita. Lain tultua voimaan sosiaali- ja terveysministeriö esitteli tiedotteessaan 
hoitoon pääsyä otsikolla Hoitoon pääsy (hoitotakuu). Hoitotakuu rajattiin hoidon 
määräaikoihin ja valvontaan. (STM 2013.) 

Hoitotakuu käsitteenä hyväksyttiin mediassa ja vähitellen valtionhallinnossa, 
mutta sitä ei näy nykyäänkään lakiteksteissä. Hoitotakuu on otsikko suurelle ko-
konaisuudelle, jonka sisältö on vaihdellut vuosien aikana.  
  



71 
 

Tuloksia:  

Helsingin Sanomissa ja Suomen Lääkärilehdessä käytettiin käsitettä hoito-
takuu jo 1990-luvun alussa. Valtionhallinnossa, erityisesti sosiaali- ja ter-
veysministeriössä hoitoon pääsy ja sen turvaaminen oli yleinen ilmaisu 
hoitotakuusta 2000-luvun alussa. Haastatteluaineiston mukaan hoitota-
kuu-käsitettä välteltiin ja jopa vastustettiin sosiaali- ja terveysministeri-
össä. 
Vuonna 2004 hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä hoitotakuu-
käsitettä käytettiin vain esiteltäessä muiden Pohjoismaiden toimintaa.  
Eduskunnassa vuonna 2004 hoitotakuu-käsitettä käyttivät enimmäkseen 
opposition edustajat hoitotakuu-uudistuksen käsittelyn loppuvaiheessa. 
Sanan käyttö oli huomattavasti vähäisempää terveydenhuoltolain eduskun-
takäsittelyssä, jolloin sitä käytettiin eniten lakiesityksen käsittelyn alkuvai-
heessa. Käsitteen käytössä ei ollut havaittavissa puoluepoliittisia eroja 
vuonna 2010.  
Sosiaali- ja terveysministeriö alkoi vähitellen käyttää varauksellisesti käsi-
tettä hoitotakuu. Lakitekstiin käsitteen käyttö ei yltänyt. 
Valtionhallinnon eri toimijat, paitsi sosiaali- ja terveysministeriö, käyttivät 
hoitotakuu-käsitettä yleisesti. 
Hoitotakuun sisältö oli laaja-alaisin hallituksen esityksessä 77/2004 ja sitä 
seuraavissa lakimuutoksissa (EV 94/2004 vp). Myöhemmin siitä erkaan-
tuivat lääkäreiden erikoismaksuluokasta luopuminen ja erityispoliklinikoi-
den perustamismahdollisuus. Potilaan tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä 
kuntoutusta koskevaa suunnitelmaa ei läheskään aina yhdistetty käsittee-
seen hoitotakuu. Hoitotakuun ytimessä näyttivät säilyvän hoitoon pääsyn 
määräajat ja yhtenäiset hoidon perusteet. Suppeimmillaan hoitotakuu-kä-
sitettä käytettiin tarkoittamaan vain hoitoon pääsyn määräaikoja. 

6.2 Hoitotakuun synty lääkäreiden ja haastateltujen 
asiantuntijoiden näkökulmasta 

6.2.1 Lääkäreiden aloite professionaalisen keskustelun käynnistäjänä  

Helsingin Sanomat on merkittävä mediavaikuttaja, ja lääkärit terveydenhuollossa 
vaikuttavin ammattikunta, jota edustaa terveyspoliittisissa keskusteluissa Suo-
men Lääkäriliitto. Lääkärit ja Suomen lääkäriliitto olivat erityisen aloitteellisia 
Helsingin Sanomien hoitotakuuta koskevassa keskustelussa. Kombinaatio Hel-
singin Sanomat ja Suomen Lääkäriliitto vuonna 1994, jolloin Suomi pyristeli irti 
lamasta ja työttömyys oli huipussaan, on merkityksellinen myös hoitotakuun syn-
nyn kannalta. Suomen työttömyysaste oli vuonna 1994 peräti 16,6 prosenttia (Ti-
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lastokeskus 2014). Tuolloin tehtiin Suomea koskevat sopimukset liittymisestä Eu-
roopan unioniin, ja presidentti valittiin ensimmäistä kertaa kansanäänestyksellä. 
Nämä vaalit toteutettiin tammikuussa 1994, jolloin Helsingin Sanomissa kirjoi-
tettiin ensimmäistä kertaa hoitotakuusta. Työttömyys kosketti tuolloin myös lää-
käreitä. Terveydenhuollossa säästettiin ja lääkärivirkoja ei täytetty eikä perus-
tettu. Lääkäriliiton yksi suuri huolenaihe oli lääkäreiden työllisyystilanne. Maassa 
oli noin 700 työtöntä lääkäriä. (Henriksson 1994a, 228).  

Suomen Lääkäriliiton uuden puheenjohtajan Björn Eklundin toimintakausi al-
koi vuoden 1994 alusta. Eklund oli eniten huolissaan Lääkäriliiton jäsenten työl-
lisyystilanteen heikkenemisestä. Lääkärinä hän halusi korostaa, että hän oli myös 
potilaiden asioiden ajaja. Hänestä potilailla tuli olla oikeus tarvitsemaansa hoi-
toon kaikissa tilanteissa ja heidän valinnanvapauttaan tuli kunnioittaa. (Henriks-
son 1994a, 228.) Eklund sanoi haastattelussaan Lääkärilehdessä vuoden 1994 
alussa: 

”Potilaille tulisi myös taata se, että he pääsevät tietyssä ajassa tarvitsemaansa 
hoitoon. Jos meillä on hoitopaikkoja liikaa ja lääkäreitä vailla työtä, miksi po-
tilaiden pitää jonottaa? Jos oman paikkakunnan sairaalassa on ruuhkaa, pi-
täisi potilaan voida hakeutua muualle hoitoon. Ruotsissa hoitotakuujärjes-
telmä yhdessä valinnanvapauden kanssa on johtanut jonojen häviämiseen eikä 
nopea hoitoonpääsy ole nostanut terveydenhuollon kustannuksia yhtään. Esi-
merkiksi ohitusleikkauksen hoitotakuu on kolme kuukautta ja tällä hetkellä 
keskimääräinen odotusaika leikkaukseen on noin yksi kuukausi.” 

Vuonna 1994 Suomen Lääkärilehdessä kirjoitettiin yhdeksän artikkelia ja Helsin-
gin Sanomissa kahdeksan artikkelia hoitotakuusta. Juuri lääkärit olivat esillä Hel-
singin Sanomien kirjoittelussa 1994. Tuolloin alkoi Helsingin Sanomissa hoitota-
kuukeskustelu, joka tosin hiipui nopeasti ja pysyi vähäisenä vuoteen 2001. Hel-
singin Sanomissa vuosina 1995–2001 keskustelu hoitotakuusta oli käytännössä 
olematonta. Hoitotakuu-sanan sisältävien artikkelien määrä nousi sekä Helsingin 
Sanomissa että myös Suomen Lääkärilehdessä vuodesta 2001. Vuonna 2005 Hel-
singin Sanomat julkaisi 74 ja Suomen Lääkärilehti 67 artikkelia, joissa esiintyi 
sana hoitotakuu. Hoitotakuu tuli voimaan vuonna 2005. Kuvio 4:n mukaan lehdet 
kirjoittivat hoitotakuusta vuositasolla lähes samaan tahtiin vuosina 1994–2005. 
(Kuvio 4.)  
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Kuvio 4. Helsingin Sanomien ja Suomen Lääkärilehden artikkelit, joissa esiintyy sana hoi-
totakuu vuosina 1994–2005. (HS arkisto; Lääkärilehden arkisto.)  

Helsingin Sanomat (Repo 1994) kirjoitti Lääketiede 94:n avajaisista otsikolla Lää-
ketiedetapahtuman johtoryhmän puheenjohtaja Juva ehdottaa: Tarvitaan hoi-
totakuu varmistamaan kaikille käypä hoito. Juva ehdotti Suomeen valtakunnal-
lista hoitotakuujärjestelmää, jotta kaikki hoitoa tarvitsevat pääsisivät hoitoon tie-
tyn ajan kuluessa. Jos kunta ei pystyisi maksamaan tai haluaisi maksaa asukkaan 
hoitoa, potilaalla olisi oikeus hakeutua haluamaansa hoitopaikkaan. Juvan mie-
lestä hoitotakuujärjestelmää varten olisi pitänyt muodostaa kuntien yhteinen hoi-
totakuurahasto, jota Kela hallinnoisi. Repo (1994) siteerasi Juvan puhetta Helsin-
gin Sanomissa: 

”Hoitotakuu tarkoittaa, ettei peruskunta taloudellisiin tai muihin syihin vedo-
ten voisi estää tai viivyttää yksittäisen ihmisen tarvitsemaa hoitoa. Potilaan on 
saatava takeet siitä, että hän pääsee lääkäriin tietyn ajan sisällä, esimerkiksi 
sappileikkaukseen kolmessa kuukaudessa, ohitusleikkaukseen kuukaudessa ja 
kaihileikkaukseen vuodessa.”  

Artikkelin mukaan hoitotakuusta oli saatu Ruotsissa hyviä kokemuksia: jonot oli-
vat huvenneet ja toiminta tehostunut. Juvan mukaan Suomessakin hoitotakuuta 
tarvittiin, jotta kaikki voisivat saada hyvän hoidon eri puolella maata. Tarvittiin 
myös tutkimuksia siitä, oliko säästöjen varjolla jätetty ihmisiä vaille käypää hoi-
toa, kuten oli väitetty käyneen. (Repo 1994.)  

Juvan Lääketiede 94:n avajaispuheesta uutisoi Suomen Lääkärilehti otsikolla 
Kale Juva Lääketiedetapahtuman avajaisissa: Hoitotakuu on potilaan oikeus 
(Henriksson 1994b, 341). Helsingin Sanomat ja Lääkärilehti uutisoivat siis sa-
masta asiasta. Helsingin Sanomien artikkeli sisälsi yhteensä 1033 sanaa, mistä 
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hoitotakuuta käsittelevä osuus sisälsi 157 sanaa (Repo 1994). Lääkärilehden artik-
keli taas sisälsi 785 sanaa, ja siinä käsiteltiin hoitotakuuta 196 sanalla. Lääkärileh-
den artikkelissa mainittiin terveydenhuoltolaki. Suomen Lääkärilehti ammatti-
lehtenä käsitteli artikkelissaan asioita potilaan kannalta yksityiskohtaisemmin ja 
rohkeammin kuin Helsingin Sanomat. Jo otsikossa mainittiin potilaan oikeus, 
joka ilmauksena osoittautui kiistanalaiseksi hoitotakuun myöhemmissä vaiheissa 
(vrt. esim. luku 6.3.1). Helsingin Sanomien artikkelissa hoitotakuun yhteydessä 
mainittiin potilas-sana vain kaksi kertaa, kun Lääkärilehdessä sana mainittiin 
kuusi kertaa. Kummassakin artikkelissa mainittiin potilaan oikeus valita hoitoyk-
sikkönsä, mikäli kunta ei voi tai halua järjestää potilaan hoitoa. Ratkaisun rahoi-
tus esiteltiin kummassakin lehdessä samansuuntaisesti. Helsingin Sanomat mai-
nitsi lisäksi Kelan hallinnointimahdollisuuden. (Repo 1994; Henriksson 1994a, 
321.)  

Lääkärilehdessä julkaistiin Juvan puheesta osuus, jossa hän suosii potilaan va-
linnanvapautta. Juva sanoi Lääketiede 94:n avajaisissa:  

”Valinnan mahdollisuus on laatukriteeri, se luo sinänsä luottamusta. Sairaus-
kustannusten verovähennysoikeuden häviäminen ja sairausvakuutuksen etui-
suuksien väheneminen yhdessä valtionosuusjärjestelmän käyttöönoton myötä 
ovat kaventaneet valinnan mahdollisuutta. ” 

Juva lopetti puheensa tämän osuuden kommenttiin: 

”Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon etäisyys on kasvanut ja toi-
voisin poliittisilta päättäjiltä rohkeutta lähteä laatimaan koko terveydenhuol-
toa kattavaa yleistä terveydenhuoltolakia. Kansanterveyslaki ja erikoissairaan-
hoitolaki joutaisivat remonttiin. Rajan poistaminen lopettaisi rajariidat.” 
(Henriksson 1994a, 341.)  

Juva Lääkäriliiton edustajana esitti hoitotakuujärjestelmää kymmenen vuotta en-
nen kuin hoitotakuu-uudistus tuli voimaan. Haastateltu Asiantuntija 8 kuitenkin 
suhtautui kriittisesti siihen, että ehdotus olisi lähtöisin pelkästään Lääkäriliitosta. 
Hänen mukaansa hoitotakuusta oli keskusteltu aikaisemmin muualla ja laajem-
min kuin Lääkäriliitossa. ”Lääketieteen päivien puheenvuorot saavat helposti jul-
kisuutta”, totesi Asiantuntija 8. Vuonna 1994 keskustelu jatkui Helsingin Sano-
missa lähes välittömästi Revon (1994) artikkelin jälkeen. Keijo Himanen kirjoitti 
12.1.1994 pääkirjoituksen otsikolla Hoitotakuu ja leikkausjonot. Hän viittasi eräi-
den sairauksien pitkiin leikkausjonoihin ja määritteli hoitotakuun kutakuinkin sa-
moin kuin Juva. Himanen mainitsi myös kuntien rahoittamasta tasausrahastosta 
ja ehdotti kokeilua Uudellemaalle, koska jonot olivat hänestä enimmäkseen etelä-
suomalainen ongelma. (Himanen 1994.) 

Maalikuussa 1994 Helsingin Sanomat otsikoi artikkelin Lääkäriliitto haluaa 
hoitotakuun Suomeenkin Eta-maiden hoitotakuu koskee suomalaisiakin (Lind-
berg 1994). Artikkelin mukaan kaikkia Eta-maiden asukkaita koskee Euroopan 
unionin asetus, jonka mukaan potilas voi saada hoitoa toisessa Eta-maassa, ellei 



75 
 

omassa maassa pystytä antamaan tarvittavaa hoitoa kohtuullisessa ajassa. 
Useissa Euroopan maissa oli jo tuolloin voimassa laki tai ainakin suositus siitä, 
millaisten potilaiden pitää päästä hoitoon ja kuinka nopeasti. (Lindberg 1994.) 

Artikkelin mukaan Lääkäriliitto ajoi innokkaasti Suomeen hoitotakuujärjestel-
mää. Lindberg (1994) referoi Suomen Lääkäriliiton vuosipäiväseminaarin hoito-
takuuta ja Eta-sopimusta koskevaa keskustelua. Keskustelussa tuotiin esille, että 
sairaanhoitopiirin tulisi ostaa leikkauksia muista sairaanhoitopiireistä tai jopa 
muista Euroopan maista, mikäli se ei pysty selviytymään leikkausjonoistaan. Ter-
veydenhuollon oikeusturvakeskuksen johtaja Paula Kokkonen kuitenkin varoitti 
lääkäreitä lupaamasta potilailleen pikaisia leikkauksia ulkomailla Eta-sopimuk-
seen vedoten. Valitusmenettelyt kun vievät paljon aikaa. (Lindberg 1994.) 

Kale Juva – nyt Lääkäriliiton puheenjohtajana37 – toisti seminaarissa ehdotuk-
sensa hoitotakuusta. Esitys rahoituksesta oli täsmentynyt vuoden alusta: kunnat 
perustaisivat yhteisen hoitotakuurahaston, joka rahoittaisi hoidon vain silloin, jos 
oma kunta ei pysty maksamaan hoitoa. (Lindberg 1994.) 

Syyskuun alussa vuonna 1994 Arja Leppänen kirjoitti Helsingin Sanomien 
pääkirjoituksen kunnille annettavasta valtionosuudesta. Hän lopettaa kirjoituk-
sen:  

”Kokeiluhankkeista kiinnostavin on ajatus hoitotakuujärjestelmästä. Siinä po-
tilaan on päästävä hoitoon sovitussa, paranemisen kannalta olennaisessa 
ajassa. Aikataulut ylittävä sairaala karsiutuu, ja vain tehokkaat jäävät jäljelle. 
Valitettavasti järjestelmä tuottaa säästöä vasta ajan myötä. Nopeat menojen 
vähennykset kuntien on keksittävä itse.” (Leppänen 1994.) 

Artikkelin lopussa oli nähtävissä hieman konsurmerismiin liittyvää terveyspoliit-
tista keskustelua. 

Syyskuun lopussa silloinen Stakesin operatiivisten erikoisalojen kehittämis-
päällikkö Matti Kekomäki (1994) viittasi Helsingin Sanomien Vieraskynä-kirjoi-
tuksessaan Leppäsen pääkirjoitukseen. Hänestä hoitotakuukeskustelussa etsittiin 
vastausta kysymykseen, ratkaiseeko enimmäisjonotusajan perusteella määritelty 
hoitotakuu kansalaisten yhdenvertaisen hoitoon pääsyn silloin, kun heidän yksi-
löllinen sairaustilanteensa sitä edellyttäisi. Artikkeli oli otsikoitu Hoitotakuu ei 
varmista tasa-arvoa. Kekomäki toi esille, että hoitotakuu ei sinänsä takaa riittä-
västi tasa-arvoa, vaan tarvitaan hoidon perusteet. (Kekomäki 1994.) Hoidon pe-
rusteet sisältyivätkin myöhemmin hoitotakuun uudistukseen.  

Kekomäen kirjoitus herätti Helsingin Sanomissa debatin. Lokakuun alussa 
Suomen Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Markku Äärimaa (1994) kirjoitti otsikolla 
Hoitotakuu varmistaa tasa-arvoa. Hän arvioi Ruotsin ja Norjan kokemukset po-
sitiivisemmin kuin Kekomäki. Äärimaa (1994) totesi kaksimielisesti yhtyen osit-
tain Kokemäen kantaan: 

                                                        
37 Kale Juva oli itse asiassa Lääkäriliiton puheenjohtaja 1989–1993 ja Björn Eklund 1994–
1996 (Suomen Lääkäriliitto 2015). 
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”Hoitotakuujärjestelmä olisi otettava Suomessa käyttöön hätiköimättä, mutta 
mahdollisimman nopeasti, sillä naapurienkin kokemuksen mukaan se varmis-
taa tasa-arvoa.” 

Suomen Kuntaliiton johtaja Berndt Långvik osallistui keskusteluun 10.10.1994 ot-
sikolla Hoitotakuuta syytä kokeilla. Långvik (1994) puuskahti, ettei tarkoitus ole 
luonnollisestikaan potilaan siirtyminen jonosta toiseen, vaan vapaan kapasiteetin 
saaminen käyttöön. Långvikin mielestä juuri tällä lyhennetään potilasjonoja ja li-
sätään kansalaisten tasa-arvoa. Långvik (1994) halusi pitää erillään lääkärikun-
nan vaihtelevat käsitykset leikkauksien aiheellisuudesta. Hän oli sitä mieltä, että 
ongelma on selvitettävä riippumatta hoitotakuujärjestelmästä. Vuoden hoitota-
kuukeskustelu loppui mielipidekirjoitukseen, jossa tuli esille potilaan näkökulma. 
Kuopiolainen toimitusjohtaja, HTM Esko Luukkonen totesi olleensa kaksi kertaa 
leikkausjonossa: ensimmäistä kertaa 1951–1969 eli 18 vuotta ja toisen kerran 
1979–1991 eli 12 vuotta. Mielipidekirjoitus oli otsikoitu Hoitojonossa 30 vuotta. 
Luukkonen totesi, että hoitotakuu alkanee toteutua myös Suomessa ja hänestä 
olisi hyvä, jos siitä seuraisi tasa-arvon lisääntyminen. Tämä keskustelu lähti liik-
keelle lääkäreiden kirjoittelusta ja loppui potilaan kertomukseen huikean pitkistä 
jonotusajoista. Kuntaliiton edustaja toi esille, että kysymys on pitkälti terveyden-
huollon vapaan kapasiteetin käyttöön saattamisesta eri puolilla maata. Lääkärit 
korostivat samaan aikaan potilaan valinnanvapautta. Keskustelussa oli konsume-
rismin, managerismin ja perinteisen hyvinvoinnin elementtejä. 

Hoitotakuukeskusteluun osallistuvat pääsääntöisesti lääkärit, ja siitä viestitti 
Helsingin Sanomat. Hoitotakuun syntyyn alkoi olla edellytyksiä jo 1990-luvun 
alussa, mutta poliittinen kiinnostus heräsi vuosia myöhemmin. 

Tuloksia: 

Helsingin Sanomissa hoitotakuusta kirjoitettiin ensimmäistä kertaa 
vuonna 1994. Lääkärit ja Lääkäriliitto olivat erityisen aloitteellisia. Helsin-
gin Sanomat ja Suomen Lääkärilehti uutisoivat hoitotakuun Lääketiede 94 
-avajaisista . Haastatteluaineiston mukaan keskustelu oli alkanut aikaisem-
minkin, mutta se ei näkynyt julkisuudessa. 
Helsingin Sanomat ja Suomen Lääkärilehti kirjoittivat hoitotakuusta lähes 
samaan tahtiin vuosina 1994–2005. Kirjoitusvolyymi pysyi vaatimatto-
mana sekä Helsingin Sanomissa että Lääkärilehdessä nousten vasta vuonna 
2001.  
Vuonna 1994 Lääkärilehti kirjoitti hoitotakuusta potilaskeskeisemmin kuin 
Helsingin Sanomat ja esitteli hoitotakuuta potilaan oikeutena.  
Vuonna 1994 hoitotakuulla tarkoitettiin potilaan pääsyä tarvittavaan  
hoitoon tietyssä määräajassa. Tästä Helsingin Sanomat ja Lääkärilehti kir-
joittivat samansuuntaisesti, vaikka Helsingin Sanomissa tuotiin esille il-
maisu sovitusta ja paranemisen kannalta olennaisesta ajasta. Lääkäriliittoa 
edustavissa kirjoituksissa korostui ajatus, että jos hoito ei järjestynyt 
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omassa kotikunnassa, potilaalla tuli olla oikeus valita hoitopaikka muualta. 
Myöhemmin samana vuonna hoitotakuuseen yhdistettiin myös yhtenäiset 
hoidon perusteet. 
Lääkäriliittoa edustavissa kirjoituksissa näytettiin tukevan potilaan valin-
nanvapautta. Väitettiin, että sairauskustannusten verovähennysoikeuden 
häviäminen, sairausvakuutuksen etuisuuksien heikentyminen sekä valtion-
osuusjärjestelmän käyttöönotto olivat kaventaneet valinnanoikeutta. 
Vuonna 1994 käytiin hoitotakuusta terveyspoliittista keskustelua, jossa oli 
sekä perinteiseen hyvinvointisuuteen että konsumerismiin liittyviä ele-
menttejä. Keskustelu käytiin siitä, varmistaako hoitotakuu ihmisten tasa-
arvoa. Keskustelu lähti liikkeelle lääkäreiden kirjoittelusta ja loppui poti-
laan kertomukseen pitkistä jonotusajoista. 

6.2.2 Haastateltujen asiantuntijoiden puhe hoitotakuun synnystä  

Asenteet ennen hoitotakuuta 

Haastateltujen asiantuntijoiden puheessa kiinnitti erityistä huomiota se, että osa 
heistä puhui oma-aloitteisesti hoitotakuun syntyyn vaikuttavista asenteista.   

Asiantuntijat arvioivat hoitotakuuta edeltävää aikaa ankarasti. Haastateltujen 
asiantuntijoiden mukaan terveydenhuoltoa vaivasi välinpitämätön asenne potilai-
siin. Asiantuntija 1 puhui suhtautumisongelmasta, joka tosin oli pienentynyt vuo-
sien mittaan. Hänen mielestään pidettiin normaalina, että potilaat jonottivat vuo-
den tai kaksi. Potilaasta ei välitetty riittävästi. Asiantuntija 1:n mukaan hoitota-
kuun ” iso idea” oli se, että ihmisistä alettiin välittää enemmän. Asiantuntija 1 ker-
toi kansainvälisistä kokemuksistaan ja totesi, ettei hän ollut nähnyt missään sel-
laista jonotuskulttuuria kuin Suomessa. Muualla kahden viikon odotusaika saat-
toi olla liikaa. Suomessa taas potilas joutui odottamaan leikkaukseen kaksikin 
vuotta. Asiantuntija 5 puhui samansuuntaisesti. Hänestä kukaan ei ollut ajatellut, 
mitä vuosien jonotus merkitsee potilaalle. Todettiin vain, että ”jonottakoon 
siellä”. Asiantuntija 8 täydensi kuvaa hoitotakuuta edeltäneestä ajasta. Hänestä 
oli ”ihan mauton juttu” se, että ihminen joutui odottamaan joka päivä, tuleeko 
postiluukusta kirje, jolla pääsisi hoitoon, vai tuleeko se vasta kahden vuoden ku-
luttua. Asiantuntija 5 päätteli, että kun potilas laitettiin jonoon, hänet voitiin 
unohtaa. Saatettiin ajatella, että jonottava potilas ennen pitkään hakee apua yksi-
tyiseltä puolelta tultuaan riittävän kipeäksi – tai sitten hän menee terveyskeskuk-
seen. Hän muisti taksiautoilijan, joka oli menettänyt taksilupansa, koska oli jou-
tunut olemaan kaksi vuotta selän leikkausjonossa. Hän oli päättänyt, ettei mene 
leikkaukseen yksityiselle puolelle, koska hänelle kuuluu julkinen terveydenhuolto. 
Terveyskeskuksiinkin oli Asiantuntija 5:n mukaan todella vaikea saada yhteyttä. 

”Ihmiset kertoivat, että kerran kuukaudessa voi soittaa terveyskeskukseen uu-
sia aikoja ja se aika on joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 11–12. 
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Piti soittaa ruokatunnilla ja jos – – ei vastattu – – sitten kuukauden päästä taas 
uusi aika soittaa. Tällaista kun kertoo jollekin, niin ei sitä voi uskoa, mutta 
tämä on lähimenneisyyttä, todellisuutta, ennen kun lähdettiin hoitotakuulain-
säädäntöä tekemään.” (Asiantuntija 5.)  

Asiantuntija 5 päätyi siihen, että suomalaisesta terveydenhuollosta puuttui palve-
luilosofia. Hänestä henkilöstölle oli aivan uutta se, että asiakkaita tulee palvella 
eikä heitä saa kohdella miten vain silloin, kun nämä ovat jonottaneet monta 
vuotta. Hänestä tilannetta ei kyseenalaistettu. 

Asiantuntija 1 ja Asiantuntija 6 toivat näihin asenteita koskeviin puheeseen 
voimavaratekijät.. Asiantuntija 1 toi esille kirurgien näkökulman: 

”Heidän asenteensa lähti siitä että, – – jos tällaiseen pyritään, niin sitten pitää 
olla niin ja niin paljon lisää resursseja. Eihän tämä nykyresursseilla millään 
tule onnistumaan – – Sitä nyt ei uskallettu ääneen sanoa, mutta kyllähän pit-
kät jonot ja hyvin toimiva erikoismaksuluokkajärjestelmä olivat kytköksissä 
toisiinsa.” 

Asiantuntija 6 käytti sanontaa ”terveydenhuollon kauneusvirheet” puhuessaan 
Suomen poikkeuksellisen pitkistä hoitojonoista ennen hoitotakuuta ja lääkäripal-
velujen epäoikeudenmukaisesta jakaantumisesta. Hänestä terveyspalvelujärjes-
telmä lääkäripalvelujen osalta suosi hyvätuloisia. Hän moitti sairaaloiden eri luo-
kan hoitojonoja. Jonot olivat pitkiä siksi, että siellä oli ihmisiä, jotka eivät enää 
hoitoa tarvinneet, mutta toisaalta ihmisiä, jotka aidosti joutuivat odottamaan hoi-
toa tosi pitkään. 

Puhe poliittisesta vastustuksesta ja puoltamisesta 

Hoitotakuu-uudistus kohtasi poliittista vastustusta. Asiantuntijahaastattelut si-
sälsivät mainintoja eduskunnan sisäisestä vastustuksesta, jota tuki Kuntaliitto. 
Poliitikot, jotka ajoivat hoitotakuuta, saattoivat joutua ristiriitapaineeseen, jossa 
ei välttämättä edes läheiset poliittiset piirit tukenut ajatusta. Asiaa haluttiin muun 
muassa lykätä.  Mutta toisaalta eduskunnassa samanaikaisesti löytyi hoitotakuun 
puolustajia.  Eduskunnassa haluttiin luoda jonkunlainen turva ja väylä päästä 
joustavasti hoitoon. (Asiantuntijat 4 ja 5.) Asiantuntija 8 totesi:  

”Oli semmoisia, jotka kritisoivat ja olivat vastaan. Sitten oli ihmisiä, jotka oli-
vat sitä mieltä, että tätä kautta on mahdollista päästä eteenpäin.” (Asiantuntija 
8.) 

Puhe Kansallisesta terveyshankkeesta 

Kansallisen terveyshankkeen suosituksista hoitoon pääsy nousi poliittisesti kiin-
nostavaksi aiheeksi ehkä siksi, että se sisälsi konkreettisia elementtejä, joiden 
avulla voidaan parantaa terveydenhuoltoa. Asiantuntija 4:n mielestä jotain täl-
laista poliitikot tarvitsivat, koska luottamus terveyskeskuksiin oli laskenut:  
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”Liian paljon on menetetty. Kansalaiset ovat menettäneet, ihan samalla tavalla 
kuin tähän terveydenhuollon palvelujärjestelmään, uskonsa poliitikkoihin - - 
Terveyskeskukset, jotka koettiin ennen sellaisiksi, että ihmiset luottivat niihin 
ja he halusivat käyttää niiden palveluja. Tänä päivänä yhä useamman kansa-
laisen kuulee sanovan, että ”en sinne arvauskeskukseen mene, se on ihan sama 
menenkö, ei sieltä mitään apua saa”. (Asiantuntija 4.)  

Haastatellut Asiantuntijat 1, 8 ja 6 kertoivat Kansallisesta terveyshankkeesta eri 
tavoin. Asiantuntija 1 ja 6 kuvasivat hankkeen etenemistä prosessina samansuun-
taisesti:   

”Tehtiin se selvitys hoitoon pääsystä ja dokumentoitiin nämä aika isot alueel-
liset erot ja pitkät jonot. Sitten asetettiin kansallinen terveysprojekti ja tämä 
hoitotakuu oli osa kansallista terveysprojektia. Valitettavasti semmoinen osa – 
yksi niistä harvoista – joista tuli jotakin. Osasta ei tullut mitään.” (Asiantuntija 
1.) 

”Kansallisen terveyshankkeen aikana – – tehtiin sitä alkuselvitystyötä. Oli 
niitä selvitysryhmiä ja tehtiin ne esitykset terveydenhuollon kehittämiseksi. 
Niin siinä tämä hoitotakuun käyttöönotto oli yksi suositus. Sitten siinä asetet-
tiin Mats Brommelsin johtama työryhmä38, joka valmisteli hoitotakuuta, teki 
ne ehdotukset ja sitä kautta se eteni lainsäädäntöön.” (Asiantuntija 6.) 

Asiantuntija 8 toi esille alussa käydyn keskustelun: 

”Tässä ryhmässä [Kansallisen terveyshankkeen johtoryhmässä] itse asiassa 
käytiin heti alun pitäen debattia siitä, että mennäänkö tähän. Ryhmä puhui 
hoitotakuusta – – Ryhmä oli hyvin tietoinen siitä, että sillä on sekä vastustajia 
että puolustajia. Mutta se päätyi sitten loppujen lopuksi siihen, että se otettiin 
keskeiseksi välineeksi tässä kansallisessa projektissa. Varmaan syitä oli useita. 
Yksi syy oli se, että aidosti uskottiin, että sitä kautta päästään eteenpäin – – 
Toinen asia oli se, että se on hyvin näyttävä ja sehän nostettiin sitten koko sen 
kansanterveysprojektin keskeiseksi asiaksi siihen mittaan saakka, että jälkeen-
päin kansallinen terveysprojekti on yhdistetty – – vain tähän hoitotakuuseen, 
vaikka – – sisältyi siihen kokonaisuuteen muitakin asioita.” (Asiantuntija 8.) 

 Asiantuntija 1 toi esille vielä järjestöjen osuuden Kansallisen terveyshankkeen 
työssä. Haastateltu Asiantuntija 1 totesi, että hoitotakuun valmistusvaiheessa ryh-
missä oli mukana potilasjärjestöjen edustajia, mutta hän ei pitänyt järjestöjen 
osuutta merkittävänä. 

”En tunnista yhtään semmoista keskeistä, isoa ideaa, joka olisi tullut sieltä [jär-
jestöiltä] ja joka olisi toteutettu. Ideat tulivat niistä valmisteluryhmistä ja kan-
sallisen terveysprojektin johtoryhmästä, joka ne keskeiset teemat asetti.” (Asi-
antuntija 1) 

                                                        
38 Brommelsin johtama työryhmä on Hoidon saatavuus ja Jonojen hallinta -työryhmä 
(STM 2003b). 
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Kansalliselle terveyshankkeelle nimettiin eri sektoreiden selvityshenkilöt 
tukiryhmineen. Yksi selvityshenkilö tukiryhmineen keskittyi Julkisen terveyden-
huollon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin työnjakoon ja yhteistyöhön.

Muistan järjestöjen osallistumisesta Kansallisen terveyshankkeen työhön lä-
hinnä Hoidon saatavuus ja jonojen hallinta-työryhmän järjestämän iltapäiväse-
minaarin, jossa järjestöjen edustajat pitivät puheenvuoroja. En muista, oliko mil-
tään järjestöltä pyydetty etukäteen puheenvuoroa. Muistan myös ajan, jolloin 
hankkeelle nimettiin selvityshenkilö, joka puolestaan sai avukseen eri sektoreiden 
selvityshenkilöt tukiryhmineen. Yksi selvityshenkilö keskittyi terveydenhuollon ja 
kolmannen sektorin työnjakoon ja yhteistyöhön. Terveydenhuollon ja yksityissek-
torin työnjako-ryhmään nimettiin edustaja säätiöstä, joka ylläpiti yksityistä sai-
raalaa.  Järjestöjen keskuudessa ihmettelimme, miksi ei mistään sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen keskusjärjestöstä eikä myöskään kansanterveys- tai potilasjärjes-
töstä pyydetty ketään työskentelyyn mukaan. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysjär-
jestöjen yhteiskytöyhdistyksen YTY ry:n yksi keskeinen tehtävä oli nimetä edus-
tajanansa valtion eri komiteoihin., toimikuntiin tai ryhmiin.   Tällaista pyyntöä ei 
käsitykseni mukaan tällä kertaa tullut.  

Asiantuntija 5 mielestä Kansallinen terveyshanke ”ei saanut mitään aikaan” 
eikä hanke tehnyt esityksiä.  Hanketta seurasi ”luppokausi”. Kun hoitotakuuta 
alettiin valmistella lainsäädäntöä varten, muun muassa kunnat vastustivat etene-
mistä. (Asiantuntija 5.)  

Puhetta Ruotsin vaikutuksesta ja omalääkärijärjestelmän romuttumisesta  

Asiantuntija 1 painotti heti haastattelun alussa kansainvälisesti poikkeavaa jono-
tuskulttuuria. Vasta OECD:n julkaisemat tiedot Suomen hoitojonotiedot herätti-
vät politikkoja. Tämän mainitsi asiantuntija 6.  Hoitotakuuseen saatiin virikkeitä 
Ruotsista, Euroopan unionista ja OECD:stä. Haastatellut asiantuntijat kuitenkin 
yhdistivät hoitotakuun synnyn ensisijaisesti Ruotsiin ja pohjoismaiseen hyvin-
vointimalliin. 

”Siinä [hoitotakuussa] on ehkä ollut aika paljon taustalla muiden Pohjoismai-
den hyvinvointimalli, jota on kuljetettu Suomeen. Lähtökohtaisesti me paljon 
matkimme Ruotsin systeemiä.” (Asiantuntija 4.)  

”Malli tuli Ruotsista, joka oli tässä meitä vähän edellä. – – Oli joitain muitakin 
Euroopan maita, jotka keskustelivat siitä, mutta kyllähän Ruotsi oli se, jossa 
tätä konseptia oli kehitetty eteenpäin ennen meitä.” (Asiantuntija 8.) 

Asiantuntija 4 pohti, mitä omalääkärijärjestelmän säilyminen olisi voinut merkitä 
suhteessa hoitotakuuseen. Hänestä oli suuri menetys, kun jouduttiin luopumaan 
tällaisesta omalääkärijärjestelmästä, josta hänen mielestään hänestä pelkästään 
hyviä kokemuksia. Lääkärit tunsivat potilaansa. Hän totesi, että järjestelmä ro-
muttui omaan mahdottomuuteensa, koska lääkäreistä oli pula terveyskeskuksissa 
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ja lääkärit vaihtuivat usein. Hän kysyi eiköhän kaikista parasta hoitotakuuta olisi 
ollut omalääkärijärjestelmä:  

”Mutta sillä vasta yhteiskunta, potilas ja lääkäri olisivat säästäneet, jos olisi 
voitu se järjestelmä pitää – – Asiakkaan luottamus lääkäriin kokemukseen – –
. oli ihan toista luokkaa ja lääkärin asiantuntemus perustui henkilön pitkäai-
kaiseen hoitoon… Eiköhän se olisi ollut kaikkein paras hoitotakuu.” 
(Asiantuntija 4.) 

Tuloksia: 

Haastatellut asiantuntijat puhuivat oma-aloitteisesti hoitotakuun syntyyn 
vaikuttavista asenteista. Ennen hoitotakuuta terveydenhuoltoa vaivasi asi-
antuntijoiden mielestä välinpitämätön asenne potilaisiin. Tuotiin esille, 
että kukaan ei välittänyt tai edes ajatellut, mitä jonossa odottaminen poti-
laalle merkitsee. Asenteisiin liittyivät myös resurssikysymykset muun mu-
assa leikkausjonoista. Yhden asiantuntijan mielestä Suomesta puuttui pal-
velufilosofia, toinen puhui kansainvälisesti poikkeavasta jonotuskulttuu-
rista.  
Tilanteita ennen hoitotakuuta kuvattiin käyttäen värikkäitä ilmaisuja, ku-
ten terveydenhuollon kauneusvirhe, kansallinen häpeä ja mauton juttu. 
Haastatteluaineiston mukaan hoitotakuun ottaminen poliittiseen käsitte-
lyyn kohtasi vastustusta sekä hallituspuolueen edustajien keskuudessa että 
oppositiossa. Osan poliitikoista nähtiin olevan hoitotakuun puolella. Poti-
laalle haluttiin luoda jonkinlainen turva ja väylä potilaalle päästä jousta-
vasti hoitoon.  
Monet haastellut asiantuntijat näkivät Kansallisella terveyshankkeella ol-
leen vaikutusta hoitotakuun syntymiseen, vaikka toisinkin väitettiin.
Kansallisessa terveyshankkeessa keskityttiin hoitoon pääsyyn ja sen turvaa-
miseen, mikä aiheutti hankkeen sisällä debattia. 
Järjestöjen merkitystä Kansalliselle terveyshankkeelle pidettiin vähäisenä. 
Haastatellut asiantuntijat toivat esille, että vasta OECD:n julkaisemat tie-
dot Suomen hoitojonoista herättivät poliitikkoja. Hoitotakuuseen saatiin 
virikkeitä OECD:stä ja Euroopan unionista, mutta asiantuntijat yhdistivät 
hoitotakuun synnyn ensisijaisesti Ruotsiin. 
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6.3 Hoitotakuulainsäädännön vaiheet ja potilaan asema 

6.3.1 Potilaan asema ja oikeudet hoitotakuuta käsittelevässä hallituksen 
esityksessä 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoi-
tolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 77/2004 vp) on merkit-
tävä dokumentti tässä tutkimuksessa, koska tekstianalyysin avulla voidaan saada 
selvyyttä valtionhallinnon suhteesta hoitotakuuseen ja potilaan asemasta toimi-
jana ja kohteena.  

Hallituksen esitys sisälsi kaksi arvoperusteista kannanottoa, joissa on potilas-
myönteisyyttä: 

”Eettiset ja taloudelliset näkökohdat edellyttävät, että julkisilla varoilla poti-
laille tarjotaan vain vaikuttavaa hoitoa ja vaikuttamattomat hoidot karsitaan” 
(HE 77/2004 vp, 26). 

”Näiden säännösten perusteella kaikilla sairaalaan otettavilla potilailla tulisi 
olla mahdollisuus valita yhtäläisin perustein hoitava lääkäri ilman, että tästä 
valinnanmahdollisuudesta tarvitsee maksaa erikseen.” (HE 77/2004 vp, 27) 

Dokumentti sisälsi 61 sivua ja 22 025 sanaa. Teemat avainsanoineen kattoivat do-
kumentista lähes 13 prosenttia. Teema-analyysin mukaan hoitoteema korostui 
tekstissä eniten johtuen hoito-sanan runsaasta esiintyvyydestä. Seuraavaksi pai-
nottuivat vaikuttamis- ja asiakkuusteema lähes samantasoisesti. Hoito-sanan 
(1082) lisäksi usein esiintyviä avainsanoja olivat potilas (437), oikeus (292), hen-
kilö (172) ja maksaa (127). Muista avainsanoista oli vain kymmeniä mainintoja.  

Hallituksen esityksen lukua Esityksen pääasiallinen sisältö (HE 77/2004 vp, 
1–2) oli kirjoitettu niin, että se toimii pienoiskuvana koko hallituksen esityksestä.  
Se sisälsi 381 sanaa. Teemat avainsanoineen kattoivat sanoista 11 prosenttia eli 
vähemmän kuin koko dokumentissa. Hoitoteema korostui selvästi enemmän kuin 
asiakkuus- tai vaikuttamisteema. Potilas-sana esiintyi 11 kertaa ja hoito-sana 19 
kertaa. Koko dokumentissa hoito-sana esiintyi yli kaksi kertaa useammin kuin po-
tilas-sana. Esityksen pääasiallinen sisältö -luvusta poimittiin ajatuskokonaisuu-
det, joissa esiintyi sana potilas. Näistä muodostettiin 11 havaintoyksikköä. Poti-
laan kannalta kuusi havaintoyksikköä oli positiivisia, neljä neutraaleja ja yksi ne-
gatiivinen. Potilas oli havaintoyksiköissä yleensä toiminnan kohde, välillä passii-
vinen toimija eikä kertaakaan aktiivinen toimija. Havaintoyksiköt sisälsivät perin-
teistä hyvinvointisuutta kuvaavia elementtejä, ja kieli sisälsi lähinnä ilmaisuja, 
jotka ilmentävät rakenteellista ja symbolista valtaa (ks. luvut 3.3.3 ja 3.4.2).  

Hallituksen esityksen (77/2004 vp) Suomen kuvauksissa potilas oli yleensä 
toiminnan kohde. Potilas aktiivisena toimijana kuvattiin ylivoimaisesti entinen 
verbillä maksaa.  Tämä johtui siitä, että esityksessä oli paljon tekstiä erikoismak-
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suluokan poistamisesta ja erityispoliklinikkatoiminnasta. Tekstissä korostui poti-
laan suorittama lisämaksu erikoismaksuluokassa, josta esityksen mukaan halut-
tiin luopua. Tekstissä mainittiin viisi kertaa ”potilas suorittaa lisämaksun lääkä-
rille erikoismaksuluokan hoidosta” (HE 77/2004 VP, 15, 27, 32). Hakeutuessaan 
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän erityispoliklinikan asiakkaaksi potilas luopuu 
asiakasmaksulain suomista eduista (HE 77/2004 vp, 46; Asiakasmaksulaki 
734/1992, 9 §). Potilas aktiivisena toimijana myös usein valitsi esimerkiksi lääkä-
rin ja hakeutui hoitoon. Tekstissä toistui ajatus, jonka mukaan potilaan valitessa 
hoidon ja hakeutuessa siihen omatoimisesti hän joutuu siitä myös maksamaan. 
Tekstissä oli ristiriitaa suhteessa esityksen arvoperusperusteisiin kannanottoihin, 
joissa korostui hyvä hoito ilman potilaalle aiheutuvia lisäkustannuksia. Potilas 
myös otti yhteyttä, halusi, pyysi ja toivoi. Tekstin mukaan se, että potilas halusi 
jotain, ei yleensä ollut myönteistä. Esimerkiksi Lause ”Potilaalla ei myöskään olisi 
rajatonta oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa” (HE 77/2004 vp, 36) 
luo yhtäältä kuvaa vaativasta potilaasta ja toisaalta terveydenhuollon ammatti-
laisten vallasta. Tosin hankalan potilaan sovittelevasta kohtaamisesta löytyi lau-
sahdus: 

 ”Jos potilas kieltäytyy tietystä hoidosta tai hoitotoimenpiteestä, häntä on 
mahdollisuuksien mukaan hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan 
muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.” (HE 77/2004 vp, 12.) 

Hallituksen esityksen luennassa kiinnittyi huomio Pohjoismaiden lainsäädäntöä 
koskeviin lukuihin (HE 77/2004 vp, 18–24). Kirjoitustyyli näytti muuttuvan siir-
ryttäessä muiden Pohjoismaiden lainsäädännön kuvauksiin, joissa sanat potilas 
ja oikeus toistuivat muuta tekstiä tiheämmin. Aineistolähtöisesti dokumentista 
poimittiin ajatuskokonaisuudet, joissa sanat potilas ja oikeus esiintyvät yhdessä. 
Näistä ajatuskokonaisuuksista muodostui 64 havaintoyksikön tutkimusaineisto, 
joka luokiteltiin maittain ja suhteessa ilmaisujen myönteisyyteen (Taulukko 6).  
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Taulukko 6. Havaintoyksiköt, joissa esiintyvät sanat potilas ja oikeus. Pohjoismaat: Suomi, 
Ruotsi, Norja ja Tanska. Positiivisuus, negatiivisuus tai neutraalius. N=64. (HE 
77/2004 vp.)  

 Maat ja sanamäärät Yhteensä 

Havaintoyksiköiden 
myönteisyys 

Suomi 
(18 965  
sanaa)

Ruotsi
(833

sanaa)

Norja
(1 116  
sanaa)

Tanska 
(1 102  
sanaa)

22 016  
sanaa 

Positiiviset havainto-
yksiköt  

11 1 13 5 31 

Negatiiviset havain-
toyksiköt  

7 4 0 5 16 

Neutraalit havainto-
yksiköt  

3 3 4 3 16 

Yhteensä. Määrä ja 
sanojen prosentu-
aalinen osuus.  

21
(447 sanaa, 

2,4 %) 

8
(220 sanaa, 

26,4 %) 

17
(789 sanaa, 

70,7 %) 

13
(383 sanaa, 

34,7 %) 

64
(1 839 sa-

naa, 8,3 %) 

 
Taulukko 6:n mukaan Suomea koskeva teksti sisälsi suhteellisesti vähemmän 
havaintoyksiköitä, joissa esiintyy sekä potilas että oikeus. Suomea koskeva teksti 
ei kuitenkaan suoraan ole verannollinen muiden maiden esittelyihin, koska teksti 
sisälsi myös muita asioita kuin lainsäädännön esittelyä. Erot saattavat näyttäytyä 
kärjistyneesti. Havaintoyksiköiden osuus olikin Suomea koskevassa tekstissä 
runsaat kaksi prosenttia, kun taas esimerkiksi Norjaa koskevassa tekstissä 
vastaava osuus oli yli 70 prosenttia. Norjan lainsäädäntöä kuvattiin oikeus- ja po-
tilaskeskeisemmin kuin muiden maiden lainsäädäntöä. Norjan kuvaus sisälsi yk-
sinomaan positiivisia ja neutraaleita ilmaisuja. Sisällöllinen tarkastelu paljasti, 
että Suomea koskevissa havaintoyksiköissä potilaalla oli oikeuksia, joita usein ra-
jattiin, ja ne koskivat enimmäkseen korvauksia.  

Tuloksia: 

Hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 77/2004 vp) löytyi 
kaksi arvoperusteista kannanottoa, joissa oli potilasmyönteisyyttä: ensin-
näkin julkisilla varoilla pyritään potilaille tarjoamaan vain vaikuttavaa hoi-
toa, ja toiseksi potilailla tulisi olla mahdollisuus valita hoitava lääkäri ilman 
ylimääräistä maksua. Tekstistä löytyi ristiriitaisuuksia näiden kannanotto-
jen kanssa.  
Hoitotakuuta koskevan hallituksen esityksen luku Esityksen pääasiallinen 
sisältö sisälsi potilasta kuvattaessa enimmäkseen perinteistä hyvinvointi-
suutta koskevia terveyspoliittisen keskustelun elementtejä. Kielestä löytyi 
ilmaisuja, jotka kuvaavat rakenteellista ja symbolista valtaa. Luvussa poti-
las esiintyi vain kohteena tai passiivisena toimijana. Suurin osa ilmaisuista 
oli positiivisia.  Hallituksen esityksen (HE 77/2004) koko tekstissä potilas 
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oli lähinnä kohde, mutta poiketen tästä luvusta myös välillä aktiivinen toi-
mija. 
Hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 77/2004 vp) potilas 
oli yleensä toiminnan kohde, välillä passiivinen toimija ja harvemmin ak-
tiivinen toimija. Potilasta aktiivisena toimijana kuvattiin ylivoimaisesti eni-
ten verbillä maksaa. Tekstissä korostui potilaan suorittama lisämaksu eri-
koismaksuluokassa, josta esityksen mukaan haluttiin luopua. Potilas aktii-
visena toimijana myös usein valitsi esimerkiksi lääkärin ja hakeutui hoi-
toon. Tekstissä välittyi ajatus, jonka mukaan potilaan valitessa hoidon ja 
hakeutuessa siihen omatoimisesti hän joutuu siitä myös maksamaan.  
Suomea koskevassa tekstissä oli vähemmän potilaiden oikeuksiin liittyviä 
mainintoja verrattuna muiden Pohjoismaiden kuvauksiin. Tekstin tyyli 
muuttui potilasmyönteiseksi kuvattaessa muita Pohjoismaita. Suomea kos-
kevan tekstin mukaan potilaiden oikeuksia rajattiin, ja ne koskivat enim-
mäkseen korvauksia.  

6.3.2 Järjestöt kuultavina hoitotakuun valiokuntakäsittelyssä 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli 6.5.–9.6.2004 hallituksen esitystä hoitota-
kuusta (77/2004 vp). Se luovutti muistionsa eduskunnalle 9.2004 (StVM StVM 
13/2004 vp). Eduskunta oli päättänyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toimi-
tetaan perustuslakivaliokunnan lausunto (PTK 53/2004 vp, kohta 4). Perustusla-
kivaliokunta korosti, että säännökset hoidon tarpeen arvioinnin ja hoidon järjes-
tämisen enimmäisajoista ovat terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirien toimintayk-
sikköjä oikeudellisesti velvoittavia. Perustuslakivaliokunta totesi yksiselitteisesti, 
että sääntely hoidon saatavuudesta lisää terveyspalvelujen järjestämisestä kun-
nille aiheutuvia kuluja. (PeVL 20/2004 vp, 3.)  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli 42 asiantuntijaa 35 taholta ja sai pelkäs-
tään kirjallisen lausunnon yhdeltä taholta (StVM 13/2004 vp, 1). Haastateltu Asi-
antuntija 4 kiinnitti huomiota siihen, että valiokunnan jäsenet ehdottavat kuulta-
via asiantuntijoita, mutta hän arveli, että valiokunnan jäsenten ehdotusten takana 
on kuitenkin jokaisen omat intressit. Tuomas Pekosen (2011, 199) mukaan asian-
tuntijoiden kuulemisen keskeisin merkitys on siinä, että eri asioita perustellaan 
asiantuntijoiden esittämillä näkemyksillä. Asiantuntijapuhe edesauttaa yhteisen 
ymmärryksen löytämistä yli puoluerajojen. Asiantuntijoilta odotetaan konkreet-
tista tietoa, näkemyksiä ja kannanottoja (Pekonen 2011, 197).  

Asiantuntija 4 piti tärkeänä sitä, että potilasjärjestöt rikastuttavat valiokunnan 
keskustelua omilla kokemuksillaan. Asiantuntija 5 kertoi, että tehtäessä sosiaali-
turvan säästöjä kansanterveysjärjestöjen merkitys on ollut suuri eduskunnan va-
liokunta- ja jaostotyöskentelyssä.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa oli kuultavana 13.5.2004 potilaita edusta-
vista järjestöistä Mielenterveyden keskusliiton, Suomen Diabetesliiton, Suomen 
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Reumaliiton ja Suomen Sydänliiton edustajat. Mielenterveyden keskusliitto 
(MTKL), Suomen Diabetesliitto (DL), ja Suomen Reumaliitto (SRL) luovuttivat 
valiokunnan käyttöön kirjalliset lausunnot. Suomen Sydäntautiliitto antoi vain 
suullisen lausunnon39. (Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2004.)   

Olin kuultavana asiantuntijana useita kertoja sosiaali- ja terveysvaliokun-
nassa. Muistikuvani mukaan kansanterveysjärjestöjä edustavat asiantuntijat pi-
täytyvät puheessaan pitkälti kirjallisissa lausunnoissaan, jotka useimmiten ilmai-
sivat näkyvästi taustajärjestöjen kannanottoja. Olin kuultavana eduskunnassa 
hoitotakuusta 13.5.2004 klo 10.00 (SRL 2004a, 1). Valmistelin lausuntoa edun-
valvonta-asiamies Marja Erosen kanssa edellisenä iltana ja jatkoin valmistelua 
vielä kotona aamulla ennen kokousta.  Asiantuntijat ohjattiin valiokuntasalin sei-
nän viereisille sohville, jolloin puolet valiokunnan jäsenistä istui selin kuultaviin 
asiantuntijoihin. Muistan miettineeni lausuntojen vaikutusta valiokunnan jäse-
niin. Kansanedustajat saivat vahtimestarin kopioimat lausunnot yleensä hetkeä 
ennen kokouksen alkua tai sen aikana. Jokaisen kansanedustajan edessä olivat 
valtavat paperipinot. Kuulemiskäytännössä tapahtui mielestäni myönteistä kehi-
tystä niin, että kutsu kuulemiseen alkoi tulla liittoon ajoissa viimeisinä työvuosi-
nani.  

Haastatellun Asiantuntija 4:n mielestä potilasjärjestöt ovat hyviä asiantunti-
joita, koska niillä on kosketuspintaa ihmisten arkipäivään. Hänestä potilasjärjes-
töjen vaikutus lain sisältöön on kiinni valiokunnan asiantuntemuksesta ja valistu-
neisuudesta. Hän epäili, että hoitotakuu-uudistuksen yhteydessä kuultu suuri asi-
antuntijamäärä vaikeutti muun muassa kansanterveysjärjestöjen lausunnoista 
tehtävien johtopäätösten tekemistä.  

Diabetesliitto pysyi lausunnossaan yleisellä tasolla ja toi esille järjestön kan-
nanottoja, Mielenterveyden keskusliitto keskittyi muita enemmän lakipykäliin ja 
Reumaliitto tarkasteli hallituksen esityksen yksityiskohtiin. Kaikissa lausunnoissa 
keskityttiin perusterveydenhuoltoon. (DL 2004; MTKL 2004; SRL 2004a.)  

Järjestöt (DL 2004, MTKL 2004, SRLa 2004a) käsittelivät lausunnoissaan asi-
oita vapaasti ja vaihtelevasti verrattuna sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietin-
töön (13/2004 vp). Mietintötekstissä (StVM 13/2004 vp) noudatettiin näkyvästi 
perustuslakivaliokunnan lausuntoa (PeVL 20/2014 vp). Sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan varsinaisessa tekstissä ei vedottu suoraan muihin kuultuihin asiantunti-
joihin kuin oikeusasiamieheen. Vastalauseissa vedottiin Kuntaliiton ja sairaan-
hoitopiirien kuulemisiin (StVM 13/2004 vp, 15). 

Teoreettisen viitekehyksen teemoista hoitoteema esiintyi voimakkaimmin ja 
vaikuttamisteema heikoimmin sekä mietinnössä että järjestöjen lausunnoissa 
                                                        
39 Kävin puhelinkeskustelun Sydänliiton suullisen lausunnon antajan, ylilääkäri Hannu 
Vanhasen kanssa. Hänellä ei ollut jäljellä kirjallista dokumenttia puheestaan. Hän kertoi 
myötäilleensä erikoislääkäriyhdistysten kantoja. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei kuiten-
kaan ollut kuullut erikoislääkäriyhdistyksiä (Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2004). Haasta-
teltu Asiantuntija 8 muisteli, että Sydänliitto arvioi hoitotakuuta sydänpotilaan asioita 
eteenpäin vieväksi, koska se sisältää toimenpideluonteisia asioita. 
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(StVM 13/2004 vp; DL 2004; MTKL 2004; SRL 2004a). Sekä mietinnössä että 
lausunnoissa kieli sisälsi ilmaisuja rakenteellisesta ja symbolistisesta vallasta. Jär-
jestöt eivät käyttäneet lausunnoissaan kokemuksiinsa viittaava kielellistä valtaa 
(kielellisen vallan taso 1), vaan perustelivat kantojaan faktoilla. Toisaalta järjestön 
kokemuksiin vetoaminen saatettiin korvata ilmaisulla potilaan kannalta (esim. 
MTKL 2004, 1; SRL 2004a, 2). Vakuuttelua ei kielestä löytynyt, mutta jonkin ver-
ran tunteisiin vaikuttavia kysymyksiä, kuten:  

”Merkitseekö tämä, että potilas ei ehkä enää saa maksaessaankaan valita lää-
käriään?” (SRL 2004a, 2.) 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön (StVM 13/2004 vp) teksti tutkimusai-
neistona jaettiin kahteen ryhmään, mietinnön varsinaiseen tekstiin ja vastalausei-
siin. Sekä mietinnön varsinaisessa tekstissä että lausunnoissa korostuvat avainsa-
nat hoito ja potilas. Lausuntodokumentissa kolmanneksi eniten avainsanoista 
esiintyi sana liitto, kun taas mietinnössä avainsana maksu tuli kolmanneksi. 
Avainsana kuntoutus esiintyi usein lausuntodokumentissa, kun taas mietinnössä 
sana oikeus oli melko yleinen. (StVM 13/2004 vp, 1–14; DL 2004; MTKL 2004; 
SRL 2004a.) 

Mietinnöstä ja lausunnoista havaintoyksikköaineisto 

Tutkimustehtävän mukaan haetaan vastausta kysymykseen, millainen oli valtion-
hallinnon ja kansanterveysjärjestöjen suhde hoitotakuuseen. Näitä suhteita valai-
see järjestöjen ja lainsäätäjän vuorovaikutus hoitotakuun lainsäädäntöproses-
sissa.  Tavoitteena on löytää merkkejä järjestöjen vaikutuksesta sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan mietintöön.  Kansanterveysjärjestöjen ja valtionhallinnon eri 
toimijoiden suhteesta hoitotakuuseen pyritään saamaan tietoa vertailemalla jär-
jestöjen lausuntoja valiokunnan mietintöön (DL 2004; MTKL 2004; SRL 2004a; 
StVM 13/2004). Sekä järjestöjen lausunnoissa että mietinnössä kommentoitiin 
hoitotakuuta koskevaa hallituksen esitystä (HE 77/2004 vp).  

Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön (StVM 13/2004, 1–14) varsi-
nainen tekstistä ja vastalauseista sekä järjestöjen kirjallisista lausunnoista poimit-
tiin suorina lainauksina ajatuskokonaisuudet, jotka luokiteltiin hyväksyviin ja va-
rauksellisiin toteamuksiin, korostuksiin sekä ehdotuksiin (Taulukko 7).  
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Taulukko 7. Kansanterveysjärjestöjen lausuntojen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mie-
tinnön havaintoyksiköt. N = 144. (DL 2004; MTKL 2004; SRL 2004a; StVM 
13/2004 vp.) 

Luokittelu- 
ryhmä  

Järjestöjen 
lausunnot  
(DL, MTKL 
ja SRL 
2004a) 
 

Mietinnön 
varsinainen 
teksti 
(StVM 
13/2004 vp, 
1–14) 

Mietinnön varsi-
naisen tekstin ja 
järjestöjen lau-
suntojen saman-
suuntaiset ha-
vaintoyksiköt  

Mietinnön 
vastalauseet 
(StVM 13/2004,  
14–16 vp)  

 Vasta-
lause 1 

Vasta-
lause 2 

Yh-
teensä 

Hyväksyvä to-
teamus 

11 9 7 6 2 8 

Varauksellinen 
toteamus 

33 9 6 8 10 18 

Korostus 11 11 7 0 0 0 

Ehdotus  14 14 5 5 1 6 

Yhteensä 69 43 32 

 
Järjestöjen lausunnoista luoduista havaintoyksiköistä suurin ryhmä muodostui 
varauksellisista toteamuksista, jotka koskivat lähinnä ammatillista osaamista, 
työn organisoimista, resursseja, määräaikojen ”harmaata vyöhykettä”, potilaan 
tiedonsaantia ja potilaalle aiheutuvia seurauksia. Lausuntojen sisältämissä ehdo-
tuksissa painottuivat tutkimus-, hoito tai kuntoutussuunnitelma, kansalaisia kos-
kevat ehdotukset, selvitystarpeet ja sairauskohtaiset ehdotukset. (DL 2004; 
MTKL 2004; SRL 2004a.) Myös mietinnön vastalauseissa oli eniten varauksellisia 
toteamuksia (StVM 13/2004, 14–16 vp). Mietinnön varsinaisessa tekstissä ehdo-
tukset muodostivat suurimman ryhmän (StVM 13/2004 vp, 1–14). (Taulukko 7.) 

Järjestöaineistosta poimittiin sellaiset havaintoyksiköt, joilla on yhtäläisyyttä 
mietinnön varsinaisen tekstin havaintoyksiköihin (taulukko 7). Yhtäläisyyksistä 
syntyi vaikutelma vuoropuhelusta. Järjestöt kyselivät, näkivät toteutuksen uhkia 
ja kiittivät joistakin uudistusehdotuksista samalla kuitenkin asettaen niille ehtoja. 
Valiokunta vastasi ja selitti ja perusteli asioita nojautuen perustuslakivaliokunnan 
ja oikeusasiamiehen kantoihin ja valtiovallan meneillään oleviin selvityksiin. Sel-
vää vastakkainasettelua ei löytynyt. Sekä valiokunta että järjestöt suhtautuivat 
myönteisesti hoitotakuuta koskevaan hallituksen esitykseen (77/2004) kokonai-
suudessaan. Valiokunta piti esitystä merkittävänä ja periaatteellisesti tärkeänä 
uudistuksena sekä kansalaisten että koko terveydenhuollon kannalta (StVM 
13/2004 vp, 4). Esitys oli valiokunnan mielestä tarpeellinen ja tarkoituksenmu-
kainen, ja sen sisällössä korostui asiakaslähtöisyys (StVM 13/2004 vp, 1, 4). Myös 
järjestöjen mielestä hallituksen esitys (HE 77/2004 vp) merkitsi parhaimmillaan 
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edistystä, ja hoitoon pääsyn turvaaminen määräajoissa oli hyvä asia (SRL 2004a, 
1; MTKL 2004, 1.) Diabetesliitto halusi kiinnittää erityisesti huomiota hoidon ko-
konaisuuden asiakaslähtöiseen toteutumiseen (DL 2004, 2).  

Järjestöt pitivät potilaslain (734/1992, 4 § 1. mom., 4a §) muutosehdotuksia 
merkittävinä. Valiokunta (StVM 13/2004, 8) piti potilaslakiin ehdotettuja muu-
toksia tarkoituksenmukaisina. Järjestöt painottivat erityisesti yhdessä potilaan 
kanssa tehtävää tutkimus-, hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Tutkimus-, hoito- 
ja kuntoutussuunnitelmaa koskeva uudistus nähtiin erityisen tärkeäksi pitkäai-
kaissairaiden kannalta, ja sen nähtiin takaavan hoidon laatua uudessa tilanteessa 
(SRL 2004a, 2; DL 2004, 2).  Myös valiokunnan mietinnössä todettiin, että tutki-
mus- ja hoitosuunnitelman tekemisestä vahvistaisi erityisesti pitkäaikaissairaiden 
ja lääketieteellisessä kuntoutuksessa olevien potilaiden asemaa (StVM 13/2004, 
8). Mielenterveyden Keskusliitto (2004, 2) esitti, että mielenterveyskuntoutujille 
jatkohoidosta tehdyssä hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa on turvattava riittävät 
hoito-, kuntoutus- ja terapiapalvelut kuntoutumisen tueksi. Järjestöt tekivät 
suunnitelman teosta myös muutosehdotuksia. Reumaliiton (2004a, 2) mielestä 
suunnitelmaa koskevasta lakipykälästä voisi poistaa kokonaan harkinnanvarai-
suuden, ja Mielenterveyden keskusliiton (2004,3) näkemyksen mukaan suunni-
telman harkinnanvaraisuus tulee poistaa pitkäaikaisessa hoidossa tai kuntoutuk-
sessa. Lisäksi Mielenterveyden keskusliitto (2004, 3) painotti, että potilaalla tulee 
olla oikeus ottaa mukaan suunnitteluprosessiin edustajansa, omaisensa tai lähei-
sensä.  

Yhtenäisiä hoidon perusteita pitivät sekä valiokunta että järjestöt tärkeinä. 
Järjestöt ilmoittivat valiokunnalle, että yhtenäisten hoidon perusteiden käyttö 
määräajoissa merkitsee edistystä hoidon turvaamisessa (MTKL 2004,1). Määrä-
aikojen korostamisessa nähtiin toisaalta myös uhkana, että hoito perustuu liian 
mekaanisiin ratkaisuihin (SRL 2004a, 2). Valiokunta totesi, että sen saamansa 
selvityksen mukaan yhtenäisten hoidon perusteiden olemassaolo on edellytys hoi-
toon pääsyn enimmäisaikojen toteutumiselle ja seurantajärjestelmän kehittämi-
selle koko valtakunnan alueella. Valiokunnan näkemyksen mukaan valtakunnal-
lisesti yhtenäisten hoidon perusteiden laatiminen tukee työnjaon kehittämistä ja 
käytäntöjen yhtenäistämistä. Järjestöjenkin kannalta hoitotakuuta koskeva halli-
tuksen esitys (77/2004 vp) tuki työnjaon edelleen kehittämistä, hyvien toiminta-
käytäntöjen levittämistä terveyskeskuksiin ja sairaanhoitopiirien yhteistyötä (DL 
2004, 1; SRL 2004a, 1). 

Järjestöt olivat huolissaan siitä, palveleeko hoitotakuu kaikkia sairausryhmiä 
riittävällä asiantuntemuksella. Diabetesliitto (2004, 1) totesi nykykäytännön on-
tuvan ja odotti, että uusi lainsäädäntö omalta osaltaan turvaisi moniammatillisen 
tiimityöskentelyn, selkeän työnjaon ja joustavan erikoissairaanhoidon konsul-
toinnin. Esimerkiksi diabeteksen ja sen lisäsairauksien ehkäisyssä, seulonnassa ja 
hoidossa lääketieteellisesti perustellut ja valtakunnallisten suositusten mukaiset 
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erikoislääkäripalvelut, kuten silmälääkärin, jalkojenhoidon sekä ravitsemusneu-
vonnan palvelut, eivät välttämättä järjesty julkisen terveydenhuollon puitteissa, 
vaan potilas joutuu kustantamaan hoidon itse yksityisellä sektorilla. (DL 2004, 1). 
Mielenterveyden keskusliitto peräänkuulutti riittävää mielenterveystyön tunte-
musta ja ammattitaitoa perusterveydenhuoltoon, jotta hoidon tarpeen arviointi ja 
hoitoon pääsy oikeaan aikaan ja paikkaan onnistuisi (MTKL 2004, 2). Reumaliitto 
painotti myös pätevää hoidon arviointia todeten, että varhaisdiagnostisointi on 
tärkeää reumapotilaalle (SRL 2004a, 2). Sitä askarrutti se, että hoidon tarpeelle, 
esimerkiksi tutkimuksen teolle, ei ollut asetettu määräaikaa ja näin varsinainen 
hoito saattoi lykkääntyä. Viivästymä rasittaa potilasta ja voi myös nopeuttaa hä-
nen terveydentilansa peruuttamatonta heikkenemistä esimerkiksi tulehdukselli-
sissa reumasairauksissa. (SRL 2004a, 2.) Näihin toteamuksiin valiokunta ”vas-
tasi”: 

”Uudistuksessa on huolehdittava myös siitä, että perusterveydenhuollon, psy-
kiatrian ja konservatiivisten erikoisalojen sekä hoivapalvelujen ja päihdehuol-
lon asiakkaiden hoidon tarpeen arviointi ja hoito toteutuu lain edellyttämällä 
tavalla” (StVM 13/2014, 6).

Olennainen ero järjestöjen ja valiokunnan välillä oli se, että vain järjestöt olivat 
kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu potilaalle, jos määräajat eivät toteudu (MTKL 
2004, 2; SRL 2004a, 2.) Mietinnöstä ei löytynyt mainintoja tästä. 

Valiokunta ja järjestöt kiinnittivät huomiota talouteen ja ehkäisevään työhön. 
Diabetesliitto (2004, 3) kiinnitti erikoissairaanhoitolain 43 a §:n perusteluissa 
huomiota siihen, että kuntien ja kuntayhtymien talousarviot on laadittava siten, 
että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Mielenterveyden kes-
kusliitto (2004, 2) otti esimerkikseen kansanterveyslain 15 b §:n, jonka mukaan 
terveyskeskuksessa on järjestettävä hoito muilta palveluntuottajilta, mikäli ter-
veyskeskus ei voi itse antaa hoitoa esitetyissä enimmäisajoissa. Esitettyyn järjes-
telmään siirtyminen vaatii Mielenterveyden keskusliiton (2004, 2) mielestä aikaa, 
resursseja ja voimavaroja terveyskeskuksilta jo palvelujen hankintaa koskevien 
sopimusjärjestelyjen toteuttamisvaiheessa. Valiokunta (13/2014 vp, 7) korosti, 
että kuntien ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymien on talousarvioissaan otettava 
huomioon esitetyt hoidon saatavuutta parantavat säännökset. Lisäksi se (StVM 
13/2004 vp, 5) yhtyi perustuslakivaliokunnan näkemykseen siitä, että uudistuk-
sen kustannusvaikutuksia kunnille on seurattava ja arvioitava. Reumaliitto 
(2004a, 3) kysyi, miten ennaltaehkäisevä työ tai esimerkiksi sekundäärinen eh-
käisytyö pisteitetään uudistuksessa. Diabetesliitto (2004, 2) piti tärkeänä, ettei 
sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroja keskitetä jonojen purkamiseen muun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksella. Mielenterveyden keskusliitto 
(2004, 2) kiinnitti huomiota siihen, että kansanterveyslain muutokset edellyttävät 
muun muassa riittäviä resursseja ennalta ehkäisevään mielenterveystyöhön. Va-
liokunta päätti esittää eduskunnalle lauselman:  
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”Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, mitä vaikutuksia nyt hyväksytyllä 
uudistuksella on perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön kun-
nissa ja miten perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisevään työhön kunnissa 
käytettävät resurssit uudistuksen jälkeen kehittyvät” (StVM 13/2004 vp, 13). 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö sisälsi kaksi vastauslausetta (13/2014 vp, 
13–16). Haastatellun Asiantuntija 4:n mielestä valiokuntatyöskentelyssä pitäisi 
kiinnittää suurempaa huomiota eriäviin mielipiteisiin toisenlaisen näkökulman 
selvittämiseksi. Hoitotakuuta koskevan mietinnön vastalauseet edustivat opposi-
tiopuolueita. Vastalause 1 (StVM 13/2004 vp, 13–14) edusti oikeistoa (kokoomus 
ja kristillisdemokraatit). Sen allekirjoitti viisi kansanedustajaa. Vastalause 2:n 
(StVM 13/2004 vp, 15–16) allekirjoitti kansanedustaja Vasemmistoliitosta. Vas-
tauslauseiden takana oli kuusi kansanedustajaa mietinnön ratkaisevaan käsitte-
lyyn osallistuneista valiokunnan 16 jäsenestä. Vastalauseet dekonstruoitiin sa-
malla tavoin kuin varsinainen mietintö ja järjestöjen lausunnot (taulukko 7). Tar-
kasteltaessa vastalauseiden varauksellisia toteamia paljastui, että kaikki toteamat 
liittyivät tavalla tai toisella talouteen. Oikeiston vastalauseen kahdeksasta varauk-
sellisesta toteamasta kuusi ja vasemmiston kymmenestä varauksellisesta to-
teamasta kahdeksan koski kuntia (StVM 13/2004, 13–16). Järjestötkin (DL 2004, 
3; MTKL 2004, 2) olivat huolissaan kuntien taloudesta ja niiden voimavarojen 
riittävyydestä, mutta eivät kuitenkaan samalla intensiteetillä kuin vastalauseiden 
kirjoittajat. Kummassakin vastalauseessa tuotiin esille huoli hoitotakuun sään-
nösten toteuttamisen kustannuksista. Vastalauseissa oltiin eri mieltä rahoituk-
sesta. Järjestöt eivät tuoneet esille kantojaan rahoituksesta. Oikeisto esitti ratkai-
suksi päätetyn valtionosuuslisäyksen ohella sairausvakuutuksen korvaustaksojen 
nostamista todellisia kustannuksia vastaavalle tasolle sekä kuntien omaa panos-
tusta uudistukseen (StVM 13/2013, 14–15). Vasemmistoliiton edustajan kanta oli, 
että valtionosuutta on lisättävä arvioitua enemmän (StVM 13/2004 vp, 16). Sekä 
oikeisto että Vasemmistoliitto liittivät vastalauseisiinsa lauselmat. Oikeiston vas-
talauseessa haluttiin hallitukselta pikainen selvitys kuntatalouden vahvistami-
sesta: 

”Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa viimeistään lokakuussa 2004 edus-
kunnalle selvityksen niistä toimenpiteistä, joilla kuntataloutta vahvistetaan si-
ten, että kunnat kykenevät toteuttamaan hoitotakuun” (StVM 13/2014 vp, 15). 

Vasemmistoliiton vastalauseen lauselmassa haluttiin valtionosuuden lisäämistä:  

”Eduskunta edellyttää, että kuntien terveydenhuoltoon suunnattuja valtion-
osuuksia lisätään erityisesti siirtymävaiheessa ja tarvittaessa myöhemminkin 
siten, että sairaanhoitopiirit ja kunnat pystyvät toteuttamaan uudistuksen syn-
nyttämät tehtävät ja velvoitteet” (StVM 13/2014 vp, 16). 

Valiokunta rajoittui muutosehdotuksissaan lakimuutoksia täsmentäviin ehdotuk-
siin (StVM 13/2004 vp). Järjestöjen muutosehdotukset olivat konkreettisia, kuten 
potilaan oikeus valita hoitopaikkansa, hoitosuunnitelman teko kaikille potilaille, 
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potilaan nimeämän edustajan osallistuminen tarvittaessa hoitosuunnitelman te-
koon, tutkimuksia ja todistuksia koskevat määräajat ja kansalaisten valmentami-
nen ilmaisemaan hoidon tarpeensa riittävän täsmällisesti. (DL 2004; MTKL 
2004; SRL 2004a.) 

Tuloksia: 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta mietinnössään ja järjestöt lausunnoissaan 
suhtautuivat myönteisesti hoitotakuuta koskevaan hallituksen esitykseen. 
Hoitoteema esiintyi voimakkaimmin ja vaikuttamisteema heikoimmin sekä 
mietinnössä että järjestöjen lausunnoissa. Sekä mietinnössä että lausun-
noissa kieli sisälsi ilmaisuja rakenteellisesta ja symbolisesta vallasta. Jär-
jestöt eivät käyttäneet lausunnoissaan kokemuksiinsa viittaavaa kielellistä 
valtaa, vaan perustelivat kantojaan faktoilla.  
Sosiaali- ja terveysvaliokunta piti esitystä merkittävänä ja periaatteellisesti 
tärkeänä uudistuksena sekä kansalaisten että koko terveydenhuollon kan-
nalta. Esitys oli valiokunnan mielestä tarpeellinen ja tarkoituksenmukai-
nen, ja sen sisällössä korostui asiakaslähtöisyys. Suomen Reumaliiton mie-
lestä hallituksen esitys merkitsi parhaimmillaan edistystä. Mielentervey-
den keskusliiton mielestä hoitoon pääsyn turvaaminen määräajassa oli 
hyvä asia. Diabetesliitto halusi kiinnittää erityisesti huomiota hoidon koko-
naisuuden asiakaslähtöiseen toteutumiseen. 
Järjestöt pitivät ehdotuksia potilaslain muutoksista merkittävinä. Sosiaali- 
ja terveysvaliokunta piti potilaslakiin ehdotettuja muutoksia tarkoituksen-
mukaisina. Sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta että järjestöt toivat esille, 
että tutkimus-, hoito- ja kuntoutussuunnitelma on tärkeä pitkäaikaissai-
raille. Järjestöt painottivat sitä, että suunnitelma on tehtävä yhdessä poti-
laan kanssa. Järjestöt tekivät muutosehdotuksia muun muassa suunnitel-
man harkinnanvaraisuudesta.  
Yhtenäisiä hoidon perusteita pitivät sekä valiokunta että järjestöt tärkeinä. 
Järjestöt ilmoittivat valiokunnalle, että yhtenäisten hoidon perusteiden 
käyttö määräajoissa merkitsee edistystä hoidon turvaamisessa, vaikka 
määräaikojen korostamisessa nähtiin uhkana se, että hoito perustuisi liian 
mekaanisiin ratkaisuihin. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mukaan yhte-
näisten hoidon perusteiden olemassaolo oli edellytys valtakunnallisten hoi-
toon pääsyn enimmäisaikojen toteutumiselle ja seurantajärjestelmän ke-
hittämiselle. Valiokunnan näkemyksen mukaan yhtenäisten hoidon perus-
teiden laatiminen tuki työnjaon kehittämistä ja käytäntöjen yhtenäistä-
mistä. Järjestöjen mukaan taas koko hoitotakuuta koskeva hallituksen esi-
tys (77/2004 vp) tuki työnjaon edelleen kehittämistä ja hyvien toimintakäy-
täntöjen levittämistä terveyskeskuksiin.  
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Järjestöt olivat kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu potilaalle, jos määräajat 
eivät toteudu. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä ei asiasta löyty-
nyt mainintoja. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla ja järjestöillä oli yhteinen huoli hoitota-
kuun kustannuksista, jotka toi esille myös perustuslakivaliokunta. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti täsmennyksiä lakimuutosehdotuksiin. 
Järjestöt esittivät konkreettisia ehdotuksia, kuten potilaan oikeuden valita 
hoitopaikkansa, hoitosuunnitelman teon kaikille potilaille, potilaan ni-
meämän edustajan osallistumisen hoitosuunnitelman tekoon tarvittaessa, 
tutkimuksien ja todistuksien määräajat ja kansalaisten valmentamisen hoi-
don tarpeen täsmälliseen ilmaisuun. 

6.3.3 Eduskuntapuhe, Helsingin Sanomat ja potilas 

Kansanedustajat ovat Tuomas Pekosen (2011, 98–107) haastattelututkimuksessa 
tuoneet esille, että täysistunnoissa puhetta pidetään ”pöytäkirjaan” ja yleisönä 
ovat media sekä mahdolliset äänestäjät. Politiikka saattaa mennä asian edelle. Tä-
män tutkimuksen kannalta on keskeistä selvittää, mielletäänkö potilas äänestä-
jäksi ja kuvataanko häntä kohteena vai toimijana hoitotakuun yhteydessä. Edus-
kuntapuhe kertoo jotain eduskunnan suhteesta kansanterveysjärjestöihin. 

Hoitotakuu-uudistuksen lähetekeskustelu pidettiin eduskunnassa 5.5.2004, 
ensimmäinen käsittely 10.6.2004 ja toinen käsittely 15.6.2004 (PTK 53/2004; vp, 
46–65; PTK 73/2004 vp, 38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32). Eduskunta antoi vas-
tauksensa hallituksen esityksestä 1.9.2004 (HE 77/2004 vp; EV 94/2004). Hoi-
totakuun lähetekeskustelussa ja lakikäsittelyissä 77 kansanedustajaa piti 119 pu-
heenvuoroa. Eniten puheenvuoroja pidettiin hoitotakuu-uudistuksen toisessa kä-
sittelyssä 10.6.2004, vaikka samassa täysistunnossa käsiteltiin yhteensä 26 laki-
esitystä. Myös sanoja käytettiin eniten toisessa käsittelyssä 10.6.2004. Oppositio 
oli eniten äänessä. (Taulukko 8.) 
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Taulukko 8. Hoitotakuun lainsäädäntöä koskevat eduskunnan täysistunnot 5.5., 10.6. ja 
15.6.2004. Puhujat ja suluissa puheenvuorot puolueittain (PTK 53/2004 vp, 
46–65; PTK 73/2004 vp, 38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32). Hallituspuolueet li-
havoituina. 

 PPuhujien määrä puolueittain. Suluissa puheenvuorojen määrä. 

Täysistunnot 
5.5.–15.6.2004 

Kesk. SDP Kok. RRkp Vas. Vihr. KD PS YYht. 

Täysistunto 
5.5.2004. 
Eduskunnan 
lähetekeskustelu, 
10 777 sanaa. 

3 (4) 2 (3) 2 (4)  4 (6) 1 (1) 0 12 (18) 

Täysistunto 
10.6.2004.  
Ensimmäinen  
käsittely,  
22 719 sanaa. 

8 (12) 4 (4) 11 (12) 1 (2) 6 (13) 0 2 (3) 0 32 (46) 

Täysistunto 
15.6.2004. 
Toinen käsittely, 
12 324 sanaa. 

7 (8) 3 (3) 9 (18)  9 (15) 2 (5) 2 (5) 1 (1) 33 (55) 

Yhteensä  18 (24) 8 (10) 22 (34) 1 (2) 19 (34) 3 (5) 4 (8) 1 (1) 777 (119) 

 
Ennen eduskuntakäsittelyä vuonna 2004 Helsingin Sanomissa kirjoitettiin 13 ar-
tikkelia hoitotakuusta. Keskusteluja käytiin muun muassa potilaan valinnanva-
paudesta ja hoitotakuun rahoituksesta ja ajoituksesta. (HS arkisto 1.1.–5.5.2004.) 
Helsingin Sanomat käsitteli pääkirjoituksissaan hoitotakuuta eduskunnan käsit-
telyä edeltävänä päivänä ja täysistuntopäivänä (HS 4–5.5.2004). Täysistunnon 
aattopäivänä vappupuheita käsittelevässä pääkirjoituksessa referoitiin Etelä-Suo-
men Sanomia, jonka mukaan olosuhteet maan eri alueilla poikkeavat toisistaan ja 
”potilasaines” on erilaista. Rahaa oli artikkelin mukaan tarpeisiin nähden vähän 
ja lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan saatavuudessa oli suuria eroja. Pääkirjoi-
tuksessa lainattiin Etelä-Suomen Sanomien pääkirjoitusta: 

”Samaan aikaan perinteinen nöyryys on vähenemässä. Yhä useampi potilas tie-
tää oikeutensa, pitää niistä kiinni ja on valmis tarpeen tullen valittamaan ja 
jopa käräjöimään, jos kohtelu tai hoito eivät ole sujuneet odotetusti” (Etelä-
Suomen 2004; Helsingin Sanomat 2004a). 
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Helsingin Sanomat (2004a) referoi myös Kymen Sanomia. Lainatun lehden mu-
kaan tarvitaan lujaa etiikkaa potilasryhmien tasapuoliseen kohteluun. 

”Yhteiskunnasta syrjäytyneellä psykiatrista hoitoa tarvitsevalla henkilöllä ei 
ole samanlaisia valmiuksia valvoa etujaan kuin vaikkapa nivelvaivoihinsa leik-
kaushoitoa tarvitsevalla aktiivikansalaisella” (Helsingin Sanomat 2004a; Häk-
kinen, S. 2004). 

Näillä kahdella Helsingin Sanomien pääkirjoituksen käyttämällä suoralla lainauk-
sella on potilaan kannalta erityinen merkitys. Niistä kumpuaa ajatus siitä, että 
hoitotakuu-uudistuksessa potilaalle muodostuu oikeus valvoa konkreettisesti hoi-
toaan.  

Täysistunto alkoi eduskunnassa 5.5.2004 kello 15.00. Saman päivän Helsingin 
Sanomien pääkirjoituksessa jälleen käsiteltiin hoitotakuuta. Arja Leppänen 
(2004) keskittyi pääkirjoituksessaan hoitotakuun toteutuksen mahdolliseen vii-
veeseen otsikolla Lisäaikaa vain yhden kerran. Hän kertoi hoitotakuun määrä-
ajoista ja yhtenäisistä hoitoperusteista ja arveli, että uudet hoitokäytännöt säästä-
vät varoja, kun turhista toimenpiteistä voidaan luopua. Leppänen (2004) näki 
myös toteutuksessa uhkia. Yhtenäisten hoitoperusteiden valmistuksessa aika 
saattaa loppua kesken, koska sairaanhoitopiirit ovat valmistautuneet uudistuk-
seen eri tahtiin (Leppänen 2004).  

Lähetekeskustelu 

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä esitteli hallituksen esityksen hoitotakuusta 
(HE 77/2004 vp) eduskunnan täysistunnossa 5.5.2004 (PTK 53/2004 vp, 46–
48). Hän kertoi esityksen sisällön pääpiirteet ottaen esille aikamääreet, hoidon 
kriteerit, erikoismaksuluokan ja hoitosuunnitelman. Hän perusteli esitystä kuu-
desta näkökulmasta: kysymys ei ole potilaan subjektiivisesta oikeudesta, esitys 
perustuu pitkäaikaiseen työhön, uudistuksen taloudellinen perusta on harkittu, 
uudistuksen myötä yhteistyö lisääntyy sairaanhoitopiirien, kuntien, järjestöjen ja 
yksityissektorin kesken, esityksellä turvataan julkisten palvelujen saatavuutta ja 
esityksellä on terveyspoliittista merkittävyyttä. (PTK 53/2004 vp, 46–48.)  

Esittelypuheenvuoro sisälsi runsaasti managerismiin liittyviä ilmaisuja, joille 
ovat tyypillisiä allokoidut palvelut ja hallintokeskeiset standardit (vrt. luku 3.3.3). 
Hoitotakuu määräaikoineen taipui luontevasti tällaiseen esittelyyn. Hoitotakuuta 
oli valmisteltu kahden hallituksen aikana. Osa valmistelijoista oli nyt oppositi-
ossa. Aikaisemmin vallassa olleisiin puolueisiin kohdistuvat moitteet rajoittuivat 
esittelypuheen manageristiseen puheeseen. 

Kielen vallan analyysin mukaan esittelypuheen kieli edusti rakenteellista ja 
symbolista valtaa (vrt. luku 3.4.2). Puhe sisälsi vähän suostuttelua tai vakuuttelua. 
Puheen lähestyessä loppuaan kielessä alkoi näkyä kielen vallan analyysin mukaan 
hieman vakuuttelua, suostuttelua ja tunteeseenkin vetoamista ”potilaiden par-
haaksi”. Hyssälä lopetti puheensa sanomalla: 
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”Uskon, että tässä se uudistushalu ja -tahto, joka nyt on menossa sekä sairaan-
hoitopiireissä, kunnissa että luottamusmiesten ja päättävien poliitikkojen kes-
ken, koituu monella tavalla potilaiden parhaaksi. Uskon, että tämä laki tulee 
olemaan suurin uudistus sitten kansanterveyslain 1972, mutta koituu sitten 
monella tavalla myös väestön terveyden hyväksi.” (PTK 53/2004 vp, 48.) 

Kansanedustaja, kirurgian erikoislääkäri Pentti Tiusanen (vas.) piti lähetekeskus-
telussa eniten puheenvuoroja. Tiusanen ei kuulunut sosiaali- ja terveysvaliokun-
taan, jonka jäsenistä puolet puhui salissa. Puhuvista valiokunnan jäsenistä kaksi 
oli terveydenhuollon ammattilaisia, kun taas kaikista puhuvista kansanedustajista 
yhteensä kuudella oli terveydenhuollon ammatillinen tausta. (PTK 53/2004 vp, 
48–65; Eduskunta 2012). Haastateltu Asiantuntija 8 oli huolissaan siitä, että ter-
veydenhuollon kieltä hallitsee politiikassa pieni määrä ihmisiä.  

”Tällä alueella kieli on kyllä tosi tärkeä. Kun näitä keskusteluja käydään, ihmi-
set ymmärtävät samat käsitteet eri tavalla. Ihan peruskäsitteet – – Seurauk-
sena on, että tämä on aika paljon tämmöistä ”hyvää päivää kirvesvartta” –kes-
kustelua. On suuri huoli tällä hetkellä, että meidän poliittinen puoli, niin siellä 
ei ole tämän alan osaamista. Siis koko poliittisella puolella on ihan muutama 
ihminen, joka pystyy ylipäätään keskustelemaankaan tästä asiasta.” (Asian-
tuntija 8.) 

Lähetekeskustelussa jännitteitä synnyttivät käsitteet subjektiivinen oikeus, ta-
loustilanne, lääkäreiden työskentely, lain voimaantuloaika sekä sairauksien pis-
teyttäminen. 

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely 

Täysistunto, jossa oli hoitotakuu-uudistuksen ensimmäinen lakikäsittely, alkoi 
torstaina 10.6.2004 kello 16.30. Eduskunnan lähetekeskustelusta oli kulunut yli 
kuukausi, ja hallituksen esitys hoitotakuusta oli ollut valiokuntakäsittelyssä. Hel-
singin Sanomat julkaisi 6.5.–10.6.2004 kaksi hoitotakuun valtakunnallista tilan-
netta selvittävää artikkelia. Toinen näistä artikkeleista julkaistiin toukokuun lo-
pussa, ja se oli otsikoitu VM:n ylijohtaja Brunila ennustaa kunnille rahoituskrii-
siä. Kuntaliiton Parjanne: Lisäpalveluja ja menojen leikkauksia ei voi vaatia sa-
maan aikaan (Vainio 2004). Valtiovarainministeriön ylijohtaja Anne Brunila en-
nakoi kunnille rahoituskriisiä. Brunilan mukaan syntyy ristiriita siitä, että edus-
kunta säätää uusia palveluja, vaikka rahat eivät riitä edes nykyisten palvelujen ra-
hoittamiseen. Hän mainitsi hoitotakuun esimerkkinä. Brunilan näkemyksen mu-
kaan lisävelvoitteista täytyy pidättäytyä ja olemassa olevia palvelujakin on harkit-
tava. Terveyspalveluja kommentoi Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne to-
deten palvelujen parantamisen ja heikon talouden olevan vaikea yhtälö. Hänestä 
terveydenhuollon kustannukset tulevat kasvamaan hoitotakuun takia. (Vainio 
2004.) Toinen artikkeleista julkaistiin 10.6.2004 eli samana päivänä kuin edus-
kunnan täysistunto alkoi kello 16.30. Artikkelin otsikko oli Oppositio epäilee kun-
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tien kykyä maksaa hoitotakuu (Vuoristo 2004a). Artikkelissa kerrottiin, että so-
siaali- ja terveysvaliokunta oli saanut esityksensä valmiiksi edellisenä päivänä. Ar-
tikkelin mukaan hoitotakuusta ei sinänsä ollut tullut erimielisyyttä, mutta kiistaa 
oli syntynyt uudistuksen rahoituksesta. Artikkelissa epäiltiin, riittävätkö rahat, 
kun kunnat ja sairaanhoitopiirit joutuvat kiirehtimään hoitojonojen purkua. Ar-
tikkelin mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta oli kysynyt asiantuntijoilta, mitä ta-
pahtuu, jos kunta ei järjestä hoitoa lain vaatimassa ajassa. 

”Vastaus oli, että pitää valittaa lääninhallitukseen, joka voi kovistella kuntaa. 
Mitään pakotteita ei laissa ole.” (Vuoristo 2004a.) 

Eduskunnan asenteiden kannalta mielenkiintoinen oli toukokuun lopussa jul-
kaistu Helsingin Sanomien (2004b) pääkirjoitus, jossa referoitiin muita lehtiä. 
Yksi väliotsikko tässä pääkirjoituksessa oli Onko vammaisten oikeuksilla rajaa? 
Pääkirjoituksessa viitataan Kaleva-lehden mainitsemaan korkeimman hallinto-
oikeuden päätökseen, joka koski subjektiivista oikeutta. Korkein hallinto-oikeus 
oli päättänyt, että Oulun kaupungin tulee maksaa porrashissi vammaiselle asuk-
kaalle, joka asuu hissittömässä talossa. Pääkirjoituksessa kysyttiin, kuinka pit-
källe subjektiivinen oikeus voi ulottua. Artikkelin mukaan pian subjektiivista oi-
keutta voivat tarvita muun muassa sairaat. (Helsingin Sanomat 2004b; Kaleva 
2004, 4.) 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Valto Koski (sd.) piti 10.6.2004 
valiokunnan mietinnön (StVM 13/2004 vp) esittelypuheenvuoron (PTK 73/2004 
vp, 38–40). Koski painotti kahta asiaa: rahoituksen riittävyyttä ja uudistuksen 
ajoitusta. Näissä asioissa hän siteerasi suoraan mietinnön tekstiä (StVM 13/2004, 
4–5, 8; PTK 73/2004 vp, 39–40). Hän kertoi, että valiokunnassa oli paljon kes-
kusteltu erikoismaksuluokasta luopumisesta ja erityspoliklinikkatoiminnasta. 
Koski viittasi asiantuntijakuulemisiin todeten erityispoliklinikkatoiminnan ole-
van jossakin määrin selkeytymätön, mistä löytyi maininta järjestöjenkin lausun-
noista (vrt. SRL 2004a, 2). Hän kertoi valiokunnan keskustelusta, joka koski kun-
tien itsemääräämisoikeutta suhteessa sairaanhoitopiireihin. Valiokunnassa oli 
mietitty, olisiko kuntien itsemääräämisoikeus vaarantumassa, koska sairaanhoi-
topiirien tehtäviä suhteessa kuntiin selkeytetään lakiuudistuksessa. Kuultuaan oi-
keusasiamiestä ja muita tahoja valiokunta oli tullut johtopäätökseen, että tällaista 
vaaraa ei ole. Hän toi omana mielipiteenään esille, että uudistuksen perusteet läh-
tevät kansalaisnäkökulmasta, mikä merkitsee ”suurta edistysaskelta terveyden-
huollossa”. Hän lisäsi, että uudistuksella on myös suuri merkitys kansantaloudel-
lisesti. Kansalaisten terveyspalveluihin pääsyä helpotetaan ja voidaan saada ai-
kaan säästöjä terveyspalveluissa odotusaikoja lyhentämällä. (PKT 73/2004 vp, 
40.) 

Yleiskeskustelussa puheenvuoronpitäjiä oli yhteensä 32, joista 12 oli ottanut 
osaa mietinnön ratkaisevaan käsittelyyn sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (PTK 
73/2004 vp 38–79; StVM 2013, 13–14). Valiokunta ei ollut ollut yksimielinen, 
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mikä ehkä osittain selittää sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten aktiivisuutta 
eduskunnassa.  

Yleiskeskustelussa kansanedustajat toivat esille huolensa hoitotakuulainsää-
dännön rahoituksesta, voimaantuloajasta ja kuntien asemasta eli samoista asi-
oista kuin valiokunnan puheenjohtaja oli maininnut. Lisäksi keskusteltiin run-
saasti hoitojonoista. (PTK 73/2004 vp, 38–79.) Lakiehdotusten sisältö hyväksyt-
tiin mietinnön mukaisesti ilman yksityiskohtaista keskustelua (PTK 73/2004 vp, 
79). Helsingin Sanomat uutisoi seuraavana päivänä eduskunnan täysistunnosta 
kertomalla hoitotakuun määräaikojen hyväksymisestä ja jonojen purkamista kos-
kevista epäilyistä (Vuoristo 2004b).  

Lakiehdotuksen toinen käsittely 

Hoitotakuulainsäädännön toinen käsittely oli tiistaina 15.6.2004 kello 14.00, ja 
ensimmäisestä lakikäsittelystä oli kulunut viisi päivää (PTK 75/2004 vp, 11–32). 
Helsingin Sanomien artikkelissa Eduskunta hyväksyi hoitotakuun määräajat oli 
todettu perjantaina 11.6.2004, ettei eduskunnassa ollut muuta erimielisyyttä kuin 
se, riittävätkö kuntien rahat hoitotakuun toteuttamiseen (Vuoristo 2004b).  

Keskustalaiset ja sosiaalidemokraatit katsoivat, että lainsäädäntömuutokseen 
on varattu riittävästi rahoitusta ja kysymys on lähinnä hoitokäytäntöjen muutta-
misesta eikä uudesta velvoitteesta. Oppositiopuolueet toivat esille epäilynsä,  
etteivät rahat riitä – Vasemmistoliitto oikeistoa voimakkaammin. Vasemmisto-
liitto halusi lisäystä valtionapuun ja oikeisto selvityksen niistä toimenpiteistä, 
joilla kuntataloutta vahvistetaan hoitotakuun toteuttamiseksi. Hoidon määrittely 
ja lain voimaantulo aiheuttivat vielä keskustelua, mutta muuten puheenvuorot 
keskittyivät puoltamaan joko Vastalause 1:n lauselmaehdotusta tai Vastalause 2:n 
lauselmaehdotusta. Salissa ei sanottu ääneen mietinnön eikä vastalauseiden lau-
selmaehdotuksia. (StVM 13/2004 vp 13, 15 ja 16; PTK 75/2004 vp, 11–32.) 

Eduskunta päätti lakiehdotuksesta sosiaali- ja valiokunnan mietinnön ja sen 
lauselmaehdotuksen mukaan äänestyksen jälkeen. Vastalause 1:n lauselmaehdo-
tus sai 52 puoltoääntä, vastalause 2:n lauselmaehdotus 57 puoltoääntä ja mietin-
nön lauselma 80 puoltoääntä. Äänestysvaiheessa 62 kansanedustajaa oli poissa. 
(PTK 75/2004 vp, 32.)  

Kolmen täysistunnon hoitotakuukeskustelut ja niiden eteneminen 

Täysistuntojen hoitotakuuta koskevassa puheessa teemojen avainsanat muodos-
tivat viisi prosenttia eduskunnan puheen sanoista, kun vastaava luku oli esityödo-
kumenteissa yli kymmenen prosenttia (HE77/2004 vp, StVM 2013/2014 vp). Kir-
joitetuissa dokumenteissa keskityttiin selvemmin teemojen mukaiseen sisältöön 
kuin eduskuntapuheessa, mutta erot voivat johtua myös kirjoitetun tekstin ja pu-
heen toisistaan poikkeavasta luonteesta. 
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Edunkuntapuheessa asiakkuusteema tuli esille heikosti, kun taas hoitotee-
maan sisältyvää puhetta oli paljon. Vaikuttaminen oli yhtä tiivistä ensimmäisessä 
ja toisessa lakikäsittelyssä. Teemojen avainsanoja löytyi prosentuaalisesti eniten 
hoitotakuun ensimmäisestä lakikäsittelystä. (Kuvio 5.)  

 

Kuvio 5. Teemojen prosentuaaliset osuudet hoitotakuulainsäädännön lähetekeskustelusta, 
I lakikäsittelystä ja II lakikäsittelyssä (PTK 53/2004 vp, 48–65; PTK 73/2004 vp, 
38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32 ) 

Hoitotakuuta koskevan lähetekeskustelun, ensimmäisen käsittelyn ja toisen kä-
sittelyn puheiden avainsanojen prosentuaalisia osuuksia vertailtiin toisiinsa.  
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Kuvio 6. Eräiden avainsanojen prosentuaaliset osuudet hoitotakuulainsäädännön lähete-
keskustelusta, I lakikäsittelystä ja II lakikäsittelystä (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 
73/2004 vp, 38–79, PTK 75/2004 vp, 11–32) 

Kuvio 6 valmistui ennen asiantuntijoiden haastatteluja keväällä 2013. Asiantunti-
jat tulkitsivat kuvion käyriä prosessina: lähetekeskustelussa puhe on periaatteel-
lista, mutta lopussa siirrytään tekoihin. Asiantuntija 4 toi esille, että taloudelliset 
raamit myös kahlitsevat poliittista keskustelua liikaa. Asiantuntijat korostivat, 
että eduskuntapuhe on poliittista puhetta. Puhutaan ensin ihmisestä ja tämän 
kunnioittamisesta, mutta lainsäädännön edetessä taloudelliset realiteetit tulevat 
vastaan (Asiantuntija 3). Asiantuntija 7:n mukaan sanat kansalainen ja ihminen 
kuuluvat politiikan popularisoimiseen, mutta potilas on ”ruma sana”. Potilas- 
sanan käyrää kommentoitiin heikoksi, masentavaksi ja surulliseksi (Asiantuntijat 
4 ja 7). Tosin Asiantuntija 5:n mukaan taas ihmistä kuvaavan käyrän uudelleen-
nousu merkitsee sitä, että ajatus ihmisen palvelemisesta kirkastui käsittelyn  
aikana. Kuvio herätti myös viestinnällistä ajattelua. Asiantuntija 3:n mukaan  
aiheesta saisi loistavan lööpin ”Oikeus ja potilas putoaa ja talous nousee”. Asian-
tuntija 4 totesi, että potilaskäyrän lisäksi oikeuskäyrä on jossakin määrin myös 
masentava, koska kysymys oli hoitotakuusta. Asiantuntija 7 taas totesi, että on  
surullista, että keskustelu lähti potilaan oikeudesta päästä hoitoon, mutta mitä  
pidemmälle käsittely eteni, sitä heikompaan asemaan tämäntyyppiset argumentit 
jäivät. 
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Asiantuntijoiden haastattelujen jälkeen kuviota tarkennettiin muutamalla 
usein esiintyvällä avainsanalla. Täysistuntojen selvästi eniten käytetty sana oli 
avainsana hoito. Se poikkeaa muista sanoista siinä, että se sisältyy institutionaa-
lisiin ja aiheeseen vääjäämättömästi liittyviin käsitteisiin, kuten sairaanhoitopiiri 
tai erikoissairaanhoito. (Kuvio 7.) 

 

Kuvio 7. Eniten käytettyjen tai muuten merkittävien avainsanojen prosentuaaliset osuudet 
hoitotakuun lainsäädännön lähetekeskustelusta, I lakikäsittelystä ja II lakikäsitte-
lystä (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 73/2004 vp., 38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32)  

Kuviosta poistettiin avainsana hoito, jolloin avainsanojen vaihtelut tulivat aikai-
sempaa paremmin esille.  
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Kuvio 8. Eniten käytettyjen tai muuten merkittävien avainsanojen prosentuaaliset osuudet 
hoitotakuun lainsäädännön lähetekeskustelusta, I lakikäsittelystä ja II lakikäsitte-
lystä (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 73/2004, 38–79 vp; PTK 75/2004 vp, 11–32). 
Hoito-sana on poistettu. 

Lähestyttäessä hoitotakuuta koskevan lakikäsittelyn päätöstä kansanedustajat 
puhuivat yhä enemmän rahasta, taloudesta, kansalaisista ja hoitotakuusta ja yhä 
vähemmän potilaista ja oikeudesta. Jonoista puhuttiin eniten hoitotakuun ensim-
mäisessä lakikäsittelyssä, jolloin ihmisestä puhuttiin vähiten. 

Hoitotakuu näyttäytyi täysistunnoissa poliittisena käsitteenä, jota suosi oppo-
sitio (vrt. luku 6.1). Oppositio oli äänessä erityisesti toisessa lakikäsittelyssä, jol-
loin hoitotakuu-sanaa käytettiin eniten (Taulukko 8). Muidenkin keskeisten 
avainsanojen nousut ja laskut ovat liitettävissä poliittiseen keskusteluun. Näiden 
täysistunnoista päätellen rahasta syntyi keskustelua hallituspuolueiden ja oppo-
sition välillä kaikista eniten lähestyttäessä päätöstä. Tässä tulivat esille haastatel-
tujen asiantuntijoiden näkemykset siitä, että talous merkitsee konkretiaa, johon 
eduskunnan on tehtävänsä vuoksi keskityttävä. Näyttää siltä, että resurssipainot-
teisten valiokunnan lauselmien lisäksi Helsingin Sanomien uutisointi kuntien ra-
hoituksen riittävyydestä vilkastutti omalta osaltaan keskustelua (StVM 2013, 14, 
16; Vuoristo 2004b). 

Hoitotakuun lainsäädännön esityödokumenteissa (HE 77/2004 vp; StVM 
13/2004 vp) käsite jono esiintyi huomattavasti vähemmän kuin täysistuntopu-
heissa. Valiokuntamietinnön neljästä jono-maininnasta kaksi sisältyi vastalausei-
siin (StVM 13/2004). Jonojen purkamiseen liittyvistä epäilyistä uutisoitiin Hel-
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singin Sanomissa täysistuntopäivänä (Vuoristo 2004b). Syksyn 2004 kunnallis-
vaalit näyttivät vaikuttavan kevään ja alkukesän eduskuntapuheisiin. Vaikutus 
näkyi erityisesti siinä, että kansanedustajat raportoivat omien alueittensa jono-
tilanteista. Kunnallisvaalien lähestymisen olisi voinut luulla vaikuttavan siihen, 
että kansanedustajat vetoaisivat jonopuheissaan potilaisiin – mahdollisina äänes-
täjinä. Näin ei kuitenkaan käynyt: potilas – jos hänet ylipäätänsä jonojen yhtey-
dessä mainittiin – nähtiin lähinnä mittayksikkönä, ja puheessa oli runsaasti ma-
nageristisia elementtejä. (PTK 73/2004 vp.)  

Hoitotakuuta koskevaa eduskunnan puhetta leimasi keskustelu subjektiivi-
sesta oikeudesta, joka haluttiin kieltää, jotta potilas ei vaatisi mitä tahansa hoitoa. 
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä toisti subjektiivisen oikeuden hallituksen esi-
tyksen (HE 77/2004 vp) esittelypuheessaan kahdeksan kertaa (PTK 53/2004, 46–
48).  

Lähetekeskustelussa käsite subjektiivinen oikeus40 toistui 14 kertaa ja toisessa 
lakikäsittelyssä 17 kertaa. Ilmaisut olivat potilaan kannalta negatiivisia. Joissakin 
puheenvuoroissa tuotiin esille, että julkisuudessa olisi yleinen käsitys siitä, että 
hoitotakuu olisi subjektiivinen oikeus (PTK 73/2004,39, 63). Helsingin Sanomat 
(mm. 2004b) oli ottanut esille subjektiivisen oikeuden pelkästään uhkana.   

Subjektiivista oikeutta koskeva keskustelu näytti aiheuttavan sen, että kansan-
edustajat välttivät oikeuden mainitsemista hoitotakuun yhteydessä. Subjektiivista 
oikeutta koskevaan eduskuntakeskusteluun suhtauduttiin salissa myös kriittisesti 
ja kysyvästi. Todettiin, että potilaalla on toisaalta oikeus hoitoon, mutta ei subjek-
tiivista oikeutta, mikä saattaa aiheuttaa riitaa, ja kysyttiin, missä vaiheessa hoitoa 
odottava potilas voi lähteä vaatimaan oikeutta (PTK 53/2004 vp, 49 ja 59). Muis-
tan, että vellova keskustelu subjektiivisesta oikeudesta tuntui järjestöjohtajan nä-
kökulmasta turhalta. Käsitykseni mukaan potilaita edustavissa järjestöjen yleinen 
kanta oli, että potilaan hoidon tulee perustua aina lääketieteeseen eikä toivotta-
vana pidetty sitä, että potilas voisi haluta mitä tahansa hoitoa. 

Eduskuntapuheesta (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 73/2004 vp, 40–79; PTK 
75/2004 vp, 11–32) erotettiin sellaiset ajatuskokonaisuudet, joissa mainittiin sana 
potilas. Näistä ajatuskokokuonaisuuksista muodostui 179 havaintoyksikköä, jotka 
luokiteltiin sen mukaan, onko potilas kohde, passiivinen toimija tai aktiivinen toi-
mija. Jokaisen havaintoyksikön kohdalla kysyttiin, onko havaintoyksikkö potilaan 
kannalta positiivinen, negatiivinen vai neutraali. (Taulukko 9).  Potilaasta puhut-
tiin eniten kohteena ja vähiten aktiivisena toimijana.  Puhe oli potilaan kannalta 
suurin piirtein yhtä usein positiivista kuin negatiivista, ja neutraalien ilmaisujen 
määrä oli vähäinen. Neutraalien ilmaisujen vähyyttä selittää puheen poliittisuus, 
jolloin puhe on useimmiten kantaaottavaa.  

                                                        
40 Käsitettä rajaton oikeus käytettiin synonyyminä subjektiiviselle oikeudelle lähetekeskus-
telussa 2 kertaa ja ensimmäisessä lakikäsittelyssä 3 kertaa.  
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Taulukko 9. Hoitotakuuta koskeva eduskuntapuhe vuonna 2004 (PTK 53/2004 vp, 46–
65; PTK 73/2004 vp, 38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32). Potilaan toimijuus ja pu-
heen myönteisyys potilaan kannalta. N = 179. 

 Positiivinen Negatiivinen Neutraali YYhteensä 

Kohde  47 36 17 1100 

Passiivinen toimija 15 24 10 449 

Aktiivinen toimija 11 11 8 330 

Yhteensä 73 71 17 179 

 
Oppositio vastusti monella tavalla hallituksen esitystä (77/2004 vp) ja siihen liit-
tyvää valiokunnan mietintöä (StVM 13/2004 vp, 1–13), kun taas hallituspuolueita 
edustavat kansanedustajat puolustivat näitä esityödokumentteja. Positiivisten il-
maisujen taustalla saattoi vaikuttaa myös se, että hoitotakuun lainsäädäntöä oli 
alettu valmistaa aikana, jolloin kokoomus, Vasemmistoliitto ja vihreät olivat vielä 
hallituksessa. (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 73/2004 vp, 40–79; PTK 75/2004 
vp, 11–32.) 

Eduskuntapuheessa potilaan ollessa aktiivinen toimija verbi haluta toistui eni-
ten muodossa ”mitä tahansa haluamaansa hoitoa”. Tämä johtui runsaasta sub-
jektiivista oikeutta käsittelevästä keskustelusta. Aktiivisena toimijana potilas li-
säksi lähinnä liikkui41, otti yhteyttä ja päätti. Eduskuntapuheen mukaan potilas 
voi päättää omasta hoidostaan, jos hän siitä maksaa. Muuten hän voi vain osallis-
tua hoitoa koskevaan päätöksentekoprosessiin lääkärin tehdessä hoidosta varsi-
naisen päätöksen. (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 73/2004 vp, 40–79; PTK 
75/2004 vp, 11–32.) 

Hoitotakuuta koskevissa esityödokumenteissa toistettiin usein sana potilas, 
mutta tuskin mainittiin avainsanoja kansalainen tai ihminen (HE 77/2004 vp; 
StVM 13/2004). Sanat kansalainen ja ihminen taas kuuluivat voimakkaasti edus-
kuntapuheeseen. Toisessa lakikäsittelyssä (PTK 75/2004 vp, 11–32) sana ihminen 
mainittiin useammin kuin sana potilas. Ihmisestä puhuttaessa kieli muuttui ve-
toavaksi. Sekä kokoomuksen että Vasemmistoliiton edustajat puhuivat siitä, 
kuinka hoitotakuu tulee aiheuttamaan ihmisille pettymystä (PTK 75/2004 vp, 20 
ja 29).  

Potilas, ihminen ja kansalainen esiintyivät välillä samassa ajatuskokonaisuu-
dessa. Puhe kääntyi herkästi poliittiseksi ja ilmaisuihin liittyi vakuuttelua tai suos-
tuttelua (vrt. luku 3.4.2). Esimerkiksi:  
  

                                                        
41 Potilas liikkui paikasta toiseen tai rajoittuneesti sairautensa vuoksi.  
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”Hoidon saatavuuden turvaaminen on tärkeä asia kansalaisen ja potilaan kan-
nalta.” (PTK 73/2004 vp, 51). 

”Mielestäni resurssien riittämättömyys on ihan vakava kysymys nimenomaan 
sen vuoksi, että näkisin, että nyt jos koskaan meidän pitäisi ajatella sitä, että 
me tällä lailla lisäämme potilaiden ja ihmisten luottamusta koko palvelujärjes-
telmään, sen laatuun ja toimivuuteen” (PTK 73/2004 vp, 47). 

Kansanedustajat eivät puhuneet kokemuksistaan potilaana, mutta käyttivät kie-
len vallan ensimmäisen tason kokemuksiin liittyvää puhetta korostaakseen omaa 
professionaalista taustaansa. Yhdessä puheenvuorossa salissa kysyttiin, miten 
otetaan huomioon potilaiden oma asiantuntijuus (PTK 73/2004, 62), ja toisessa 
puheenvuorossa vedottiin potilasjärjestön asiantuntemukseen potilaiden pistey-
tyksestä (PTK 53/2004, 62). 

Järjestöistä puhuttiin eduskuntasalissa vähän. Lähetekeskustelussa ja toisessa 
lakiesittelyssä järjestöt mainittiin palveluntuottajina yksityisten palveluntuotta-
jien rinnalla (PTK 53/2004 vp, 48, 53; PTK 75/2004 vp, 22). Salissa todettiin, että 
vastuu ehkäisevästä toiminnasta on siirretty yhä enemmän potilasjärjestöille, ja 
tuotiin esille erilaisten järjestöjen kuuleminen jonojenhallintaprojektissa (PTK 
73/2004 vp, 51 ja 58). Kansanedustaja Leena Rauhala (kd.) oli ainoa, joka toi esille 
potilasjärjestöjen huolen kahdessa puheenvuorossaan: 

”Monet potilasjärjestöt ja myös potilasjärjestöjen edustajat ovat esittäneet 
huolensa siitä, kuka hoitaa erityisesti potilasta, jota on vaikea esimerkiksi luo-
kitella määrättyjen kriteereiden perusteella tai joka ei täytä näitä kriteereitä 
lainkaan” (PTK 75/2004 vp, 62). 

”Eräs huoli, minkä potilasjärjestöt ovat nimenomaan tuoneet, on se, että tässä 
uhkana on, että hoidoista tehdään liian mekaanisia ratkaisuja eli yksilölliset 
hoitotarpeet jäävät toissijaisiksi” (PTK 75/2004 vp, 62). 

Potilasta ei mielletty hoitotakuuta koskevassa eduskuntapuheessa äänestäjäksi, 
vaikka hän puheessa esiintyi tavallista useammin toimijana. Kansanedustajat ot-
tivat puheissaan huomioon kansalaiset ja ihmiset niin, että heihin vedottiin välillä 
tunteikkaastikin. Kansanedustajat eivät salissa samaistuneet potilaisiin eivätkä 
kertoneet omista kokemuksistaan potilaana, mutta sen sijaan he jakoivat koke-
muksellista tietoa omasta terveydenhuollon professionaalisesta taustastaan. 
Eduskuntapuheessa potilaan asema heikkeni ja talouden asema voimistui mitä  
pidemmälle lainsäädännössä edettiin. Kansanedustajat vetosivat harvoin järjes-
töihin. 
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Tuloksia: 

Helsingin Sanomat kirjoitti hoitotakuusta juuri ennen hoitotakuun edus-
kuntakäsittelyä. Kirjoittelu jatkui koko käsittelyn ajan. Aiheet käsittelivät 
usein niitä hoitotakuuseen liittyviä ongelmia, joita tuli esille myös eduskun-
tapuheessa. Helsingin Sanomat uutisoi toisesta lakikäsittelystä kertomalla 
hoitotakuun määräaikojen hyväksymisestä ja jonojen purkamista koske-
vista epäilyistä. Helsingin Sanomien mukaan hoitotakuusta ei sinänsä ollut 
tullut erimielisyyttä, mutta kiistaa oli syntynyt uudistuksen rahoituksesta. 
 Hoitotakuuta koskevan hallituksen esityksen esittelypuheenvuoro pohjusti 
keskustelua monesta näkökulmasta: kysymys ei ole potilaan subjektiivi-
sesta oikeudesta; hallituksen esitys perustuu pitkäaikaiseen työhön; uudis-
tuksen taloudellinen perusta on harkittu ja uudistuksen myötä yhteistyö li-
sääntyy sairaanhoitopiirien, kuntien, järjestöjen ja yksityissektorin kesken; 
esityksellä turvataan julkisten palvelujen saatavuutta ja esityksellä on ter-
veyspoliittista merkitystä. 
Hallituksen esityksen 77/2004 esittelypuheenvuorossa kieli edusti lähinnä 
rakenteellista ja symbolista valtaa. Puheenvuorossa esitettiin jonkin verran 
kritiikkiä aikaisempien hallitusten työskentelystä. Kritiikki oli luonteeltaan 
manageristista.  
Lähetekeskustelussa jännitteitä synnyttivät subjektiivinen oikeus, talousti-
lanne, lääkäreiden työskentely, lain voimaantuloaika sekä sairauksien pis-
teyttäminen. Ensimmäisessä lakikäsittelyssä kansanedustajat toivat esille 
huolensa hoitotakuulainsäädännön rahoituksesta, voimaantuloajasta, kun-
tien asemasta ja hoitojonoista. 
Lähestyttäessä hoitotakuuta koskevan lakikäsittelyn päätöstä kansanedus-
tajat puhuivat yhä enemmän rahasta, taloudesta, kansalaisista ja hoitota-
kuusta ja yhä vähemmän potilaista ja oikeudesta. Jonoista puhuttiin eniten 
hoitotakuun ensimmäisessä lakikäsittelyssä, jolloin ihmisestä puhuttiin vä-
hiten.  
Täysistuntojen hoitotakuuta koskevissa käsittelyissä puheen sanoista viisi 
prosenttia oli teemojen avainsanoja. Vastaava luku oli esityödokumenteissa 
yli kymmenen prosenttia.  
Potilaasta puhuttiin eduskunnassa vuonna 2004 eniten kohteena ja vähiten 
aktiivisena toimijana. Puheessa kiinnittyi huomiota siihen, että potilaasta 
puhuttiin kaiken kaikkiaan toimijana (passiivinen ja aktiivinen) hieman 
enemmän kuin kohteena. Puhe oli potilaan kannalta suurin piirtein yhtä 
usein positiivista kuin negatiivista, ja neutraalien ilmaisujen määrä oli vä-
häinen.  
Hoitotakuuta koskevissa valtiopäivien esityödokumenteissa toistettiin 
usein sanaa potilas, mutta ei niinkään eduskuntapuheessa. Sen sijaan sanat 
kansalainen ja ihminen toistuivat usein. Puhuttaessa ihmisestä tai kansa-
laisesta kieli muuttui vetoavaksi ja vakuuttelevaksi – puhuttiin niin kuin 
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äänestäjille puhutaan. Kansanedustajat eivät salissa samaistuneet potilai-
siin eivätkä kertoneet omista kokemuksistaan potilaina, mutta saattoivat 
jakaa kokemustietoa terveydenhuollon professionaalisesta taustasta käsin. 
Potilaasta puhuttiin yhä vähemmän ja taloudesta yhä enemmän lainsää-
dännön edetessä. Kansanedustajat vetosivat harvoin järjestöihin. 

6.4 Hoitotakuun seuranta valtionhallinnon ja järjestöjen 
näkökulmasta 

Seurannan järjestelyt 

Eduskunta päätti 15.6.2004 hoitotakuulainsäädännön lauselmasta, joka sisälsi 
seurantavelvoitteen. Asetuksella (1019/2004, 6 §) määrättiin Sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskus42 Stakes julkaisemaan hoitoon pääsyn toteu-
tumista koskevat seurantatiedot. Stakes käynnisti hoidon saatavuuden seuranta-
projektin kahdesta lähtökohdasta. Yhtäältä hoitotakuuta varten tarvittiin edus-
kunnan velvoitteen vaatima seurantajärjestelmä ja toisaalta haluttiin ratkaista tie-
donsiirtoon liittyviä valtakunnallisia kehitystarpeita (Nylander 2006.) Tarkoituk-
sena oli ensin koota seurantatietoa ja sitten tuottaa siitä hoidon saatavuutta ja jo-
nottamista koskevia yhteenvetoja hoidon seurannan vastuutahoille. Samalla oli 
tarkoitus luoda pohjaa terveydenhuollon laajalle tilastouudistukselle. (Myllymäki 
& Rintanen 2005.) Työtä tehtiin monien tahojen kanssa, mutta potilaita edustavia 
järjestöjä ei pyydetty missään vaiheessa mukaan, vaikka kysymys oli potilaan hoi-
toprosessin seurannasta (vrt. Itälä 2006, 13). Ehkä potilasnäkökulma jäi taustalle 
siksi, että hanke painottui teknisiin tietojärjestelmäratkaisuihin. Potilaasta käy-
tettiin usein sanaa tapaus (vrt. esim. Itälä 2006, 16–28).  

Perusterveydenhuolto oli seurannan tekniikassa jäljessä erikoissairaanhoi-
dosta. Valtakunnallisella vuodeosastotoiminnan tietojen keruulla on pitkät perin-
teet (Linna & al. 1998, 55). Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoil-
moitusjärjestelmä (HILMO) on ollut erikoissairaanhoidon käytössä kattavasti 
vuodesta 1996. Hoitoilmoitusjärjestelmä laajennettiin koskemaan perustervey-
denhuoltoa vasta vuonna 2011 (Tuomola, P. & al. 2012, 4).   

Virallinen hoitotakuun seuranta ei antanut tietoa siitä, mitä potilaalle tapah-
tuu, vaan siitä, miten hoitoa toteuttavat organisaatiot tahoillaan toteuttivat hoito-
takuu-uudistuksesta. Perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa seurattiin 
toisistaan erillään, vaikka seurantajärjestelmään koottiin tietoja potilaiden hoito-
prosessista terveyskeskuksesta sairaalaan ja takaisin (Itälä 2006, 13–14). 

                                                        
42 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on toiminut vuodesta 2008.  Tätä ennen toimivat 
Kansanterveyslaitos ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimuskeskus Stakes. 
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Haastatellut asiantuntijat kommentoivat virallista seurantaa 

Haastatellut asiantuntijat pitivät seurantaa tärkeänä eri näkökulmista. Asiantun-
tija 4 korosti seurannan merkitystä lainsäädännön kannalta.   

”Varmaan on puutteita seurannassa – – Valiokunta korosti melkein joka aino-
assa asiassa vaikutusten arvioinnin seurantaa – – Valiokunnalle ei toimitettu 
tietoja, miten laki on vaikuttanut ja miten sitä seurataan – – Tämä on yksi lain-
säädännön suurimpia puutteita.” (Asiantuntija 4.) 

Asiantuntija 4:n mukaan saataisiin paljon enemmän aikaan, jos olisi riittävästi 
seurantaa ja seurantatiedot johtaisivat toimenpiteisiin. Seuranta varsinkin poti-
laan näkökulmasta on vaillinaista, eikä lainsäädäntötyö taivu riittävän ajoissa kor-
jaamaan havaittuja virheitä. (Asiantuntija 4.) Asiantuntija 8 toi esille seurannan 
vaikutuksen toteutukseen: 

”Tulkintani on ollut, että tämä suomalainen versio hoitotakuusta, joka on siis 
erikoissairaala- ja toimenpidekeskeinen, on merkinnyt käytännössä sitä, että 
joiltain muita alueita on laiminlyöty, mikä näkyy ennen kaikkea perustervey-
denhuollossa ja mielenterveyspalveluissa. Se on sisäänrakennettu ongelma, 
määrittelyongelma ja mittariongelma, ja sanoisin että se on ennen kaikkea mit-
tariongelma, koska hoitotakuuta on helppo seurata ja toteuttaa niillä alueilla 
joissa on kunnon mittarit. (Asiantuntija 8.) 

Asiantuntijoilta kysyttiin, voisiko potilasnäkökulmaa sisällyttää viralliseen, laki-
sääteiseen seurantaan. Asiantuntija 3 vastasi: 

”Vaikka kysymällä potilaalta, mikä tietysti on ylivoimaista” (Asiantuntija 3). 

Vastauksessa olin kuulevinani ironista sävyä. Asiantuntija 6:n mielestä potilasnä-
kökulman saaminen seurantaan vaatii nykyisestä poikkeavaa otetta. Hänestä pi-
täisi ottaa satunnaisotanta jostakin potilasryhmästä, jota lähdettäisiin seuraa-
maan.  

Kysyttäessä haastatellulta Asiantuntija 6:lta, seurataanko perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä, hän vastasi kielteisesti. Hänestä yh-
teistyön seuranta voisi onnistua potilaiden satunnaisotannalla, vaikka nykyiset 
seurantajärjestelmät eivät anna siihen mahdollisuutta:  

”Tehdään satunnaisotanta joistain potilasryhmistä ja lähdetään seuraamaan 
niiden hoidon toteutumista. Hoidon eri vaiheissa tiedustellaan tai selvitetään 
eri tavoilla tietojen kulkua ja kaikkia sen tyyppisiä asioita. Tämä edellyttää eri-
laista otetta – – Olemassa olevien tietojärjestelmien kautta tätä ei saa miten-
kään selville.” (Asiantuntija 6.)  

Hoitotakuun seurantatietojen julkaiseminen ja välikysymys vuonna 2008 

Tietoja hoitotakuun toteutumisesta alettiin julkaista vuonna 2005. Erikoissai-
raanhoidon lukuja seurattiin faktoina ja tilastotietoina, mutta perusterveyden-
huollon seuranta nojautui terveyskeskusten johtavien lääkäreiden käsityksiin. 
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Hoitotakuun alussa kyselyn otoksessa oli mukana vain suurimmat terveyskeskuk-
set. Haastateltu Asiantuntija 1 totesi keväällä 2013:  

”Perusterveydenhuollossa on valitettavasti tapahtunut aika vähän. Kysely – – 
perustui siihen aikaan mielipiteisiin johtuen siitä, että ei ollut systemaattista 
dataa. Nyt terveyskeskukset keräävät käyntitietoa. En tiedä, onko hoitoon pää-
systä vieläkään eksaktia, numeroihin perustuvaa tietoa, mutta oletan että sitä 
on kyllä tulossa vähitellen.” (Asiantuntija 1.)  

Seurantatavat oletettavasti vaikuttivat siihen, että hoitotakuun oltua voimassa 
vain viisi kuukautta välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen näytti toteutuvan 
erinomaisesti. Perusterveydenhuollon seurantatietojen mukaan vuosina 2005–
2007 lähes 80 prosenttia väestöstä asui seuduilla, joissa toteutui välitön yhtey-
densaanti terveyskeskukseen. Maaliskuussa 2009 enää runsas 4043 prosenttia vä-
estöstä asui seudulla, jossa sai yhteyden terveyskeskukseen välittömästi, mikä ti-
lanne säilyi suurin piirtein seuraavina vuosina. (THL 2011.) Erikoissairaanhoi-
dossa hoitotakuun voimaantulo vauhditti hoitojonojen lyhentämistä. Jonojen ly-
henemisellä perusteltiinkin hoitotakuu-uudistuksen tarpeellisuutta. Haastateltu 
Asiantuntija 5 muun muassa totesi:  

”Tämä hoitotakuuhan tehtiin melkein samoilla rahoilla – ei siihen liioin rahaa 
lisää laitettu, ja yks kaks niin jonot sulivat. Eli tämähän on osoitus siitä, että 
tarvittiin laki” (Asiantuntija 5). 

Vuosina 2005–2010 Helsingin Sanomat ei uutisoinut perusterveydenhuollon hoi-
totakuuta koskevia valtakunnallisia seurantatietoja, vaan keskittyi lähinnä hoito-
takuun alueellisiin ja paikallisiin hoitotakuutietoihin 44 . Uutisointi kohdistui 
enimmäkseen erikoissairaanhoidon hoitojonoihin. (HS arkisto 2005–2010.)Jo-
nojen lyhentyminen yhdistettiin näkyvästi hoitotakuuseen. Esimerkiksi Helsingin 
Sanomat (15.2.2006) käytti otsikkoa Hoitotakuu puolitti sairaaloiden leikkausjo-
not.  

Perusterveydenhuollon julkinen kuva näytti rakentuvan aivan toisenlaiseksi 
kuin erikoissairaanhoidon. Elokuussa 2008 eduskunnassa oppositio teki väliky-
symyksen perusterveydenhuollon tason turvaamisesta. Välikysymyksessä todet-
tiin: 

”Terveyskeskuspalvelujen saatavuus on monin paikoin heikko. Monessa kun-
nassa hoitotakuu ei ole nopeuttanut kiireettömään hoitoon pääsyä lainkaan. 
Pääsy terveyskeskuslääkäreille on entisestään vaikeutunut ja terveyskeskusten 
vetovoima vähentynyt.” (VK 3/2008 vp.) 

                                                        
43 Maaliskuun 2014 terveyskeskusten raportissa vuoden 2009 prosenttiluku oli muuttunut 
60 prosentiksi (THL 2014).  
44 Poikkeuksena voidaan pitää Helsingin Sanomien uutisointia YTY ry:n kyselystä elo-
kuussa 2006 ja välikysymyksen aiheuttamasta keskustelusta elokuussa 2008. 
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Välikysymyksessä todettiin myös, että mielenterveyspalvelujen hoitotakuu ei 
toimi (VK 3/2008 vp). Välikysymyksen Helsingin Sanomat uutisoi otsikolla Op-
positio vaati hallitusta tilille terveyspalveluiden laiminlyönnistä. Risikko lupasi, 
että ihmisten pompottelu vähenee (Kaarto 2008). Artikkelin mukaan hallitusta 
syytettiin sokeaksi ja kuuroksi ihmisen hädälle. Artikkelissa tuotiin esille, että hoi-
totakuu ei toteudu mielenterveyspalveluissa, vanhukset on jätetty yksin ja lasten 
hammashuoltokin on retuperällä. Budjettivalmistelutyö oli eduskunnassa käyn-
nistynyt, ja oppositio moitti artikkelin mukaan hallitusta siitä, että kuntien saa-
mista rahoista perusterveydenhuollon parantamiseen jää mitättömän vähän. 
(Kaarto 2008.) Peruspalveluministeri Risikko oli kirjoituksen mukaan muistutta-
nut siitä, että terveydenhuolto toimii monelta osin moitteettomasti. Hän oli sano-
nut, että kunnat saavat vuonna 2008 ennätyksellisen paljon valtionosuuksia, joilla 
ne voivat parantaa palveluita. (Kaarto 2008.) 

Järjestöjen reagointi seurantaan 

Vuonna 2006 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n kansan-
terveysjärjestöjen neuvotteluryhmä45 reagoi hoitotakuun virallisiin perustervey-
denhuoltoa koskeviin seurantatietoihin. Järjestöjohtajien mielestä kentältä saatu 
palaute viestitti jotain aivan muuta kuin viralliset seurantatiedot. Osallistuin ky-
seiseen kokoukseen. Muistan erään toiminnanjohtajan tuoneen kokoukseen viral-
lisia seurantatietoja hoitotakuusta. Olimme hämmentyneitä ja kerroimme toisil-
lemme jäsenistön antamista palautteista, jotka olivat ristiriidassa hoitotakuun vi-
rallisten tietojen kanssa. Tämä ristiriita toimi kimmokkeena sosiaali- ja terveys-
järjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:n omaan selvitykseen. Järjestöjä pyydettiin 
vastamaan kysymykseen: 

 ”Onko hoitoon pääsy toiminut tarkoitetulla tavalla ja minkälaisia kokemuksia 
tai ’mustia aukkoja’ siinä on ollut?” (YTY 2006, 3.) 

Kyselyä koskevassa kirjeessä esiteltiin lyhyesti hoitotakuu (YTY 2006, 3). Kirje 
julkaistiin myös internetissä, ja siihen saatiin joitakin yksittäisten henkilöiden 
vastauksia. Järjestöillä näytti olevan enemmän kielteisiä kuin myönteisiä koke-
muksia hoitotakuun edellytyksistä ja toteutuksesta. Tätä tukivat yksittäisiltä ih-
misiltä saadut vastaukset. (YTY 2006, 4.) Eniten järjestöjä huolestuttivat lääkä-
rien jatkuva vaihtuminen tai lääkäripula sekä hoitavien tahojen toimimaton yh-
teistyö ja tiedonvälitys (YTY 2006, 3 ja 7). Järjestökyselyn (YTY 2006, 4 ja 7) mu-
kaan kaksi hoitotakuun ”mustaa aukkoa” olivat seuraavat: ensinnäkin ilman diag-
noosia potilas ei kuulu hoitotakuun piiriin, ja toiseksi hoitotakuuseen kuuluma-
tonta sairauden tutkimusjaksoa voidaan venyttää.  
  

                                                        
45 YTY ry:n kansanterveyden neuvotteluryhmään kuului tuolloin yli 40 terveysjärjestöä 
(kansanterveys- ja/tai potilasjärjestöjä). 
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Tulosten pohjalta järjestöt julkaisivat toimenpide-ehdotuksensa: 

1. Hoitotakuun toteutumisen seurantaan on otettava mukaan potilasnäkö-
kulma. 

2. Pitkäaikaissairaille on varattava mahdollisuus jatkuvaan hoitosuhteeseen 
sairauteen perehtyneen lääkärin kanssa sekä perusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa. 

3. Lääkäripalvelujen saatavuuden turvaamiseksi on tehtävä riittävästi kun-
tien rajoja ylittävää yhteistyötä. 

4. Julkisen terveydenhuollon on kuultava yksittäistä potilasta nykyistä 
enemmän. Vakavissa tilanteissa suositellaan potilaiden käyttöön potilas-
muistutusta. YTYn kotisivuilta voi tulostaa tätä varten asiakasmuistutus-
lomakkeen. 

5. Hoitotakuujärjestelmää tulee kehittää edelleen ottaen huomioon erilaiset 
sairaudet ja niiden luonne. 

6. Hammashoitoon pääsyä on yhä tehostettava. 
(YTY 2006, 11.) 

YTY ry järjesti selvityksestään tiedotustilaisuuden elokuussa 2006. Media osoitti 
ennakoitua suurempaa mielenkiintoa kyselyyn. Osallistuin lehdistötilaisuuteen 
hoitotakuuryhmän puheenjohtajana.  Varattu tila osoittautui riittämättömäksi, 
koska paikalle saapui kymmeniä toimittajia eri lehdistä ja sähköisestä mediasta.  

Kyselystä kirjoitettiin useissa sanomalehdissä ja järjestölehdissä ja siitä uuti-
soitiin sähköisessä mediassa. Jutuissa lainattiin tiedotustilaisuudessa YTY ry:n 
hoitotakuuryhmän puheenjohtajana pitämääni esitystä: 

”Eniten valituksia tuli lääkärin jatkuvasta vaihtumisesta. Vaikka pitkäaikai-
sesti sairas menee lääkäriin hakemaan apua vaivaansa, hän joutuu toistuvasti 
perehdyttämään lääkäreitä omaan sairauteensa. Moni pitkäaikaissairas kokee, 
että hänelle määrätään kevyin perustein lääkkeitä ja tilannetta vain seurataan 
eikä hän pääse jatkotutkimuksiin.” (Laine-Häikiö 2006.) 

Tämän lisäksi tutkimusta esiteltiin eduskunnan kansalaisinfossa ja siitä keskus-
teltiin eduskunnan eri kansanedustajien kanssa. Raportti toimitettiin myös Sta-
kesin seurannasta vastaaville tahoille (Katko 2006, 4; YTY 2006, 12).  

Järjestölehdet otsikoivat juttujaan aiheesta muun muassa seuraavasti: Potilas-
näkökulma mukaan hoitotakuun seurantaan (Suvimäki 2006), Järjestöt vaati-
vat: Pitkäaikaissairaille taattava jatkuva hoitosuhde (Katko 2006, 4) ja Potilas-
järjestöt vaativat julkista terveydenhuoltoa kuuntelemaan potilaita (Revanssi 
2006c, 3). Mediuutiset otsikoi aiheen kategorisesti: Potilasjärjestöt: Hoitotakuu 
ei toteudu (Junttila 2006) ja Helsingin Sanomat Potilasjärjestöt pettyneitä hoito-
takuun toteutumiseen (Urmas 2006a). Helsingin Sanomat julkaisi samana päi-
vänä tietokulmassaan artikkelin otsikolla Vastaanotolle kolmessa päivässä (Ur-
mas 2006b). 



112 
 

Yksi haastatelluista asiantuntijoista muisti keväällä 2013, että järjestöt olivat vaa-
tineet viralliseen seurantaan potilasnäkökulmaa. Keskusteltaessa aiheesta hän to-
tesi: 

”Muistan tuon keskustelun. Ruotsissahan on gallupia vastaava organisaatio, 
joka on tuollaista työtä. Minusta se oli hyvä idea, mutta ei se kelvannut – – Se 
ei herättänyt innostusta. Minusta se olisi erinomainen idea saada tietoa suo-
raan niiltä ihmisiltä, joita varten tämä toiminta on olemassa.” (Asiantuntija 1.) 

Haastatelluista asiantuntijoista vain yksi oli sitä mieltä, että järjestöt voisivat olla 
mukana seurannassa. Asiantuntija 5:n mielestä järjestöt voisivat tuoda julkisuu-
teen, millaisia jonoja eri sairausryhmissä esiintyy. Hänestä järjestöt voisivat toi-
mia painostusjärjestöinä valtiovaltaan päin kysyen miksi jono on kuusi kuukautta 
eikä kolme. Monessa maassa hoitojono saa olla vain kolme kuukautta. Tarkoituk-
sena oli aikoinaan, että kun jonot ovat sulaneet, valtiovalta huolehtisi jonojen puo-
littamisesta. (Asiantuntija 5.) 

Stakesin asiantuntijoiden ja valtiontilintarkastajien reagointi seurantaan 

Keväällä 2006 valtiontilintarkastajien kanslia pyysi Stakesilta tietoja muun mu-
assa hoitotakuusta vuoden 2006 kertomustaan varten (Stakes 2006, 3). Stakesin 
asiantuntijat raportoivat valtiontilintarkastajille kolmesta potilaan kannalta kes-
keisestä ongelmasta, joista ei kuitenkaan löytynyt mainintoja valtiontilintarkasta-
jien kertomuksesta. Ensinnäkin Stakesin asiantuntijat raportoivat siitä, että eri-
koissairaanhoidon yksiköissä saatettiin tulkita määräaikoja eri tavoin. Toiseksi 
potilastietojärjestelmiin kirjattiin vähän hoitoon pääsyn kriteereiden käytöstä 
hoidon arvioinnissa. Kolmanneksi muuttuvat kirjaukset, ja tietojärjestelmien uu-
det toiminnot lisäsivät vastaanottojen ajan tarvetta. (Nylander, Rintanen & Leh-
tonen 2006, 57–58.) Yhä suurempi osa potilaan vastaanottoajasta menee tietoko-
netyöhön. Haastateltu Asiantuntija 2 totesi:  

”Mitä tarvittaisiin, on – – halu parantaa ihmistä tai ainakin auttaa häntä. Mi-
nulle on jotenkin välittynyt lääkäreiden puolelta semmoinen tunne. Ne lääkä-
ritkin – mistä on paljon puhuttu – istuvat enimmäkseen tietokoneen ääressä. 
Sitä ei uskalla häiritä, kun he kirjottavat niitä juttujansa. Koko ajan vähän 
[tunne], että voisikohan tästä nyt sanoa – – Mitä ajattelen minun kokemuk-
siani, niin on tullut [sellainen tunne], että ei kuunnella. Ei tartuta ihmisen hä-
tään.” (Asiantuntija 2.)  

Valtiontilintarkastajien kertomuksen (K 16/2006 vp, 207) mukaan hoitotakuu-
uudistus oli alustavien kyselytietojen mukaan nopeuttanut hoitoon pääsyä ja ter-
veyspalvelujen saatavuutta sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoi-
dossa. 

Perusterveydenhuollossa kertomuksen (K 16/2006 vp, 202) mukaan terveys-
keskusten toimintakäytäntöjä oli muutettu ja palveluja parannettu. Tuloksia oli 
saatu keskittämällä puhelinpalveluja, kehittämällä työnjakoa ja hyödyntämällä 
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teknologiaa. Valtion tilintarkastajien saamien tietojen mukaan maassa vain yksi 
prosentti asui terveyskeskusalueella, jossa oli jatkuvia ongelmia yhteyden saan-
nissa. Väestöstä 96 prosenttia asui alueella, jolla terveyskeskus pystyi arvioimaan 
hoidon tarpeen kolmessa arkipäivässä, ja joka kolmas sai terveyskeskuslääkä-
riajan viikossa (K 16/2006 vp, 202).  

Valtiontilintarkastajien kertomus (K 16/2006 vp, 203) antoi hoitotakuun to-
teutumisesta myös erikoissairaanhoidossa erinomaisen kuvan: tasa-arvo oli li-
sääntynyt, potilaat pääsivät aikaisempaa sujuvammin ja oikea-aikaisemmin hoi-
toon ja väestöryhmien terveyserot olivat kaventuneet. Jonot olivat lyhentyneet, 
vaikka lyhentymisvauhti oli jonkin verran hidastunut. Jonoissa oli vielä paljon or-
topedisiä leikkauksia ja kuunhuoltopalveluita tarvitsevia iäkkäitä henkilöitä.  

Valtiontilintarkastajien (K 16/2006 vp, 207) mielestä alustavista tuloksista ei 
kuitenkaan voinut tehdä johtopäätöksiä hoitotakuun onnistumisesta, koska tiedot 
perustuivat pitkälti viranhaltijoiden mielipiteisiin. Ongelmia aiheutti hoitotakuun 
seurantajärjestelmän rakentaminen. Vaikeuksia olivat aiheuttaneet muun muassa 
hoitopalveluita tuottavien yksiköiden tietojärjestelmien erilaisuus sekä hoitota-
kuusäännösten edellyttämien tietosisältöjen yhdenmukaistaminen. Hankaluuk-
sia seurantaan aiheutti kertomuksen mukaan se, ettei hoitoprosesseja ollut aiem-
min seurattu hoitotakuu-uudistuksen edellyttämästä näkökulmasta. Pidettiin tär-
keänä panostaa luotettavan seurantajärjestelmän kehittämiseen. (K 16/2006 vp, 
202, 207.) 

Valtiontilintarkastajien kertomus vuodelle 2006 ei sisältänyt mainintaa edus-
kunnan hoitotakuu-uudistusta koskevasta lauselmasta. Eduskunta oli velvoitta-
nut aikaisemmin hallitusta seuraamaan ennen kaikkea hoitotakuu-uudistuksen 
vaikutuksia perusterveydenhuoltoon ja ehkäisevään työhön kunnissa ja miten re-
surssit uudistuksen jälkeen kehittyivät (EV 94/2004). Tosin valtiontilitarkastajat 
huomauttivat, että pitkien hoitojonojen purkaminen ei estä muiden terveyden-
huollon tärkeiden tehtävien täyttämistä. Esimerkkinä mainittiin ennaltaehkäi-
sevä toiminta. (K 16/2006 vp, 207.) Valtiontilintarkastajat eivätkä Stakesin asian-
tuntijat tuoneet esille, että järjestöillä voisi olla roolia hoitotakuun seurannassa tai 
toteuttamisessa. 

Valtionhallinnon ja järjestöjen tekstiä parivertailuun 

Kirkastaakseni kuvaa potilaan asemasta ja järjestöjen merkityksestä hoitotakuun 
yhteydessä päätin vertailla kahta dokumenttia, joista toinen edustaa valtionhal-
lintoa ja toinen järjestöjä. Valitsin parivertailuun YTY ry:n hoitotakuuraportin 
(YTY 2006) ja hoitoon pääsyä koskevan luvun Kansallisen terveyshankkeen seu-
rantaryhmän raportista 2006 (STM 2006a, 16–20). Kutsun näitä tekstejä tässä 
parivertailussa valtionhallinnon dokumentiksi ja järjestöjen dokumentiksi. Tein 
valinnan seuraavin perustein: 
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Dokumenttien aihe on sama. Kummassakin dokumentissa keskeisen sisäl-
lön muodosti johtavien terveyskeskuslääkäreiden mielipidekyselyn arvi-
ointi. 
Dokumentit on kirjoitettu samalta ajalta. 
Dokumentit tuovat esille valtakunnallisia tietoja – toinen potilaan näkökul-
masta, toinen julkishallinnon näkökulmasta. 
Kumpikin perustuu kerättyyn tietoon, joka on luonteeltaan kuitenkin eri-
laista. Valtionhallinnon dokumentti on virkamiesten kirjoittama seuranta-
raportti, joka perustuu tilastotietoihin ja aikaisempiin selvityksiin. Järjes-
töjen dokumentti on esimerkki järjestöjen kokemustiedon keruusta. 

Valtionhallinnon dokumentin mukaan hoitotakuun toteutumisen kehityssuunta 
oli viranomaisten seurantatietojen mukaan erinomainen (STM 2006a, 18). Jär-
jestöt suhtautuivat hoitotakuun toteutumiseen seurantaryhmää negatiivisemmin.  

Valtionhallinnon dokumentissa Kansallisen terveyshankeen seurantaryhmän 
mielestä merkittävin ongelma ennen hoitotakuuta oli yhteydensaanti terveyskes-
kuksiin (STM 2006a, 18), mitä myös järjestöt pitivät ongelmana, mutta eivät mer-
kittävimpänä. Järjestöjen dokumentissa ei puhuttu erikseen ajasta ennen hoito-
takuuta ja sen jälkeen, vaan vuonna 2006 järjestöt pitivät merkittävimpänä on-
gelmana vaihtuvia lääkäreitä ja lääkäripulaa (YTY 2006, 3). Tästä Kansallisen ter-
veyshankkeen seurantaryhmä totesi, että lääkärille pääsyssä kiireettömissä ta-
pauksissa on ”parantamisen varaa” (STM 2006a, 18). Valtionhallinnon raportin 
mukaan potilas pääsi pääsääntöisesti hoitoon määräajassa, kun taas järjestöjen 
dokumentin kyselyyn vastanneista järjestöistä puolet oli sitä mieltä, että määrä-
ajoissa esiintyy ongelmia (YTY 2006, 16). Valtionhallinnon dokumentin lopussa 
todettiin, että sairaalat keskittyvät vanhojen jonojen purkuun uusien potilaiden 
kustannuksella. Seurantatietojen laatuongelmat näyttivät kasvavan, ja julkisen 
suun terveydenhuollon organisointi vaati lisätoimenpiteitä. Kansallisen terveys-
hankkeen seurantaryhmä katsoi, että hoidon saatavuuden ongelmiin on paneu-
duttava ja tiedon tulee pohjautua luotettavasti kerättyihin tietoihin potilasjärjes-
telmän sähköisistä sairauskertomuksista. Seurantaryhmän mielestä perustervey-
denhuollon asemaa oli vahvistettava. (STM 2006a 16–20.) Järjestöt kaipasivat 
hoitotakuun seurantaan potilasnäkökulmaa, potilaan kuulemista, hallinnollisia 
rajoja ylittävää yhteistyötä sekä sairauksien luonteen huomioon ottamista (YTY 
2006, 11). 

Dokumenttien parivertailua jatkettiin teema-analyysillä. Valtionhallinnon do-
kumentti oli viisi sivua pitkä, ja siinä oli 1180 sanaa. Järjestöjen dokumentti käsitti 
16 sivua ja 2710 sanaa. Valtionhallinnon dokumentissa teemojen prosentuaalinen 
osuus oli 12 prosenttia ja järjestöjen dokumentissa 13 prosenttia. Teemat näytti-
vät kuvaavan dokumentteja kohtalaisen hyvin verrattuna muihin tutkimuksen 
analysoituihin dokumentteihin. 
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Kuvio 9. Teemojen prosentuaaliset osuudet Kansallisen terveyshankkeen seurantaryhmän 
raportin (Kth:n) hoitoon pääsy -luvusta ja YTY ry:n hoitotakuudokumentista 
(STM 2006a, 16–20; YTY 2006) 

Hoitoteema korostui selkeästi enemmän valtionhallinnon dokumentissa kuin jär-
jestöjen dokumentissa, kun taas vaikuttamisteema oli selkeästi vahvempi järjes-
töjen dokumentissa. Asiakkuusteema oli heikko kummassakin dokumentissa. 
Hoitoteeman avainsanat jono ja pääsy toistuivat usein valtionhallinnon dokumen-
tissa.  Avainsana järjestö nosti vaikuttamisteeman osuutta järjestöjen dokumen-
tissa. Hoitotakuu toistui useita kertoja vain järjestöjen dokumentissa. Poiketen 
monista tässä tutkimuksessa analysoiduista dokumenteista avainsana potilas ei 
sijoittunut kummassakaan dokumentissa kolmen eniten esiintyvän avainsanan 
joukkoon. Järjestödokumentissa avainsana potilas sijoittui viidennelle sijalle. 
Avainsanojen määrien mukaan dokumentit näyttivät olevan hyvin erilaisia (Tau-
lukko 10). 
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Taulukko 10. Eniten esiintyvät teemojen mukaiset avainsanat Kansallisen terveyshankkeen
seurantaryhmän raportin Hoitoon pääsy luvussa ja YTY ry:n raportissa (STM 
2006a 16–20; YTY 2006). 

Suositut avain-
sanat  

Esiintymät järjestöjen dokumen-
tissa (YTY 2006).  
 
 
Sija ja määrä. 

Esiintymät valtionhallinnon do-
kumentissa (STM 2006a, 16–20, 
Kth:n Hoitoon pääsy -luku).  
 
Sija ja määrä.  

hoito  1. sija, 120 1. sija, 64

järjestö 2. sija, 72 0

hoitotakuu 3. sija, 33 7. sija, 3

liitto 4. sija, 32 0

potilas 5. sija, 25 4. sija, 10

henkilö  6. sija, 16 0

pääsy 7.sija, 15 3. sija, 21

tasa-arvoisuus 8. sija, 4 0

saatavuus Jaettu 9. sija, 3 
(lisäksi yhdistys ja voimavara) 

5. sija, 6

jono  Vain yksi maininta 2. sija, 27

 
Käsitystä dokumenttien erilaisuudesta vahvistaa myös se, että järjestöjen doku-
mentissa avainsana potilas yhdistyi toistuvasti sanoihin kokemus ja näkökulma, 
kun taas valtionhallinnon dokumentissa avainsana potilas yhdistyi kokemukseen 
ja näkökulmaan – kumpaankin vain kerran (STM 2006a, 16–20; YTY 2006). 

Valtionhallinnon dokumentissa kuvaukset potilaasta olivat yleensä potilaan 
kannalta positiivisia, ja niissä kuvattiin potilasta yhtä usein kohteena kuin passii-
visena toimijana. Yhdessä ajatuskokonaisuudessa potilas kuvattiin kohteena, pas-
siivisena toimijana ja aktiivisena toimijana. Tämä ajatuskokonaisuus sisältää tut-
kimukseni kannalta relevanttia tietoa (sulut kirjoittajan). 

”Sairaaloiden yli kuuden kuukauden mittaiset hoitojonot olivat lyhentyneet 
vuodenvaihteesta 2006 toukokuun loppuun mennessä runsaasta 20 000 poti-
laasta (kohde) vajaaseen 13 000:een. Ongelmallisimmat erikoisalat ovat edel-
leen kuulonhuolto, ortopedia, käsikirurgia ja plastiikkakirurgia. Lisäksi arvioi-
tiin niiden yli kuusi kuukautta hoitoa jonottaneiden potilaiden (passiivinen 
toimija) määrä, joille (kohde) oli tarjottu hoitoa muualta kuin omasta sairaa-
lasta, mutta jotka (aktiivinen toimija) ovat halunneet jäädä oman sairaalan 
hoitojonoon.” (STM 2006a, 16.) 
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Ajatuskokonaisuus on pääosiltaan myönteinen. Hoitojonot lyhenivät nopeasti. Yli 
kuuden kuukauden jonoissa olleille potilaille oli tarjottu hoitoa muualtakin, mutta 
osa heistä oli halunnut jäädä oman sairaalansa hoitojonoon. Viimeisen virkkeen 
lopussa on ilmaisu, jossa potilas on aktiivinen toimija, ja jonka voi tulkita potilaan 
kannalta sekä kielteiseksi että myönteiseksi.  

Järjestöjen dokumentissa potilas oli selkeästi useammin toiminnan kohteena 
kuin toimijana, mutta hän esiintyi – poiketen julkishallinnon dokumentista – ak-
tiivisena toimijana useammin kuin passiivisena toimijana. Suurin osa kuvauksista 
oli jälleen potilaan kannalta positiivisia. Järjestöjen dokumentissa potilas oli pas-
siivinen toimija vain kolme kertaa. Passiivisena toimijana järjestöjen dokumen-
tissa potilas ei saanut jotain, tarvitsi tai hänellä oli jotain. Valtionhallinnon doku-
mentissa potilas lähinnä jonotti, odotti tai vain oli. Järjestöjen dokumentissa 
muodostui yksioikoinen kuva potilaasta aktiivisena toimijana, koska kuvauksissa 
korostui vain potilaan kokemus.  

Suuri näkemyksellinen ero näissä dokumenteissa on se, että valtionhallinnon 
dokumentissa potilas esiintyi lähinnä mittayksikkönä, joka luokitellaan eri mää-
reiden avulla. Seurantajärjestelmistä kirjoitettiin usein niin, että seurannan koh-
detta ei mainittu ollenkaan. Järjestöjen dokumentissa potilaat näyttäytyivät ihmi-
sinä, joilta voitaisiin kysyä heitä itseään koskevia asioita. Järjestöt välittivät tietoja 
pitkäaikaissairaista, monisairaista ja ilman diagnoosia jääneistä sairaista ihmi-
sistä. Järjestöt antoivat palautetta lääkärille pääsystä, mutta ennen kaikkea kestä-
vien hoitosuhteiden tarpeesta. Järjestöt myös paljastivat hoitotakuun katvealueita 
kuten pitkät tutkimusajat. (YTY 2006.)  

Kieli poikkesi toistaan parivertailun dokumenteissa (ks. luvut 8.3 ja 9). Valti-
onhallinnon dokumentti sisälsi runsaasti managerismin elementtejä, esimerkiksi: 

”Yhtenäiset perusteet ja indikaatiot ovat sopimuksia hoitopäätösten teossa, 
joita on tarkoitus jatkossakin kehittää. Hoitoon pääsyn määräaikojen käyt-
töönotto täysimääräisenä edellyttää perusteellisia toimintatapamuutoksia, 
työnjaon uudistamista ja teknologian hyödyntämistä sekä erikoissairaanhoi-
don ja perusterveydenhuollon palvelujen yhteensovittamista.” (STM 2006a, 
16.) 

Järjestöjen dokumentista löytyi useita valtaistumista tai osallistumista koskevan 
terveyspoliittisen keskustelun elementtejä, esimerkiksi: 

”Julkisen terveydenhuollon on kuultava yksittäistä potilasta nykyistä enem-
män.” (YTY 2006, 11.) 

Sekä valtionhallinnon että järjestöjen dokumentti ilmensi kielen rakenteellista ja 
symbolista valtaa. Järjestöjen raportissa esiintyi ilmaisuja, joissa näkyi vakuutte-
lua eli kielen vallan toista tasoa. Se sisälsi joitakin potilaiden kertomuksia, joissa 
oli nähtävissä kielen vallan ensimmäistä tasoa eli kokemuksiin perustuvaa kieltä 
(ks. luku 3.4.2). Vastaaja A kirjoitti: 
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”Se on vähän semmoista että puolenvuoden sisällä katsotaan yhtä kohtaa ki-
pupaikasta ja seuraavan puolenvuoden jälkeen sen kipeän paikan vierustaa. 
Mihinkä se on mennyt tuo lääkärikoulutuskin, kun ne ovat niitä yhden asian 
osaajia. Ei ne käsitä että ihminen on kokonaisuus.” (YTY2006, 9) 

Valtionhallinnon dokumentti ja järjestöjen dokumentti poikkesivat toisistaan 
suuresti, vaikka kummassakin on kysymys hoitotakuun seurannasta. Järjestöjen 
dokumentissa välittyi kuva potilaasta, jolle sairaus on elämään liittyvä prosessi, 
kun valtionhallinnon dokumentissa potilas nähtiin mittayksikkönä ja diagnoosin 
haltijana. Valtionhallinnon ihmiskuva näyttäytyi potilaan kannalta mekaanisena, 
kun taas järjestöillä näytti säilyvän inhimillinen kontakti potilaaseen. 

Tuloksia: 

Haastatteluaineiston mukaan seuranta on merkittävää lainsäädännön ja 
itse toteutuksen kannalta. Perusterveydenhuollon hoitotakuun toteutuksen 
osittainen epäonnistuminen johtui muun muassa huonoista mittareista. 
Potilaita edustavien järjestöjen näkemyksiä ei kuultu kehitettäessä hoitota-
kuun virallista seurantajärjestelmää. Julkishallinnon asiantuntijat tai haas-
tateltavat asiantuntijat eivät yhtä lukuun ottamatta nähneet järjestöillä roo-
lia hoitotakuun seurantatyössä.  
Hoitotakuu-uudistuksen oltua voimassa noin vuoden viranomaisten seu-
rantatiedot olivat ristiriidassa järjestöjen saaman kenttäpalautteen kanssa. 
Vuonna 2006 valtionhallinnon seurantatiedot toivat esille tietoja hoitota-
kuun onnistumisesta. Vuonna 2008 eduskunnassa todettiin välikysymyk-
sen käsittelyssä, ettei hoitotakuu ollut lainkaan nopeuttanut kiireettömään 
hoitoon pääsyä. Pääsy terveyskeskuslääkäreille oli entisestään vaikeutunut 
ja terveyskeskusten vetovoima vähentynyt. 
Viranomaiset pitivät merkittävimpänä ongelmana yhteydensaantia ter-
veyskeskuksiin, kun taas järjestöjen mielestä merkittävin ongelma olivat 
vaihtuvat lääkärit ja lääkäripula. 
YTY ry:n (2006) hoitotakuuraportin ja kansallisen terveyshankkeen seu-
rantaryhmän raportin (STM 2006a, 16–20) parivertailussa potilas esiintyi 
yleensä kohteena ja kuvaukset olivat myönteisiä. Järjestöt kuvasivat poti-
lasta useammin aktiivisena toimijana kuin valtionhallinto. 
Valtionhallinnon dokumentissa oli runsaasti managerismin elementtejä, 
kun taas järjestöjen dokumentista löytyi potilaan valtaistamista kuvaavia 
elementtejä. Järjestöjen dokumentista välittyi kuva potilaasta, jolle sairaus 
on elämään liittyvä prosessi, kun valtionhallinnon dokumentissa potilas 
nähtiin mittayksikkönä ja diagnoosin haltijana. 
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6.5 Potilaan asema terveydenhuoltolaissa hoitotakuun 
näkökulmasta 

6.5.1 Hoitotakuusta osa terveydenhuoltolakia  

Pääministeri Matti Vanhasen II hallitusohjelmassa (VNK 2007, 52) mainittiin, 
että kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään terveydenhuolto-
laiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aitojen madaltamiseksi 
ja yhteistyön lisäämiseksi. Samalta sivulta hallitusohjelmaa (2007, 52) löytyi mai-
ninta siitä, että terveydenhuollon hoitotakuun toimivuutta arvioidaan ja tehdään 
tarpeelliset muutokset aikarajoihin ja toimintamalleihin. Toukokuun 1. päivänä 
vuonna 2011 tuli voimaan terveydenhuoltolaki (1326/2010), joka sisälsi hoitota-
kuusäädöksiä. 

Terveydenhuoltolakityöryhmän (STM 2008b) muistio herätti kiinnostusta jo 
vuonna 2008. Työryhmä pyysi muistiostaan 135 lausuntoa ja sai 312 lausuntoa 
(HE 90/2010 vp, 89). 

Muistan, että tuolloin järjestökentällä käytiin vilkasta keskustelua siitä, kuinka 
perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tullaan yhdistämään. Reumaliittokin 
päätti ottaa julkisuudessa kantaa terveyspiirien puolesta (vrt. Katko 2008, 32). 
Muistikuvani mukaan Terveydenhuoltolaki tuotti pettymyksen, koska se ei odo-
tuksista huolimatta sisältänyt rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajat olisivat madaltuneet. Keskittyminen 
potilaan valinnanvapauteen ei ollut käsitykseni mukaan järjestöjen toiveiden kär-
kisijalla. 

Saatujen lausuntojen määrä paljasti sen, että terveydenhuoltolaista käytiin de-
battia vuosia ennen sen voimaantuloa. Helsingin Sanomissa terveydenhuoltolaki 
mainittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2007. Vuosina 2007–2011 julkaistiin Suo-
men 46  terveydenhuoltolaista 96 artikkelia. (HS arkisto 2007–2011.) Yksikään 
näistä artikkeleista ei ollut pääkirjoitus; suurin osa oli mielipidekirjoituksia. Hel-
singin Sanomissa terveydenhuoltolaki ei näyttäytynyt suurena uutisena. Tähän 
saattoi vaikuttaa se, että sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus (Sote) oli 
jo valmisteilla. Helsingin Sanomista löytyi Sote-osumia 14 artikkelista, jotka jul-
kaistiin ennen terveydenhuoltolain voimaantuloa (HS arkisto, 1.1.2009–1.5.2011). 
Haastatellut asiantuntijat kiinnittivät huomiota terveydenhuoltolakiin. Asiantun-
tija 1:n mielestä terveydenhuoltolaista muodostui substanssilaki. Asiantuntija 3 
näkemyksen mukaan terveydenhuoltolaki jää historiaan väliaikaisena puitela-
kina. Asiantuntija 5 piti lain korostamaa valinnanvapautta poliittisena trendinä. 
Asiantuntija 7 puhui terveydenhuoltolain yhteydessä puolestaan trendeistä, joita 
herätti EU:n potilasdirektiivi.  

                                                        
46 Helsingin Sanomat uutisoi USA:n terveydenhuoltolaista, josta vuosina 2009–2011 löytyi 
kymmenen artikkelia.  
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Terveydenhuoltolaista (1326/2010)47 tehtiin teema-analyysi. Hoitoteema pai-
nottui laissa eniten, mikä selittyy hoito-sanan runsaalla esiintyvyydellä (400 ker-
taa). Seuraavaksi eniten esiintyivät avainsanat potilas (85 kertaa) ja kuntoutus (43 
kertaa). 

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) kuntoutus yhdistyi hoitoon aikaisempaa 
paremmin. Haastatteluaineiston mukaan kuntoutus jäi hoitotakuu-uudistuksessa 
paitsioon. Siitä ei mainittu ollenkaan hoitotakuu-uudistuksen lakipykälämuutok-
sissa (vrt. EV 94/2004). Terveydenhuoltolaissa kuntoutus mainittiin lähes kai-
kissa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämistä koskevissa py-
kälissä, ja lisäksi löytyi kaksi pykälää, joiden otsikossa on mainittu kuntoutus: 
Lääkinnällinen kuntoutus (29 §) ja Yhteistyö ja ohjaus muuhun kuntoutukseen 
(30 §). Kuntoutusta ei kuitenkaan mainittu Hoitoon pääsy -luvussa (L 1326/2010, 
6. luku). Haastatteluaineiston mukaan oli tärkeää, että esimerkiksi sairaalahoidon 
jälkeiseen kuntoutukseen sovellettaisiin hoitotakuuta (mm. Asiantuntija 7). 

Kaksi hallituksen esitystä  

Hallituksen esitys hoitotakuusta (HE 77/2004 vp) valmistui kuusi vuotta aikai-
semmin kuin hallituksen esitys terveydenhuoltolaista (HE 90/2010 vp). Hoitota-
kuuta koskevan lakiesityksen tarkoituksena oli täsmentää lainsäädäntöä hoidon 
saatavuuden turvaamiseksi, ja siinä ehdotettiin useiden lakien muutoksia (HE 
77/2004 vp, 1). Terveydenhuoltolakia (1326/2010) koskevassa esityksessä ehdo-
tettiin yhdistettäväksi eri lakien säädöksiä yhdeksi uudeksi laiksi. Siinä esitettiin 
tiiviimpää yhteistyötä eri tahojen kanssa ja integroitumista sosiaalihuollon kanssa 
eheän palvelukokonaisuuden aikaansaamiseksi. (HE 90/2010 vp, 1.) Hallituksen 
esitys terveydenhuoltolaista (90/2010 vp) koski suurta kokonaisuutta – tervey-
denhuoltoa ja sen järjestelyjä – kun taas vuoden 2004 hallituksen esitys (77/2004 
vp) keskittyi hoitoon pääsyn turvaamiseen sekä sen edellytyksiin. 

Terveydenhuoltolakia koskeva hallituksen esitys (90/2010 vp) sisälsi 221 sivua 
ja 84 887 sanaa ja hoitotakuuta koskeva hallituksen esitys (77/2004 vp) 62 sivua 
ja 22 025 sanaa. Hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä teemojen avain-
sanat kattoivat yli 13 prosenttia kaikista esityksen sanoista. Vastaava prosentti oli 
terveydenhuoltolakia koskevassa hallituksen esityksessä 9,5. Kummassakin halli-
tuksen esityksessä hoitoteema oli voimakkain. Vuonna 2004 vaikuttamisteema 
painottui toiseksi eniten ja vuonna 2010 asiakkuusteema. Vaikuttamisteeman 
osuus oli hallituksen esityksissä (77/2004 vp; 90/2010 vp) vuonna 2004 selvästi 
suurempi kuin vuonna 2010. (Kuvio 10.)  

 
 

                                                        
47 Terveydenhuoltolaki alkuperäisessä muodossaan. Lakiin on tehty joitakin muutoksia jäl-
kikäteen, mutta niillä ei ole merkitystä tutkimusaiheeni kannalta.  
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Kuvio 10. Teemojen prosentuaaliset osuudet hoitotakuuta koskevasta hallituksen  
esityksestä ja terveydenhuoltolakia koskevasta hallituksen esityksestä  
(HE 77/2004 vp; HE 90/2010 vp) 

Kummassakin dokumentissa eniten esiintyvät avainsanat olivat hoito, potilas ja 
oikeus. Myös talous korostui kummassakin dokumentissa, vuonna 2004 avainsa-
nat maksaa ja kustannus ja vuonna 2010 raha ja maksu.  

Avainsana potilas esiintyi prosentuaalisesti kaksi kertaa useammin hoitota-
kuuta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 77/2004 vp) kuin terveydenhuolto-
lakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 90/2010). Avainsana asiakas esiintyi 
hiukan vahvemmin vuonna 2010 kuin vuonna 2004.  

Toisin kuin hallituksen esityksessä vuonna 2004, asiakkuus ja asiakas määri-
teltiin vuoden 2010 dokumentissa (HE 77/2004 vp; HE 90/2010 vp). Asiakaskes-
keisyydestä löytyi oma lukunsa terveydenhuoltolakia koskevasta hallituksen esi-
tyksestä (HE 90/2010 vp, 36–37). Esityksen mukaan asiakaskeskeisyyteen sisäl-
tyy ajatus siitä, että asiakas on palvelujen keskipisteenä. Palvelut ja toiminnot or-
ganisoidaan hänen yksilöllisistä tarpeistaan lähtien. (HE 90/2010 vp, 36.) Halli-
tuksen esityksessä (90/2010 vp, 36) määriteltiin asiakas viitaten lakiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, 3 §). Halli-
tuksen esityksen (90/2010 vp, 36) mukaan asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuol-
lon asiakaslaissa tarkoitettua asiakasta sekä potilaslaissa tarkoitettua potilasta. 
Aivan näin suorasanaisesti ei asiakasta ja potilasta määritelty asiakastietojen säh-
köistä käsittelyä koskevassa laissa, vaan todettiin asiakasasiakirjan ja asiakastie-
don koskevan myös potilasta (L 159/2007 3 §,). Laki sosiaalihuollon asiakkaasta 
(812/2000, 3 §) määritteli asiakkaan sosiaalihuoltoa hakevaksi tai käyttäväksi 
henkilöksi, eikä laissa puhuttu potilaasta. Vastaavasti potilaslaissa (85/1992) ei 
ollut mainintaa asiakkaasta. Potilaslaissa (85/1992, 2 §) potilaalla tarkoitetaan 
terveyden- ja sairaanhoitopalveluja käyttävää tai muuten niiden kohteena olevaa 
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henkilöä. Asiakas-käsitteestä on näin tullut lainsäädännön vahvistama yläkäsite, 
joka voi merkitä myös potilasta. Asiantuntija 5 tosin totesi potilas- ja asiakas-kä-
sitteiden käytön olevan pelkkää semantiikkaa: 

”No sitähän on käyty vuosikausia [keskustelua] siitä, että asiakas vai potilas – 
– Jos on sairas ihminen, niin kyllähän siitä nyt yleensä potilas-nimitystä käy-
tetään. Mutta – – onhan siellä paljon terveitäkin, jotka eivät ole potilaita, että 
sikäli siinä mielessä se asiakas on ihan hyvä sana. Ei minua tämmöinen seman-
tiikka ole koskaan mitenkään erityisesti kiinnostanut. Minusta ihmisestä tässä 
on kysymys.” (Asiantuntija 5.) 

Terveydenhuoltolakia koskevan hallituksen esityksen mukaan (90/2010 vp, 36) 
asiakkaan tulee olla selvillä hoito- ja palveluketjujen kokonaisuudesta ja hänellä 
tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan palveluket-
juunsa. (HE 90/2010 vp, 36).  

Terveydenhuoltolakia koskevassa hallituksen esityksessä asiakaskeskeisyyden 
lisäämiseksi ehdotettiin ensisijaisesti potilaille mahdollisuutta valita hoitopaik-
kansa (HE 90/2010 vp, 1 ja 76). Sanaa asiakaskeskeisyys ei löytynyt hoitotakuuta 
koskevasta hallituksen esityksestä (HE 77/2004 vp).  

Parivertailu 

Potilaan aseman mahdollisten muutosten selvittämiseksi tehtiin parivertailu hal-
lituksen esitysten (HE 77/2004 vp; HE 90/2010 vp) hoitoon pääsyä koskevista 
tekstiotteista.  Vertailuun otettiin hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityksestä 
luku Yksityiskohtaisten perustelut ja terveydenhuoltoa lakia koskevasta hallituk-
sen esityksestä luku Hoitoon pääsy (HE 77/2004 vp, 36–47, jäljempänä Hp 2004; 
HE 90/2010 vp, 140–151, jäljempänä Hp 2010). Kummassakin tekstissä kuvattiin 
lakipykälien yksityiskohtaisia perusteluja. Hp 2004 koski kymmentä pykälää ja 
Hp 2010 taas kahtatoista pykälää (HE 77/2004 vp, 36–47; HE 90/2010 vp, 140–
151).  

Hp 2004:ssa kerrottiin määräaikojen lisäksi muun muassa yhtenäisen hoidon 
kriteereistä, niiden laatimisesta ja soveltamisesta, erikoismaksuluokasta luopu-
misesta ja erityispoliklinikoiden perustamisesta sekä potilaiden tutkimus-, hoito- 
ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmista, jotka on tehtävä tarvittaessa yh-
teisymmärryksessä potilaan kanssa. Erikoismaksuluokasta luopumista ja erityis-
poliklinikkatoimintaa ei enää mainittu Hp 2010:ssa. Hp 2010:ssä täsmennettiin 
hoitoon pääsyn määräaikojen laskemista. Hoitosuunnitelma yhdistettiin useim-
miten ja selkeästi tilanteeseen, jossa potilas valitsee uuden hoitopaikan (HE 
90/2010 vp, 141–142). Hp 2010:ssa keskityttiin hoitopaikan valintamahdollisuu-
teen uutena asiana (HE 90/2010 vp, 140–146). Valintaoikeuden perusteluissa 
tuotiin esille potilaan etuja, mutta usein niitä seurasi kuvaus organisaation edusta. 
Esimerkiksi:  
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”Valinnan mahdollisuuden lisäämisen tavoitteena olisi varmistaa potilaiden 
mahdollisuudet saada hänen tarvitsemiaan palveluja hänelle sopivassa pai-
kassa hänelle sopivaan aikaan. Lisääntyvä mahdollisuus voisi toimia myös pal-
velujärjestelmän uudistumisen käyttövoimana. Aktiivinen valinnan vapauden 
käyttö voisi parhaimmillaan johtaa asiakaslähtöisempiin palveluprosesseihin 
sekä palvelujen laadun turvallisuuden kehittymiseen. Myös järjestelmän te-
hokkuus ja vaikuttavuus voisi lisääntyä, jos valinnan mahdollisuus lyhentäisi 
potilasjonoja ja vähentäisi hoitoprosessin pilkkomista tarpeettoman moneen 
käyntiin tai hoitojaksoon.” (HE 90/2010 vp, 140.) 

Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) yhtenäisen hoidon perusteista on oma pykä-
länsä lain yleisessä osassa (7 §), joten asiaa ei ole käsitelty Hp 2010:ssä. Hp 2004:n 
mukaan potilaalle oli ilmoitettava, milloin hän pääsee hoitoon. Hp 2010:ssa ei yli-
päätänsä mainittu, mitä potilaalle tulisi ilmoittaa tai tiedottaa. Hp 2004:n lisäyk-
set tutkimus-, hoito- tai lääkinnällistä kuntoutusta koskevasta suunnitelmasta ja 
potilaalle tiedottamisesta sisältyvät potilaslain (785/1992, 4 §, 4a §) muutoksiin. 
Potilaslakiin ei tehty muutoksia terveydenhuoltolain yhteydessä.  

Hp 2004:stä ja Hp 2010:stä tehtiin teema-analyysi. Teemojen avainsanojen 
prosentuaalinen kattavuus oli yhtä vahva Hp 2004:ssä kuin Hp 2010:ssä. Kum-
massakin tekstissä teemojen avainsanat kattoivat noin 13 prosenttia tekstien sa-
noista. Teemojen avainsanojen osuus oli Hp 2004:ssä yhtä suuri kuin koko halli-
tuksen esityksessä 77/2004 vp. Hp 2010:ssä avainsanojen osuus oli taas suurempi 
kuin koko hallituksen esityksessä 90/2010 vp. 

Tarkasteltaessa hallitusten esitysten osatekstejä (Hp 2004; Hp 2010) ja koko-
naisuuksia (HE 77/2004 vp; HE 90/2010 vp) selvisi, että hoitoteema oli yleensä 
voimakkain teema. Voimakkaimmillaan se esiintyi Hp 2004:ssä. Teemoista vai-
kuttamisteema oli heikoin terveydenhuoltolain hallituksen esityksessä (Kuvio 11). 
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Kuvio 11. Teemojen prosentuaalinen osuudet hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityk-
sestä (HE 77/2004 vp) ja Hp 2004:stä (HE 77/2004 vp, 36–47) sekä terveyden-
huoltolakia koskevasta hallituksen esityksestä (HE 90/2010 vp) ja Hp 2010:stä 
(HE 90/2010 vp, 140–151)  

Sekä Hp 2004:n että Hp 2010 teemojen avainsanoista kärkeen nousivat sanat 
hoito, potilas ja henkilö. Eniten esiintyviä sanoja tarkasteltiin myös teemoittain. 
Kummassakin tekstissä hoitoteeman ja asiakkuusteeman käytetyimmät avain- 
sanat olivat samoja. Vaikuttamisteemassa sanat vaihtelivat. Maksu oli vaikutta-
misteeman toistuvin avainsana Hp 2004:ssä ja valita Hp 2010:ssä. (Taulukko 11.) 
Valita-sanan vähyys Hp 2004:ssä verrattuna Hp 2010:een vahvistaa käsitystä, 
että terveydenhuoltolain valmistelussa korostui potilaan valinta.  
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HE 77/2004
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HE 90/2010,
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Hp 2010, 4855
sanaa.
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Taulukko 11. Yleisimmin esiintyneet avainsanat teemoittain Hp 2004:ssä ja Hp 2010:ssä 
(HE 77/2004 vp, 36–47; HE 90/2010 vp, 140–151). Eniten esiintyvien sanojen 
tausta sävytettyinä.  

Avainsanat Hp 2004, 4991 sanaa 
(HE 77/2004 vp, 36–47) 

Hp 2010, 4855 sanaa  
(HE 90/2010 vp, 140–151)  

Hoitoteema

hoito  1. sija, 315 1. sija, 298

pääsy 2. sija, 21 2. sija 18

Jono 3. sija, 6 3. sija, 5

Asiakkuusteema

potilas 1. sija, 117 1. sija, 107

henkilö 2. sija, 49 2. sija, 38

Asukas 3. sija, 5 Jaettu 3. sija 14 
(lisäksi yhdistys 14 ja asiakas 14) 

Vaikuttamisteema

maksu 1. sija, 44 Jaettu 3. sija, 15  
(lisäksi kuntoutus 15)  

oikeus  2. sija, 24 2. sija, 24

Talous 3. sija 13 1

valita  6 1. sija, 26

 
Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) sana kuntoutus esiintyi neljänneksi useim-
min teemojen avainsanoista, mikä oli ilmiönä poikkeuksellinen verrattuna mui-
hin tässä tutkimuksessa mukana olleisiin valtionhallinnon dokumentteihin. Pari-
vertailun dokumenteissa kuntoutus-sana esiintyi harvoin. Hp 2004:ssä kuntou-
tus-sana itse asiassa esiintyi enemmän kuin Hp 2010:ssa. Kuntoutus yhdistyi hei-
kosti terveydenhuoltolain valmistelussa hoitoon pääsyyn. (Taulukko 12.) 
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Taulukko 12. Kuntoutus-sana hoitotakuu- ja terveydenhuoltolakiuudistuksessa. 

Hoitotakuu-uudistus 
Avainsana kuntoutuksen prosentuaalinen 
osuus dokumentin sanoista 

Terveydenhuoltolakiuudistus
Avainsana kuntoutuksen prosentuaalinen 
osuus dokumentin sanoista 

Lakimuutokset  
(EV 94/2004) 

0,2 % (4 lain muutosta, 
10 pykälää) 

Terveydenhuoltolaki
(1326/2010) 

0,6 % (79 pykälää) 

HE 77/2004 vp 0,1 % HHE 90/2010 vp 0,45 %

Hp 2004 0,1 % (10 pykälää) HHp 2010 0,04 % (12 pykälää) 

 
Tutkimustehtävän mukaisesti analysoitiin, miten Hp 2004 ja Hp 2010 kuvaavat 
potilasta kohteena, passiivisena tai aktiivisena toimijana. Teksteistä poimittiin 
kaikki potilas-sanan sisältävät ajatuskokonaisuudet, joista muodostui 165 havain-
toyksikön tutkimusaineisto. Hp 2004 käsitti 83 havaintoyksikköä ja Hp 2010 hie-
man vähemmän eli 81 havaintoyksikköä (taulukko 13).  

Taulukko 13. Potilas kohteena ja toimijana Hp 2004:ssä ja Hp 2010:ssä sekä havaintoyksi-
köiden positiivisuus, negatiivisuus ja neutraalisuus. N = 165.  (HE 77/2004 vp, 
36–47; HE 90/2010 vp, 140–151.) 

Hoitoon 
pääsy  
 

Potilas 
kohteena,  
havainto-
yksiköt 

Potilas passiivi-
sena toimijana, 
havainto- 
yksiköt 

Potilas aktiivi-
sena toimijana, 
havainto- 
yksiköt  

Yhteensä,  
havainto- 
yksiköt 

Hp 2004 37 27 20 84 

Positiivisuus, 
negatiivisuus 
ja neutraalius 

31+ 1– 5+- 12+ 1– 8+- 12+ 1– 7+- 55+ 3– 20+- 
 

Hp 2010 43 16 22 81 

Positiivisuus, 
negatiivisuus 
ja neutraalius 

28+ 3– 11 +- 9+ 2– 5+- 14+ 0– 8 +- 51+ 5– 24+- 

Hp 2004 ja 
Hp 2010 

80 43 42 165 

Positiivisuus, 
negatiivisuus 
ja neutraalius 

59+ 4– 16+- 18+ 3– 13+- 26+ 1– 15+- 106+ 8– 44+- 
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Tässäkin aineistossa, niin kuin lähes kaikissa tutkimuksen valtionhallinnon doku-
menteissa, potilasta kuvattiin useimmiten kohteena ja mutta yllättävän usein 
myös toimijana. Aineistossa kiinnitti huomiota se, että potilas esiintyi aktiivisena 
toimijana yhtä usein kuin passiivisena toimijan ja kaiken kaikkiaan suurin piirtein 
yhtä paljon toimijana kuin kohteena. Kuvaukset olivat enimmäkseen positiivisia. 
Potilas näyttäytyi aktiivisena toimijana suurin piirtein yhtä usein sekä Hp 
2004:ssä että Hp 2010:ssä (taulukko 13). Suurin ero löytyi passiivisten toimijoi-
den määrästä: potilas toimi selvästi useammin passiivisena toimijana vuonna 
2004 kuin vuonna 2010. 

Hp 2004:n ja Hp 2010:n havaintoyksikköjen mukaan potilaan asemassa oli ta-
pahtunut joitakin muutoksia 2004–2010. Potilaan ollessa kohteena teksteistä löy-
tyivät seuraavat erot:  

Potilaan turva muutti luonnettaan. Hp 2004:ssä potilaan turva liittyi hoi-
toon pääsyyn ja seurantaan. Tekstissä mainittiin myös pitkäaikaissairaiden 
turva. Hp 2010:ssä korostui potilaan valintaoikeuden turvaaminen.  
Potilaan ohjaaminen muuttui. Hp 2004:ssa mainittiin usein, että potilasta 
ohjaavat tai hänelle antavat ohjausta ammattihenkilöt, erityisesti hoitajat. 
Hp 2010:n maininnoissa tyydyttiin passiivimuotoisiin lauseisiin eli poti-
lasta ohjatattiin tai hänelle annettiin ohjausta ilmoittamatta, kuka tätä oh-
jausta antoi.  
Maininnat potilaan oikeasta hoidosta jäivät pois. Hp 2004:n havaintoyk-
siköistä löytyi kuusi mainintaa, joissa tuodaan esille potilaan oikea hoito, 
josta vastuu on ammattihenkilöstöllä. Hp 2010:n havaintoyksiköissä oli 
maininta vain oikean hoitopaikan valinnasta, jonka potilas voi itse tehdä.  

Potilasta kuvattaessa passiivisena toimijana muutosta näkyi suhtautumisessa po-
tilaan oikeuksiin: 

Potilaan rajoitetuista oikeuksista siirryttiin valintaoikeuksiin. Hp 2004:n 
mukaan potilaalla ei ollut subjektiivista oikeutta hoitotakuuseen, oikeutta 
saada mitä tahansa hoitoa, oikeutta vaatia kirjallisen hoitosuunnitelman 
hoitoja eikä oikeutta saada maksukaton ylittyessä maksutonta hoitoa eri-
tyispoliklinikalla. Hp 2010:ssä korostui oikeus valita oma hoitoyksikkönsä.  

Potilasta kuvattaessa aktiivisena toimijana Hp 2004:n ja Hp 2010:n havaintoyk-
siköistä oli löydettävissä merkkejä potilaan aseman muuttumisesta.  

Maininnat yhteisymmärryksestä potilaan kanssa vähenivät. Hp 2004:n 
havaintoyksiköissä viitattiin potilaslakiin (785/1992, 6 §), jonka mukaan 
potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Lisäksi am-
mattihenkilön oli tehtävä hoitopäätöksensä yhteisymmärryksessä potilaan 
kanssa. Yli enimmäisaikojen menevästä hoidosta oli myös sovittava yhteis-
ymmärryksessä potilaan kanssa. Hp 2010:n havaintoyksiköistä löytyi yksi 
maininta yhteisymmärryksestä pelkästään viittauksena potilaslakiin. 
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Potilaan toivomuksista 48  omaan valintaan. Hp 2004:ssä hoitohenkilö-
kunta valitessaan esimerkiksi hoitoaikaa otti huomioon potilaan toivomuk-
set. Hp 2010:ssä oli olennaista, että potilas tekee itse valintoja. Hp 2004:ssä 
mainittiin toistuvasti, että valittaessa hoitoaikaa potilaan toivomus otetaan 
huomioon. Hp 2010:ssä potilaan toivomisesta tai toivomuksista ei ollut yh-
tään mainintaa. Painopiste siirtyi potilaan valinnanvapauteen. 
Potilaan maksamisesta siirrytään potilaan valintoihin. Hp 2004:ssä poti-
las maksoi, suoritti maksun, selviytyi maksusta tai ei saanut jättää maksa-
matta yhteensä neljä kertaa. Tekstissä mainittiin yhden kerran valintamah-
dollisuudesta, mikäli potilas oli siitä valmis maksamaan. Hp 2010:ssä poti-
las valitsi tai teki valintoja aktiivisena toimijana 11 kertaa. Maksamisesta ei 
löytynyt yhtään mainintaa.  

Olennainen ero Hp 2004:n ja Hp 2010:n välillä muodostui siitä, että aikaisemmin 
ammattihenkilöstö valitsi ja otti huomioon potilaan toiveita, myöhemmin potilas 
valitsi ja vasta jälkikäteen ammattihenkilöstö puuttui asiaan.  

”Sen jälkeen kun potilas olisi tehnyt hoitopaikkaa koskevan valintansa, olisi 
lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävä hoidon tarpeen 
arvio ja tämän perusteella potilaan yksilöllinen hoitosuunnitelma” (HE 
90/2010 vp, 141). 

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan potilaan aseman muuttumisessa nähtiin 
heijastuksia poliittisista trendeistä. Sekä hoitotakuu-uudistuksen että terveyden-
huoltolain valmisteluvaiheessa hallitusta ohjasi pääministeri Matti Vanhanen 
(kesk.). Vuonna 2007 hallitukseen tuli kokoomus SDP:n tilalle. Hallitus muuttui 
siis oikeistolaisemmaksi terveydenhuoltolakia laadittaessa. Haastateltu Asiantun-
tija 5 totesi:  

”Valta vaihtui ja alkoi – – vapauden tuulet – suuremmat kuin tämä muu sub-
stanssi.” (Asiantuntija 5.)  

Asiantuntija 4:n mielestä terveydenhuoltolaki mahdollistaa valinnanvapauden, 
mutta se ei ole kaikille todellisuutta eikä arkipäivää. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö terveydenhuoltolaista  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta antoi mietintönsä hallituksen esityksestä 1.12.2010. 
Se kuuli 47 asiantuntijaa ja sai lisäksi 12 erillistä kirjallista lausuntoa (StVM 
40/2010, 1–3) . Kuultavana oli useita järjestöjä. Asiantuntija 7:n mukaan tervey-
denhuoltolain valmisteluun vaikuttamisessa järjestöillä oli kaksi kärkeä: hoitoon 
pääsyn viive oli saatava mahdollisimman lyhyeksi, ja toiseksi kuntoutus oli saa-
tava osaksi hoitoa. Tähän tutkimukseen valitut kansanterveysjärjestöt antoivat 

                                                        
48 Potilaan toivomus juontuu tässä kontekstissa ilmaisusta potilas toivoo. Potilas katsottiin 
olevan aktiivinen toimija toivoessaan.  
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lausunnot myös terveydenhuoltolakia koskevasta hallituksen esityksestä. Mielen-
terveyden keskusliiton, Suomen Diabetesliiton, Suomen Reumaliiton ja Suomen 
Sydänliiton lausunnot kertoivat järjestöjen ajankohtaisista edunvalvontahaas-
teista. Muuten lausunnot olivat luonteeltaan erilaisia. Mielenterveyden keskuslii-
ton lausunnon keskeinen vaatimus oli, että mielenterveyden hoidosta on saatava 
oma laki (MTKL 2010). Suomen Diabetesliitto keskittyi oman alueensa ongelma-
kohtiin kuten hoitotarvikkeiden saantiin (SDL 2010). Suomen Reumaliitto kiin-
nitti huomiota kiireettömän hoidon järjestelyihin (SRL 2010). Suomen Sydän-
liitto korosti kuntoutukseen pääsyn tärkeyttä (SL 2010). 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki useita muutosehdotuksia terveydenhuolto-
lakiin, ja lisäksi se esitti muutoksia peräti 27 muuhun lakiin (StVM 40/2010, 12–
34). Nämä muutokset olivat lähinnä lain velvoittamia muutoksia ja koskivat viit-
tauksia terveydenhuoltolakiin viittauksia. 

Terveydenhuoltolain Hoitoon pääsy -luvun muutosehdotuksissa valiokunta 
korosti ammattihenkilöstön asiantuntemuksen tärkeyttä, voimavarojen riittä-
vyyttä ja kiireellisen hoidon määrittelyä (StVM 40/2010, 14–15). Valiokunta piti 
tärkeänä nuorisopsykiatrisen hoidon yhtenäistämistä ja sen soveltamista nuoriin 
aikuisiin ja perheiden tukitoimintoja (StVM 40/2010, 5). Valiokunta totesi, että 
valintaoikeuden laajentaminen edellyttää neuvonnan lisäämistä ja sitä että poti-
laille annetaan ymmärrettävästi tietoja hoidosta ja hoitovaihtoehdoista. Tästä se 
ei kuitenkaan esittänyt muutosta lainsäädäntöön. Lisäksi se piti tärkeänä potilaan 
valintaoikeuden kannalta potilastietorekistereiden kehittämistä. (StVM 40/2010, 
6.) 

Mietintö sisälsi kaksi vastalausetta. Viisi kansanedustajaa Suomen Sosialide-
mokraattisesta Puolueesta ja yksi kansanedustaja Vasemmistoliitosta olivat alle-
kirjoittaneet Vastalause 1:n. Vastalause 2:n oli allekirjoittanut yksi kristillisdemo-
kraattien puoluetta edustava kansanedustaja. Kummassakin kiinnitettiin huo-
miota mielenterveyspalvelujen parantamiseen.  

Tuloksia: 

Teemojen osuus oli hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
77/2004) selvästi suurempi kuin terveydenhuoltolakia koskevassa hallituk-
sen esityksessä (HE 90/2010). Hoitoteema oli voimakkain kummassakin 
esityksessä. Vaikuttamisteema oli toiseksi voimakkain vuonna 2004 ja  
asiakkuusteema vuonna 2010. Vuonna 2010 esityksessä korostettiin asia-
kaskeskeisyyttä ja sen lisäämiseksi ehdotettiin ensisijaisesti potilaille mah-
dollisuutta valita hoitopaikkansa (HE 90/2010 vp, 1 ja 76). Sanaa asiakas-
keskeisyys ei löytynyt hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 
77/2004 vp). 
Hallituksen esitysten hoitoon pääsyä koskevista tekstiotteista (HE 77/2004 
vp, 36–47, jäljempänä Hp 2004; HE 90/2010 vp, 140–151, jäljempänä Hp 
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2010) tehtiin parivertailu. Kummastakin tekstistä muodostui suurin piir-
tein yhtä paljon havaintoyksiköitä, joissa potilas oli kohteena tai toimijana. 
Tässäkin aineistossa, niin kuin lähes kaikissa tutkimuksen valtionhallinnon 
dokumenteissa, potilasta kuvattiin useimmiten kohteena mutta usein myös 
toimijana. Aineistossa kiinnitti huomiota se, että potilas esiintyi aktiivisena 
toimijana yhtä usein kuin passiivisena toimijana ja kaiken kaikkiaan suurin 
piirtein yhtä paljon toimijana kuin kohteena. Kuvaukset olivat enimmäk-
seen positiivisia. Suurin ero löytyi passiivisten toimijoiden määrästä: poti-
las toimi selvästi useammin passiivisena toimijana vuonna 2004 kuin 
vuonna 2010. 
Potilaan ollessa kohteena potilaan turva liitettiin Hp 2004:ssä hoitoon pää-
syyn, seurantaan ja pitkäaikaiseen sairastamiseen, kun taas Hp 2010:ssä 
korostui potilaan valintaoikeuden turvaaminen. Hp 2004:ssä kerrottiin eri-
tyisesti hoitajien antamasta ohjauksesta, kun taas Hp 2010:ssä ohjauksesta 
kirjoitettiin passiivimuodossa. Maininnat potilaan oikeasta hoidosta, josta 
ammattihenkilöt vastaavat, jäivät pois Hp 2010:stä. Mainittiin ainoastaan 
oikean hoitopaikan valinta, jonka potilas voi itse tehdä. 
Kuvattaessa potilasta passiivisena toimijana Hp 2004:ssä hänen oikeuksi-
aan rajattiin. Potilaalla ei ollut subjektiivista oikeutta hoitotakuuseen,  
oikeutta saada mitä tahansa hoitoa, oikeutta vaatia kirjallisen hoitosuunni-
telman tekoa eikä oikeutta saada maksutonta hoitoa erityispoliklinikalla 
maksukaton ylittyessä. Hp 2010:ssä korostui vain oikeus valita oma hoi-
toyksikkönsä.  
Kuvattaessa potilasta aktiivisena toimijana mainintojen määrä yhteisym-
märryksestä ammattihenkilöiden ja potilaiden välillä ja potilaiden toivei-
den huomioon ottamisesta ja potilaiden suorittamista maksuista oli pie-
nempi vuonna 2010 kuin vuonna 2004. Hp 2010:ssä painotettiin lähes yk-
sinomaan potilaan omaa valintaa. 
Olennainen ero Hp 2004:n ja Hp 2010:n välillä muodostui siitä, että aikai-
semmin ammattihenkilöstö valitsi ja otti huomioon potilaan toiveita, myö-
hemmin potilas valitsi ja vasta jälkikäteen ammattihenkilöstö puuttui asi-
aan. 
Asiantuntijoiden haastattelut eivät tue ajatusta, että potilaan valinnanva-
paus kohentaisi yksiselitteisesti potilaan asemaa. Valinnanvapaus ei käy-
tännössä koske kaikkia, ja siinä nähtiin poliittista trendiä.  
Tutkimuksen neljä kansanterveysjärjestöä olivat kuultavina sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnassa terveydenhoitolakia koskevasta hallituksen esityksestä. 
Yhteinen piirre oli ajankohtaisten edunvalvonta-asioiden esilletuonti. Yksi 
järjestö kiinnitti huomiota hoitoon pääsyyn. 
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6.5.2 Eduskuntapuhe ja potilas 2004 ja 2010  

Puhetta hoitotakuusta ja terveydenhuoltolaista  

Hoitotakuuta ja terveydenhuoltolakia koskevista eduskuntapuheista kirjoitettiin 
kummastakin noin 80 pöytäkirjasivua. Hoitotakuusta pidettiin eduskunnassa 118 
puheenvuoroa ja terveydenhuoltolaista 108 puheenvuoroa. Hoitotakuun käsittely 
eduskunnassa keskittyi alkukesään 2004. Terveydenhuoltolakia käsiteltiin edus-
kunnassa lokakuusta joulukuuhun 2010. (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 73/2004, 
38–79 vp; PTK 75/2004, 11–33 vp; PTK 65/2010 vp, 6–46; PTK 124/2010, 36–
60,  vp; PTK 125/2010 vp, 6–8; PTK vp 126/2010, 33–45; PTK 127/2010 vp, 7.) 
Hoitotakuuta käsiteltäessä eniten pidettiin puheenvuoroja 15.6.2004 hoitotakuun 
toisessa lakikäsittelyssä (PTK 73/2004, 11–33), mutta eniten puhuttiin ensimmäi-
sessä lakikäsittelyssä. Terveydenhuoltolaista pidettiin puheenvuoroja ja puhuttiin 
eniten 15.6.2010 lähetekeskustelussa (PTK 65/2010 vp). (Taulukko 14.) 
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Taulukko 14. Hoitotakuu-uudistuksen ja terveydenhuoltolain käsittely eduskuntasalissa 
2004 ja 2010.  

Pvm PKT vp Laji Pöytä-
kirjan 
Luku, 
sivut, 
sivujen 
määrä  

Puheen-
vuorot, 
määrä 

Keskeisiä avainsanoja, määrät 

Hoito-
takuu 
 

Pääsy Asiakas49 Potilas 
 

Hoitotakuun lainsäädäntö 

5.5.2004 53/2004 Lähete-
keskustelu 

4,  
46–65,  
19 s. 

18 23 19 43 58 

10.6.2004 73/2004 I käsittely 3,  
38–79,  
41 s. 

46 51 37 24 107 

15.6.2004 75/2004 II käsittely 13,  
11–32,  
2 s. 

54 75 0 0 32 

Terveydenhuoltolain säädäntö 

15.6.2010 65/2010 Lähete-
keskustelu 

1,  
6–46, 
40 s. 

41 14 10 52 102 

2.12.2010 124/2010 I käsittely 5,  
36–60,  
24 s. 

33 12 20 24 39 

3.12.2010 125/2010 Laki-
esitykset, 
yksityis-
kohtainen 
käsittely 

2,  
6–8,  
2 s. 

Puhe-
mies  
puhuu 

1  1 0 

7.12.2010 126/2010 II käsittely 32,  
33–45,  
12 s. 

32 1 0 6 14 

8.12.2010 127/2010 Lauselma-
ehdotus, 
toivealoite, 
päätöksen-
teko 

2,  
1 s. 

Puhe-
mies  
puhuu 

0  0 
 

0 

 

Teemat ja avainsanat 2004 ja 2010 

Keskeisten avainsanojen mukaan hoitotakuuta koskeva eduskuntapuhe vuodelta 
2004 muistutti vuoden 2010 terveydenhuoltolakia koskevaa eduskuntapuhetta 

                                                        
49 Ei sanaa asiakasmaksu 
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avainsana potilaan suhteen: kummassakin potilas-sanaa käytettiin yhä vähem-
män lähestyttäessä päätöstä. Käsiteltäessä hoitotakuu-uudistusta vuonna 2004 
kansanedustajat puhuivat oikeudesta yhä vähemmän lähestyttäessä päätöstä, kun 
taas vuonna 2010 kansanedustajat puhuivat oikeudesta enemmän siirryttäessä la-
kikäsittelyihin. Vuonna 2004 oikeudesta puhuminen liittyi pitkälti subjektiivisen 
oikeuden kieltämiseen (ks. PTK 53/2004 vp, 46–65). Vuonna 2010 oikeus liittyi 
usein potilaan valintaoikeuteen (ks. PTK 124/2010 vp, 36–60 ja 126/2010 vp, 34–
45). Terveydenhuoltolain käsittelyssä taloudesta puhuttiin vähiten lähestyttäessä 
päätöstä, kun taas hoitotakuun käsittelyssä kansanedustajat puhuivat eniten ta-
loudesta lähestyttäessä päätöstä. Vuonna 2010 talous-sanaa käytettiin eniten toi-
sessa lakikäsittelyssä, mutta sen käyttö hiipui lähestyttäessä päätöksiä. (Kuvio 12, 
vrt. luku 6.3.3.)  

 

Kuvio 12. Eräiden avainsanojen prosentuaaliset osuudet hoitotakuuta ja terveydenhuolto-
lakia koskevista eduskuntapuheista vuosina 2004 ja 2010. (PTK 53/2004 vp, 46–
65; PTK 73/2004 vp, 38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32; PTK 65/2010 vp, 6–46; PTK 
124/2010 vp, 36–60; PTK 126/2010 vp, 33–45.) 
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Tutkimuksen valtionhallinnon kirjallisissa dokumenteissa hoitoteema korostui 
yleensä eniten, seuraavaksi asiakkuus- ja kolmanneksi vaikuttavuusteema. Edus-
kuntapuheessa vaikuttamisteema oli vahvemmin esillä kuin asiakkuusteema sekä 
vuonna 2004 että vuonna 2010 (kuvio 13). 

 

Kuvio 13. Teemojen prosentuaaliset osuudet hoitotakuuta ja terveydenhuoltolakia koske-
vista eduskuntapuheista vuosina 2004 ja 2010 (PTK 53/2004 vp, 46–65; PTK 
73/2004 vp, 38–79; PTK 75/2004 vp, 11–32; PTK 65/2010 vp, 6–46; PTK 
124/2010 vp, 36–60; PTK 126/2010 vp, 33–45.)  

Peruspalveluministeri Risikko esitteli terveydenhuoltolakia koskevan hallituksen 
esityksen (90/2010 vp) eduskunnan lähetekeskustelussa 15.6.2010 (PTK 65/2010 
vp, 6–8). Hän toi esille, että terveydenhuoltolaki on palveluja ja toimintaa säätävä 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen sisältölaki ja että lain 
tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa. Risikon mielestä ter-
veydenhuoltolakiesityksen suurin arvo oli sen asiakaskeskeisyydessä. Merkittävin 
yksittäinen asiakaskeskeisyyttä lisäävä kohta oli hänestä mahdollisuus valita hoi-
topaikka. Toinen asiakaskeskeisyyttä parantava ehdotus liittyi potilasturvallisuu-
teen, koska terveydenhuollon toimintayksiköille säädettiin velvoite potilasturval-
lisuussuunnitelmien laatimisesta. Potilasturvallisuussäännösten mukaan hoidon 
laatu myös paranee. Kolmanneksi Risikko mainitsi potilaan roolin ja osaamisen 
vahvistamisen osana tämän sairauksien hoitoa. Hän korosti sitä, että potilas voi 
jatkossa valita hoitopaikkansa informoituna hoitopaikkojen laadullisista ja poti-
lasturvallisuuteen sekä palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä 
tekijöistä. Hän toi esille, että potilaan valinnanmahdollisuuksista huolimatta py-
ritään pitkäjänteiseen hoitovastuuseen. Hoitopaikan valinnan saa uudistaa perus-
terveydenhuollossa aikaisintaan vuoden kuluttua. Neljänneksi hän piti hoitota-
kuun täsmennyksiä myös merkkinä asiakaskeskeisyydestä. (PTK 65/2010 vp, 6–
8.) Käsite asiakaskeskeisyys toistui esittelypuheessa seitsemän kertaa (PTK 
65/2010 vp, 6–8), mutta vain kuusi kertaa varsinaisessa lähetekeskustelussa 
(PTK 65/2010 vp, 8–46). Risikko mainitsi esittelypuheenvuorossaan käsitteen 
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hoitotakuu pari kertaa, kun taas Hyssälä vuonna 2004 ei maininnut hoitotakuuta 
koskevassa hallituksen esityksen esittelypuheenvuorossa kertaakaan sanaa hoito-
takuu (PTK 65/2010 vp, 6–8; PTK 53/2004 vp, 46–48). 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön esittely 2010 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Inkeri Kerola (kesk.) puhui valio-
kunnan mietintöä (StVM 40/124) koskevassa esittelypuheenvuorossa asiakkaasta 
vain esitellessään valinnanvapautta. Hän mainitsi asiakkaan kolme kertaa. (PTK 
124/2010 vp, 37–39.) Kerola heti esittelypuheenvuoron alussa tiivisti terveyden-
huoltolain tehtävän palvelujen saatavuuteen: 

”Tällä lainsäädännöllä halutaan varmistaa palvelujen saatavuus asuinpaikasta 
tai sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta riippumatta.” (PTK 124/2010 vp, 
37.) 

Kuusi vuotta aikaisemmin Koskinen (sd.) sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheen-
johtajana pitäessään esittelypuheenvuoroa hoitotakuuta koskevasta valiokunnan 
mietinnöstä oli maininnut maan eri osissa hoidon saatavuuden, joka lähtisi väes-
tön terveystarpeista eikä riippuisi asukkaan maksukyvystä (PTK 73/2004 vp, 38). 
Myös Hyssälä peruspalveluministerinä (PTK 53/ 2004, 48) hoitotakuu-uudis-
tusta esitellessään eduskunnassa oli korostanut, että hoitotakuu-uudistuksen tar-
koituksena on turvata julkisten palvelujen saatavuus. Kerolan (PTK 124/2010 vp, 
37–39) puhe oli pitkälti manageristinen, ja siinä korostettiin rakenteita ja toimin-
taedellytyksiä toteuttaa terveyshuoltolain edellyttämä prosessi. Kerola piti tär-
keänä hoitotakuun parantamista psykiatrisen hoidon yhteydessä. Hän toi esille 
valiokunnan kannan, että mielenterveysongelmista kärsivien kohdalla määräajan 
pitäisi olla kaiken ikäisillä kolme kuukautta. Samalla hän otti esille valiokunnan 
kannan perheiden tukitoimien edistämisestä. Kerola puhui myös kuntoutuksesta 
ja toi esille valiokunnan kannan siitä, että kuntoutukseenkin sovellettavat hoitoon 
pääsyn aikarajat eivät ole kuntoutuksen onnistumisen kannalta aina tarkoituk-
senmukaisia. Toistaen sanatarkasti valiokunnan kannanottoa Kerola totesi, että 
kuntoutus tulee järjestää yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja siten, ettei kuntoutuk-
sen viivästyminen aiheuta kuntoutujan tilan heikentymistä ja siten kustannusten 
kasvua. (Kerola 2010, 38). Tästä selvisi, että kuntoutukseen sovelletaan hoitota-
kuun määräaikoja, mutta ne eivät ole lain velvoittamia. Asiaan kiinnitti haasta-
teltu Asiantuntija 7 erityistä huomiota.  

”Meillä on teknisesti korkeatasoista hoitoa, mutta hoito ei ole hyvää, koska se 
jää kesken. Siitä puuttuu oleellinen elementti – – kuntoutus niille, jotka sen 
tarvitsevat ja jolla varmistetaan hoitotuloksen pysyvyys. – – Hoitotakuu ulot-
tuu erikoissairaanhoitoon saakka. Sen pitäisi jatkua kuntoutukseen.” (Asian-
tuntija 7.)  
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Kerola (sd.) viittasi valiokunnan asiantuntijakuulemisiin. Hänen mukaansa kuu-
lemisten perusteella kuntoutukseen liittyi monia ongelmia. Niistä Kerolan mu-
kaan suurimpia oli koordinaattorin puute. Tarvetta olisi henkilölle, joka vastaisi 
kuntoutettavan järjestelmällisestä kuntoutusprosessista. Kerolan ja Asiantuntija 
7:n kannat olivat samansuuntaisia. Asiantuntija 7 katsoi, että kuntoutuksen tar-
peen arvion on oltava osa hoitoprosessia, jottei hoito jäisi kesken. Kerola toi esille 
Diabetesliiton, joka oli hänen mukaansa kuultavana erityisesti hoitotarvikkeista 
(PTK 124/2010, 39). 

Hoitotakuupuhe ja potilas 

Hoitotakuu kuului opposition kielenkäyttöön eduskunnassa vuonna 2004 (luvut 
18 ja 20.3). Hallituspuolueiden edustajat käyttivät mieluusti ilmaisua hoitoon 
pääsyn turvaaminen tai vastaavaa.   Sanaa hoitotakuu käytettiin yhteensä 139 ker-
taa. Lähetekeskustelussa sen käyttö oli vähäistä, mutta toisessa lakikäsittelyssä 
käyttö oli lähes kolminkertaistunut. Hoitotakuupuhe yhdistyi harvoin potilaaseen 
– yhteensä 13 kertaa, joista kahdeksan kertaa Vasemmistoliiton puheenvuoroissa. 
Puhe hoitotakuusta vuonna 2004 yhdistyi lähinnä talouteen ja hoidon järjestelyi-
hin.  Hoitotakuu mainittiin vuonna 2010 terveydenhuoltolakia koskevassa edus-
kuntapuheessa 28 kertaa. Vain kaksi kertaa hoitotakuu yhdistyi sanaan potilas – 
ja tällöinkin sanaan potilasturvallisuus.  Hoitotakuukeskustelua suuntautui välillä 
hoitotakuun soveltamiseen lähinnä psykiatrisessa hoidossa.  Vuonna 2010 hoito-
takuu-sanan käytössä ei ollut enää nähtävissä oppositioasetelmaa.  

Terveydenhuoltolakia koskevasta eduskuntapuheesta poimittiin sellaiset aja-
tuskokonaisuudet, jotka sisälsivät sanat hoitotakuu tai hoitoon pääsy50. Näin saa-
tiin 37 havaintoyksikköä. Lähes puolessa havaintoyksiköistä mainittiin jokin po-
tilasta vastaava sana51 . Monet näistä havaintoyksiköistä olivat luonteeltaan neut-
raaleita. Vain yhden kerran potilas tai vastaava esiintyi näissä hoitoon pääsyä tai 
hoitotakuuta koskevissa havaintoyksiköissä aktiivisena toimijana ilmaisussa ”po-
tilas saa valita oman terveyskeskuksensa” (PTK vp, 124/2010, 41). Useimmiten 
potilas oli toiminnan kohteena. Potilasta tai vastaavaa kuvattiin yleensä myöntei-
sesti. Havaintoyksiköistä sai vaikutelman, että kansanedustajat halusivat pitäytyä 
kielen vallan rakenteellisella ja symbolisella tasolla (vrt. luku 3.4.2). Eduskunta 
puhui hoitotakuusta tai hoitoon pääsystä terveydenhuoltolaissa, jonka arvon kat-
sottiin olevan asiakaskeskeisyydestä mainitsemalla vain harvoin asiakkaan tai po-
tilaan. Terveydenhuoltolaki näyttäytyi puheissa hallinnollisena lakina. 
  

                                                        
50 Pöytäkirjateksteissä hoitoon pääsy toistui myös muodossa hoitoonpääsy.  
51 Havaintoyksikössä mainittiin asiakas, nuori, mielenterveysongelmainen tai ihminen. 
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Tuloksia:

Vuonna 2010 terveydenhuoltolain käsittely käynnistyi eduskunnassa puhu-
malla taloudesta ja kustannuksista, kun taas hoitotakuun käsittelyssä 
vuonna 2004 kansanedustajat alkoivat puhua taloudesta enemmän lähes-
tyttäessä päätöstä.  
Poiketen muista valtionhallinnon kirjallisista dokumenteista eduskuntapu-
heessa vaikuttamisteema tuli voimakkaammin esille kuin asiakkuusteema. 
Hoitoteema oli vallitseva erityisesti hoitotakuu-uudistuksen ensimmäi-
sessä lakikäsittelyssä, ja asiakkuusteeman osuus oli erityisen vähäinen sekä 
vuonna 2004 että vuonna 2010 toisessa lakikäsittelyssä. Terveydenhuolto-
lain ensimmäisessä käsittelyssä kansanedustajat käyttivät vaikuttamistee-
man avainsanoja prosentuaalisesti lähes kaksi kertaa enemmän kuin toi-
sessa käsittelyssä, minkä sai aikaan valintaa ja taloutta koskevan keskuste-
lun väheneminen. 
Asiakkuusteeman osuus oli erityisen vähäinen verrattuna hoito- ja asiak-
kuusteemaan toisessa lakikäsittelyssä sekä vuonna 2004 että vuonna 2010. 
Vuonna 2010 eduskunta ei keskustellut asiakaskeskeisyydestä lähetekes-
kustelun esittelypuheenvuoron jälkeen, vaikka ministeri mainitsi sen ole-
van keskeisin arvo terveydenhuoltolaissa. Terveydenhuoltolain asiakeskei-
syys ei näyttäytynyt ollenkaan eduskunnassa puhuttaessa hoitoon pääsystä 
tai hoitotakuusta. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöjä esiteltäessä hoitotakuulainsää-
dännön tehtävä esiteltiin vuonna 2004 lähes samoilla sanoilla kuin tervey-
denhuoltolain tehtävä vuonna 2010. Lainsäädännön avulla haluttiin taata 
palvelujen saatavuus väestölle maan eri alueilla ja asukkaiden taloudelli-
sesta tilanteesta tai maksukyvystä riippumatta. 
Eduskuntapuheessa sana hoitotakuu yhdistyi harvoin potilaaseen vuosina 
2004 ja 2010. Eduskunnan terveydenhuoltolakia käsittelevä puhe oli hoi-
totakuun tai hoitoon pääsyn yhteydessä hallintokeskeistä. 

6.6 Hoitotakuu ja potilas valtiontalouden tarkastusviraston 
arvioinneissa 

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi hoitotakuuta toimintatarkastuskertomuk-
sessaan (VTV 2008, jäljempänä Hoitotakuukertomus) runsaat kolme vuotta hoi-
totakuu-uudistuksen voimaan tulosta. Kertomus valmistui kesällä 2008 ja sen jäl-
kiseurantaraportti (VTV 2010) syksyllä 2010. Jälkiseurantaraportissa (VTV 2010) 
todettiin, ettei hoitotakuun vaikutusta sairaanhoitokorvausten kehitykseen ollut 
riittävästi seurattu. Kesällä 2011 valmistui Valtiontalouden tarkastusviraston tu-
loksellisuuskertomus sairaanhoitovakuutuksesta (VTV 2011, jäljempänä Sairaan-
hoitovakuutuskertomus), kun terveydenhuoltolaki (1321/2010) oli ollut voimassa 
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parisen kuukautta ja hoitotakuu-uudistuksesta oli kulunut yli kuusi vuotta. Sai-
raanhoitovakuutuskertomuksessa toteutettiin Hoitotakuukertomuksen jälkiseu-
rantaraportin (VTV 2010) toivetta hoitotakuun vaikutuksen arvioinnista sairaan-
hoitokorvausten kehitykseen. Vertailun kannalta Sairaanhoitovakuuskertomus 
on kuitenkin ongelmallinen, koska sen painopiste oli yksityislääkäreiden palk-
kauksessa eikä niinkään hoitotakuun arvioinnissa. Toisaalta Sairaanhoitovakuu-
tuskertomus on ainoa valtionhallinnon dokumentti, jossa keskityttiin terveyden-
huollon yksityiseen puoleen. Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008) kaikista sa-
noista hoito-. asiakkuus- ja vaikuttamisteemojen avainsanojen osuus oli 14 pro-
senttia, kun taas Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa vastaava osuus oli vain 
neljä prosenttia.  Ero näkyy vertailtaessa teemojen osuuksia (kuvio 14). 

 
 

Kuvio 14. Teemojen prosentuaaliset osuudet Hoitotakuukertomuksessa ja Sairaanhoito-
kertomuksessa (VTV 2008; VTV 2011) 

Sairaanhoitovakuutuskertomus poikkesi muista analysoiduista valtionhallinnon 
dokumenteista siinä, että sekä hoito- että vaikuttamisteema tulivat esiin saman-
tasoisesti. Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) toistuivat useimmiten avainsa-
nat hoito, hoitotakuu ja jono, Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011) 
avainsanat hoito, vaikuttaa ja raha.  Sanat hoitotakuu, potilas, asiakas ja kansalai-
nen toistuivat dokumenteissa eri tavoin (kuvio 15). 
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Kuvio 15. Hoitotakuu-, potilas-, asiakas- sanojen prosentuaaliset osuudet Hoitotakuukerto-
muksessa ja Sairaanhoitokertomuksessa (VTV 2008; VTV 2011). 

Sana hoitotakuu esiintyy kummassakin dokumentissa useammin kuin sanat poti-
las tai asiakas.  Sana potilas esiintyi Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) pro-
sentuaalisissa vertailussa lähes seistämän kertaa useammin kuin Sairaanhoitova-
kuutuskertomuksessa (VTV 2011).  Sana asiakas esiintyi suhteellisesti useammin 
Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa kuin Hoitotakuukertomuksessa.  

Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008, 33) pääkysymys oli hoitotakuukeskei-
nen: 

 ”Miten hoitotakuulainsäädännön tavoitteet ovat toteutuneet?” 

Sairaanhoitovakuutuskertomuksen (VTV 2011, 16) pääkysymys keskittyy sairaan-
hoitovakuutuksen korvauksiin lääkäreiden palkkioista. 

”Edistävätkö sairaanhoitovakuutuksen korvaukset yksityislääkärien ja yksi- 
tyishammaslääkärien palkkioista väestön yhdenmukaista mahdollisuutta täy-
dentää julkisia terveyspalveluja kohtuullisin kustannuksin?”  

Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008, 20) mukaan hoitotakuu antaa ihmisille oi-
keuden päästä lääketieteelliset kriteerit täyttävään hoitoon tietyssä ajassa ja saada 
vain näyttöön perustavia hoitoja.  Tämä määrittely toistui Sairaanhoitovakuutus-
kertomuksessa (VTV 2011, 33) muutoin samassa muodossa paitsi sana ihminen 
oli korvaantunut sanalla potilas. (Vrt. luku 6.1.) 
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Vuonna 2008 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastushavainnot osoitti-
vat, että hoitotakuun toteutuksessa edettiin tavoitteiden suunnassa. Hoitotakuu 
toi terveydenhuoltoon lisää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta (VTV 
2008, 7), mutta toteutus kuitenkin takkuili monessa kohdin. Pitkät jonot lyheni-
vät, mutta eivät poistuneet; hoitoon pääsy ei nopeutunut hoitoketjun alussa; sai-
rauksien jälkihoidolle ei määritelty määräaikoja ja määräajoista löytyi tulkinnan-
varaisuutta, ja yhtenäisiä hoidon perusteita ei noudatettu riittävästi. Kustannus-
säästöjä ei saatu aikaan toivotusti. Hoitotakuun kolmen vuoden voimassaoloai-
kana yksityislääkäri- ja sairauspäivärahakorvaukset jatkoivat kasvuaan. Yksityi-
sen hoidon korvaukset lisääntyivät. Potilaiden tutkimuskorvaukset kasvoivat. Jo-
nonpurkurahoille oli asetettu epärealistia toiveita, ja niitä myös käytettiin muu-
hun kuin oli tarkoitus. (VTV 2008, 7–9.) Hoitotakuun jälkiseurantaraportissa 
(VTV 2010) keskityttiin kysymyksiin, jotka koskivat kiireettömän hoidon perus-
teiden seuraamista, jalkautumista ja ohjausta. Valtiontalouden tarkastusvirasto 
(VTV 2010,1) kysyi toimenpiteistä, joilla edistetään hoitoon pääsyn nopeuttamista 
hoitoprosessin alkupäässä. Yksi kysymys oli:  

”Millaisilla toimenpiteillä julkinen valta on pyrkinyt turvaamaan, että kansa-
laisten hoidon tarvetta arvioidaan yhdenvertaisesti sekä yksityisellä että julki-
sella puolella?” (VTV 2010, 1.)   

Yksityisen ja julkisen hoidon52 arvioinnista löytyi mainintoja Sairaanhoitovakuu-
tuskertomuksesta (VTV 2011).  

Runsaan kuuden vuoden jälkeen hoitotakuun voimaan tulosta Sairaanhoito-
vakuutuskertomuksen (VTV 2011) tarkastushavaintojen mukaan hoitotakuun to-
teutumisessa oli vielä ongelmia. Hoitotakuuseen liittyviä toimintakäytäntöjä oli 
uudistettu ja palvelu oli parantunut, mutta edelleen terveyskeskuslääkärille pääsy 
oli vaikeaa eikä jonoja oltu saatu puretuksi. Hoitotakuu näytti vähentävän yksi-
tyishammaslääkäreiden käyttöä, mutta ei yksityislääkäreiden käyttöä. Sairauspäi-
värahakorvaukset eivät myöskään odotetusti laskeneet hoitotakuun myötä, vaan 
ne nousivat. (VTV 2011, 33–35.) 

Potilasta koskevista ajatuskokonaisuuksista tutkimusaineisto  

Tutkimustehtävän mukaan sekä Hoitotakuukertomuksesta (VTV 2008) että Sai-
raanhoitovakuutuskertomuksesta (VTV 2011) keskityttiin niihin teksteihin, joissa 
mainitaan jotain potilaasta.  Tämä mahdollisti myös rajatun vertailun kertomuk-
sista, joiden sisältö painottuu kokonaisuudessaan eri asioihin.  Hoitotakuukerto-
muksessa (VTV 2008) esiintyi 123 ajatuskokonaisuutta, joissa esiintyi sana poti-
las. Näistä muodostettiin 179 havaintoyksikköä. Sairaanhoitovakuutuskertomuk-
sesta (VTV 2011) poimittiin ajatuskokonaisuudet, joissa oli mainittu potilas. Ha-
vaintoyksiköitä muodostui vain 13.  

                                                        
52 Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa ei niinkään arvioitu hoidon tarvetta.  
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Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008) havaintoyksiköissä sana hoitotakuu tois-
tui yhteensä 8853 kertaa 53 havaintoyksikössä. Koko dokumentissa käsite hoitota-
kuu esiintyi 397 kertaa. Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011) hoitota-
kuu toistui potilas-sanan sisältävissä havaintoyksiköissä neljä54 kertaa kolmessa 
havaintoyksikössä ja koko dokumentissa 39 kertaa. Tässä kiinnittyi huomio sii-
hen, että kummassakin dokumentissa hoitotakuusta kirjoitettiin useimmiten mai-
nitsematta potilasta.  

Yksityiset terveyspalvelut, potilas ja hoitotakuu 

Kummassakin kertomuksessa (VTV 2008 ja VTV 2011) käsiteltiin yksityisiä ter-
veyspalveluja. Tosin Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa sana yksityinen esiintyi 
suhteutettuna kertomusten pituuteen lähes kuusi kertaa useammin kuin Hoitota-
kuukertomuksessa55. Kummastakin dokumentista löytyi havaintoyksiköistä poti-
laskuvauksia, jotka liittyivät palvelujen yksityisyyteen. Nämä havaintoyksiköt oli-
vat potilaan kannalta Hoitotakuukertomuksessa yleensä negatiivisia, mutta Sai-
raanhoitovakuutuskertomuksessa suurin piirtein yhtä usein negatiivisia kuin po-
sitiivisia. Hoitotakuukertomuksesta löytyi aiheesta joitakin neutraaleja kuvauk-
sia, mutta ei Sairaanhoitovakuutuskertomuksesta.  

Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008, 67 ja 70) mainittiin, että potilaan hoi-
toarvio ja kohtelu olivat erilaisia yksityisellä puolella kuin julkisella puolella. 
Hoito kuvattiin julkista palvelua myönteisemmin, mutta samalla mainittiin, että 
potilas joutuu tästä myös maksamaan. Kuntien kannalta tilanne kuvattiin hanka-
laksi. Yksityislääkärin ei tarvitse käyttää yhtenäisen hoidon perusteita eikä pistey-
tysrajoja lähettäessään potilaan esimerkiksi ortopediseen leikkaukseen (VTV 
2008, 64.) Hän voi lähettää potilaan leikkaukseen julkiseen erikoissairaanhoitoon 
ottamatta vastuuta leikkauksen aiheuttamista kuluista. Kunnat eivät voi valvoa tai 
ohjeistaa yksityissektorin terveyspalveluja, vaikka laskut lankeavatkin kunnille. 
(VTV 2008, 70.) Hoitotakuukertomuksen mukaan hoitotakuun kustannussäästöt 
jäivät toteutumatta, mikäli yksityislääkäri eikä välttämättä terveyskeskuslääkäri-
kään käytä potilaan hoidon arvioinnissa kiireettömän hoidon kriteereitä ja mikäli 
erikoissairaanhoito puolestaan ei vaadi kiireettömän hoidon kriteerien käyttöä 
(VTV 2008, 70.) Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008, 69) mukaan yhtenäiset kii-
reettömän hoidon perusteet voivat olla työvälineitä, joita yksittäinen lääkäri voisi 
hyödyntää päättäessään potilaan hoidosta. Perusteiden suositusluonteisuus näh-

                                                        
53 Luku pieneni 60:een, kun poistettiin toistuvat havaintoyksiköt. Ajatuskokonaisuudesta 
saattoi muodostua useampi kuin yksi havaintoyksikkö tarkastelukulman vaihtuessa.  
54 Ei toistuvia havaintoyksiköitä.  
55 Terveyspalveluihin liittyvä sana yksityinen (yksityislääkäri, yksityissektori jne.) esiintyi 
Hoitotakuukertomuksessa (27 389 sanaa) 69 kertaa ja Sairaanhoitovakuutuskertomuk-
sessa (10 628 sanaa) 154 kertaa. 
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tiinkin riskinä sille, että kunnissa, sairaanhoitopiireissä ja yksityissektorilla kii-
reettömän hoidon perusteita käytetään eri tavoin, mikä puolestaan lisää potilai-
den eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä (VTV 2008, 30.) 

Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008, 78) mukaan hoitotakuu kanavoi terveys-
palvelujen kysyntää yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille, koska määräajat 
nopeuttavat potilaiden hoitoon pääsyä julkiselle sektorille. Tarkastusvirasto toi 
esille, että kustannustietoiset potilaat saattavat valita palvelujen parantuessa en-
tistä hanakammin julkisen sektorin palveluja (VTV 2008, 78). 

Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011, 35) paljastettiin, että jonojen 
pituuteen vaikuttaa lääkäreiden kaksoisrooli julkisen sektorin työsuhteisena työn-
tekijänä ja yksityisenä ammatinharjoittajana. Kertomuksen mukaan kaksoisrooli 
mahdollistaa jonojenpitämisen pitkinä julkisella puolella. Potilas piti usein ohjata 
ostopalvelun kautta yksityiselle puolelle, jotta hoitotakuun kriteerit täytettäisiin. 
(VTV 2011, 35.) Näin on mahdollista, että sama lääkäri leikkaa potilaan ansaiten 
paremmin yksityisellä puolella. 

Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011) keskityttiin pohtimaan vero-
rahoitteisen sairausvakuutuksen merkitystä potilaan hoidon tasa-arvoisuudelle. 
Yksityisten terveyspalvelujen verorahoitteisella sairausvakuutuskorvauksella var-
mistetaan, että yksityiset palvelut täydentävät kunnallisia palveluja ja lisäävät 
kansalaisten valinnanmahdollisuuksia. Tätä valinnanvapautta kuitenkin rajoittaa 
se, että potilaan maksu on korkea korvausten jälkeenkin, ja näin pienituloisilla ei 
ole pääsyä yksityisen lääkärin palveluihin. (VTV 2011, 26–27.) 

Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008) ja Sairaanhoitovakuutuskertomuksen 
(VTV 2011) havaintoyksiköiden vertailun yhtenä löydöksenä voidaan pitää sitä, 
että potilaan valinnanvapaus on vuosien aikana muuttunut yhä enemmän oikeu-
deksi. Valinnanvapautta ei enää vuonna 2011 kytketty potilaan maksuosuuteen. 
Tämä omalta osaltaan lisää tasa-arvoisuutta, mutta toisaalta sairausvakuutuskor-
vaus yksityisestä terveyspalvelusta on laskenut niin pieneksi, ettei sillä enää ole 
merkittävää vaikutusta potilasmaksuun. Pienituloisten mahdollisuudet käyttää 
yksityisiä palveluja ovat vähentyneet, joten tämä taas puolestaan vähentää tasa-
arvoisuutta. Potilaiden omavastuuosuudet olivat julkisessa terveydenhuollossa 
kansainvälisesti korkeat (VTV 2011, 27).  

Potilas kohteena ja toimijana vuosina 2008 ja 2010 

Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) potilas oli välillä passiivisen toimija ja 
harvoin aktiivisen toimija. Muiden valtionhallinnon dokumenttien mukaisesti po-
tilas passiivisena toimijana odotti, pääsi tai sai jotakin. Potilas aktiivisena toimi-
jana näyttäytyi kertomuksen sivuilla ”värikkäänä persoonana”, joka oli rahoja 
käyttävä, liikkuva ja välillä hankala potilas (VTV 2008). Hän lähinnä maksoi, 
säästi, kuormitti, rahoitti ja kustansi oman hoitonsa. Löydöksenä voi pitää sitä, 
että potilas aktiivisena toimijana ensisijaisesti siirtyi paikasta toiseen. Esimerkiksi 
potilas liikkui hoitopaikasta toiseen; hän tuli vuodeosastolle; hänellä oli oikeus 
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mennä hoitoon johonkin muuhun Euroopan maahan; hän hakeutui hoitoon ja 
kävi vastaanotolla. Lisäksi vaativia potilaita tuli erikoissairaanhoidosta peruster-
veydenhuoltoon. Kunta seurasi erikoissairaanhoitoon meneviä potilaita. Aktiivi-
nen potilas saattoi olla hankala: potilas kieltäytyi, huusi, vaati, teki kanteluja, sotki 
lakitekstejä toisiinsa ja toteutti uhkauksensa.  

Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) suurimman ryhmän muodostivat poti-
laan kannalta negatiiviset havaintoyksiköt, joissa potilas oli kohteena, ja pienim-
män positiiviset havaintoyksiköt, joissa potilas oli aktiivinen toimija. Neutraalien 
ilmaisujen määrä oli poikkeuksellisen suuri, mikä selittyy osittain joidenkin ha-
vaintoyksiköiden moni-ilmeisyydellä. Esimerkiksi yksi havaintoyksikkö sisälsi 
positiivisen ilmaisun oikeudesta päästä hoitoon Euroopan unionin muihin mai-
hin, mutta samassa yhteydessä mainittiin negatiivisesti kustannusten noususta ja 
turhasta hoidosta (vrt. VTV 2008, 18). Havaintoyksikkö luokiteltiin neutraaliksi. 
(Kuvio 16.) 

Kuvio 16. Potilas toiminnan kohteena, passiivisena ja aktiivisena toimijana sekä havainto-
yksiköiden positiivisuus, negatiivisuus ja neutraalius potilaan kannalta. N = 179. 
Aiheena potilaan kuvaus Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008).  

Sairaanhoitovakuutuskertomuksen (VTV 2011) havaintoyksiköissä potilas kuvat-
tiin useimmiten passiivisena toimijana. Suuri osa havaintoyksiköistä oli potilaan 
kannalta negatiivisia. (kuvio 17).  
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Kuvio 17. Potilas toiminnan kohteena, passiivisena ja aktiivisena toimijana sekä havaintoyk-
siköiden positiivisuus, negatiivisuus ja neutraalius. N = 13. Aiheena potilaan ku-
vaus Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011).  

Sairaanhoitovakuutuskertomuksen (2011) havaintoyksiköissä korostettiin poti-
laan valinnanvapauden tarvetta ja keskityttiin korvauksiin.  

Sekä Hoitotakuukertomuksesta (2008) ja Sairaanhoitovakuutuskertomuk-
sesta (2011) kävin läpi asiakasta koskevat ilmaisut. Hoitotakuukertomuksessa 
asiakas-sana yhdistyi lähes aina johonkin toiseen sanaan (esim. asiakasmaksu). 
Tekstissä oli useita mainintoja, joissa sanat potilas ja asiakas esiintyivät yhdessä 
kauttaviivalla erotettuna (potilas/asiakas).  Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa 
kiinnittyi huomio siihen, että asiakasta koskevat ilmaisut olivat yhtä poikkeusta 
lukuun ottamatta myönteisiä ja asiakas esiintyi useimmiten aktiivisena toimijana, 
mutta ei kertaakaan passiivisena toimijana56  

Kertomusten kieli 

Jokaisesta Hoitotakuukertomuksen (VTV 2008) havaintoyksiköstä tekstit luoki-
teltiin terveyspoliittisten keskustelujen pääelementtien mukaan (luku 3.3.3 ). Yli 
2/3 osaa tekstistä mukaili terveyspolitiikan perinteisestä hyvinvointisuutta kos-
kevaa keskustelua. Tämänsuuntainen tulos saatiin muistakin valtionhallinnon 
teksteistä. Poikkeava tulos oli se, että kieli, jossa potilas oli kohteena, ilmensi pro-
sentuaalisesti perinteistä hyvinvointisuutta suhteellisesti vähemmän kuin poti-
laan ollessa passiivisena tai aktiivisena toimijana. Tämä johtuu siitä, että analy-
soitaessa ilmaisuja, joissa potilas on kohteena, yli 27 prosenttia tekstistä sisälsi 
terveyspolitiikan keskustelujen managerismin mukaista tekstiä. (Kuvio 18.)  

                                                        
56 Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (2011) asiakas-sana toistui seitsemän kertaa. Kuusi 
kertaa ilmaisut olivat asiakkaan kannalta myönteisiä, yhden kerran neutraaleja.  Asiakas 
esiintyi neljä kertaa aktiivisena toimijana ja kolme kertaa kohteena.  
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Kuvio 18. Tekstin terveyspoliittinen luonne havaintoyksiköissä, joissa esiintyi sana potilas 
kerran tai useammin. Hoitotakuukertomus (VTV 2008). 179 havaintoyksikköä 
(hy) ja 9521 sanaa.  

Manageristista keskustelua käytiin eniten lähetekäytännöstä, ja tällöin kohteena 
oli potilas.  Valtiontalouden tarkastusvirasto painotti lähetteiden merkitystä ta-
loudellisesta näkökulmasta ja toivoi lähetteiden määrän vähenevän. Tarkastusvi-
rasto vetosi referoimiinsa tutkimuksiin, joiden mukaan puolet lähetteistä tehdään 
muiden kuin lääketieteellisin perustein ja että kokemattomat lääkärit ovat hana-
kampia lähettämään potilaan erikoissairaanhoitoon kuin kokeneet lääkärit. Yksi 
syy lähettää potilas erikoissairaanhoitoon olivat potilaiden ja omaisten vaatimuk-
set. (VTV 2008, 75–76.) Tilannetta hämmentää se, että työterveyslääkärit ja yksi-
tyiset lääkärit myös laativat lähetteitä erikoissairaanhoitoon ja tästä aiheutuvaa 
menoerää kunnat eivät pysty ennustamaan. Sairaaloiden sisällä potilaita saatet-
tiin lähettää sinne, missä jonot olivat lyhimmät (VTV 2008, 76–77).  

Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011) potilaita kuvaavien havain-
toyksiköiden kielen terveyspoliittinen profiili poikkeaa Hoitotakuunkertomuksen 
(VTV 2008) profiilista (kuvio 19).  
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Kuvio 19. Tekstin terveyspoliittinen luonne havaintoyksiköissä, joissa esiintyi sana potilas 
kerran tai useammin. Sairaanhoitovakuutuskertomus (VTV 2011). 13 havaintoyk-
sikköä (hy) ja 563 sanaa.  

Perinteistä hyvinvointisuutta kuvaavien ilmaisujen prosentuaalinen osuus jäi alle 
puoleen kaikissa toimijuusryhmissä. Tämä muodostaa poikkeuksen muusta valti-
onhallinnon teksteistä. Poikkeavaa on myös se, että potilaan ollessa aktiivinen toi-
mija kieli sisälsi suhteellisesti eniten perinteistä hyvinvointisuutta kuvaavia ilmai-
suja.  Tätä selittää se, että puhuttaessa potilaan valinnanvapaudesta teksti sijoittui 
usein luokkaan aktiivinen toimija57. Aktiivista toimijaa koskevissa havaintoyksi-
köissä kerrottiin jyväskyläläisestä julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon 
yhteistyöhankkeesta, jossa yksityisiä palveluja annettiin julkisissa tiloissa. Tekstin 
mukaan potilaan vapaus valita lisääntyi, koska hän sai ensimmäisen hoitokerran 
samaan hintaan julkiselta ja yksityiseltä palvelunmarjojalta (VTV 2011, 20). 
Näissä havaintayksiköissä keskityttiin puoltamaan potilaan valinnanvapautta 
(VTV 2011, 26–27, 35).  

Sairaanhoitovakuutuskertomus (VTV 2011,26–27)  sisälsi pienen debatin. 
Tekstin mukaan Suomessa kunnallisessa terveydenhuollossa potilaan valinnan-
vapaus on vähäistä verrattuna muihin EU-maihin. Muualla potilas voi useimmi-
ten valita haluamansa lääkärin tai jopa sairaalan. Suomessa potilaan valinnanva-
paus toteutui tekstin mukaan ensisijaisesti yksityisen sektorin palveluiden kautta. 
(VTV 2011, 26.) Tekstin mukaan sairausvakuutuskorvattu hoito on yhteiskunnalle 
edullista, koska potilas maksaa huomattavan osan hoidosta. Näin julkinen tervey-
denhuolto saa myös enemmän suoritteita kuin pelkästään kunnallisessa tervey-
denhuollossa. Mutta toisaalta tekstin mukaan vakuutetun maksu on korvauksen 
jälkeen sen verran korkea, ettei yksityisten palvelujen käyttö ole alimmissa tulo-
luokissa aina taloudellisesti mahdollista. Lisäksi potilaiden omavastuu ovat myös 

                                                        
57 Analyysissa verbeistä muodostetut substantiivit kuvasivat myös toimintaa: potilaalla on 
valinnanvapaus, voidaan myös sanoa muodossa potilaalla on vapaus valita. 
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julkisessa terveydenhuollossa kansainvälisesti korkea. (VTV 2011, 27.) Tämä de-
batti kuvaa ilmiötä, joka näkyi kertomuksessa kautta linjan: siinä asetutaan usein 
eri tavoin potilaan puolelle.   

Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) kieli potilaita koskevissa havaintoyksi-
köissä ilmensi lähinnä rakenteellista ja symbolista valtaa. Sairaanhoitovakuutus-
kertomuksen potilasta koskeva kieli ilmensi enimmäkseen rakenteellista ja sym-
bolista valtaa, mutta se sisälsi jonkin verran vakuuttelua. (Vrt. luku3.4.2.) 

Potilaan asema 2008 ja 2011 

Tutkimustehtävän mukaan dokumenteista yritetään löytää potilaan aseman mah-
dollisia muutoksia. Sairaanhoitovakuutuskertomuksesta (VTV 2011) syntyi vaiku-
telma, että kirjoittajat asettuivat potilaan puolelle ja painottivat hallinnon asia-
kaslähtöisyyttä (mm. VTV 2011,36).  Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) ko-
rostui hallinnon näkökulma.   

Sairaanhoitokertomuksessa (VTV 2011) kannettiin huolta potilaan maksetta-
vaksi jäävistä terveyspalvelujen kustannuksista. Kun taas Hoitotakuukertomuk-
sessa (VTV 2008, 24–25)  todettiin, että hoitotakuuta rahoittavat valtio, kunnat 
ja potilaat ja että potilaat osallistuvat järjestelmän rahoittamiseen asiakasmak-
suilla. Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa kannettiin huolta siitä, että vakuute-
tun oli työlästä ja lähes mahdotonta vertailla yksityisten palvelujen hintoja sai-
rausvakuutuskorvausten kanssa (VTV 2011, 35, 36). Hoitotakuukertomuksessa-
kin tuotiin esille potilaan maksut yksityisellä puolella ja yksityisen puolen välin-
pitämättömyys maksajasta.  

”Yksityisellä puolella pisterajan ylityksellä ei ole sen sijaan mitään merkitystä, 
koska yksityiselle palveluntuottajalle on aivan sama, kuka leikkauksen mak-
saa: potilas itse, vakuutusyhtiö tai Kela. Hän saa joka tapauksessa rahansa ja 
potilas saa haluamaansa hoitoa. Tosin potilas joutuu maksamaan hoitonsa 
kustannukset suuremmaksi osaksi itse.” (VTV 2008, 64.) 

Hallintokeskeisesti Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008,91) kiinnitettiin huo-
miota eräiden sairaanhoitopiirien siirtoviivemaksuihin, joita kunnat saattoivat 
joutua maksamaan. 

 Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011, 20, 26, 47) mainittiin toistu-
vasti potilaan valinnanvapaus, jonka katsottiin toteutuvat vain yksityisellä sekto-
rilla ja jota tulisi lisätä myös julkisella puolella. Todettiin valinnanvapauden ole-
van Suomessa liian vähäistä (VTV 2011, 26). Tässä yhteydessä tuotiin esille vain 
muutaman kuukauden voimassa ollut terveydenhuoltolaki (1326/2010). Hoitota-
kuukertomuksen havaintoyksiköissä ei mainittu kertaakaan valinnanvapautta.  

Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) – hoitotakuun määrittelystä huoli-
matta – hoitotakuuta ei nähdä niinkään potilaan oikeudeksi, vaan lähinnä sääde-
tään, milloin potilaan on päästävä hoitoon (VTV 2008, 46–47, 54–55). Sairaan-
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hoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011, 33, 34) hoitotakuu antaa potilaille oi-
keuden päästä lääketieteelliset kriteerit täyttävään hoitoon tietyssä ajassa sekä 
saada vain näyttöön perustuvia hoitoa.  

Tuloksia: 

Valtionhallinnon tarkastusviraston kertomuksissa (VTV 2008, jäljempänä 
Hoitotakuukertomus; VTV 2011, jäljempänä Sairaanhoitovakuutuskerto-
mus) sana hoitotakuu toistui useammin kuin sanat potilas, asiakas ja kan-
salainen. Hoitotakuusta kuitenkin kirjoitettiin useimmiten mainitsematta 
potilasta. 
Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa painopiste oli yksityislääkäreiden 
palkkauksessa eikä niinkään hoitotakuun arvioinnissa. Tämä asetti haas-
teita vertailulle. 
Hoitotakuukertomuksessa mainittiin, että potilaan hoitoarvio ja kohtelu 
olivat erilaisia yksityisellä puolella kuin julkisella puolella. Yksityisen puo-
len hoitoa kuvattiin julkista palvelua myönteisemmin, mutta samalla mai-
nittiin, että potilas joutuu tästä myös maksamaan. Kuntien kannalta tilanne 
kuvattiin hankalaksi. Yksityislääkäri voi lähettää potilaan toimenpiteeseen 
julkiseen erikoissairaanhoitoon ottamatta vastuuta toimenpiteen aiheutta-
mista kuluista tai noudattamatta yhtenäisiä hoidon kriteereitä.  
Verrattuna vuoteen 2008 potilaan valinnanvapautta kuvattiin vuonna 2011 
enemmän oikeutena eikä tätä oikeutta kytketty potilaan suorittamiin mak-
suihin. Valinnanvapautta kuitenkin rajoitti pienituloisuus, koska tutkimus-
ajankohtana potilaiden omavastuuosuudet olivat julkisessa terveydenhuol-
lossa kansainvälisesti korkeat ja sairausvakuutuskorvausten osuus yksityi-
sen terveyspalvelun maksuista oli laskenut samanaikaisesti niin pieneksi, 
ettei sillä enää ollut merkittävää vaikutusta potilasmaksuun.  
Hoitotakuukertomuksessa potilas oli useimmiten kohde, välillä passiivinen 
toimija ja harvoin aktiivinen toimija. Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa 
potilas taas oli yhtä usein kohteena, passiivisena ja aktiivisena toimijana. 
Hoitotakuukertomuksessa potilas aktiivisena toimijana vaikutti taloudelli-
sesti, liikkui paikasta toiseen ja oli välillä hankala. Sairaanhoitovakuutus-
kertomuksessa aktiivinen potilas teki ennen kaikkea valintoja.  
Sairaanhoitovakuutuskertomuksesta syntyi vaikutelma, että kirjoittajat 
asettuivat potilaan puolelle ja painottivat hallinnon asiakaslähtöisyyttä. 
Hoitotakuukertomuksessa korostui hallinnon näkökulma. Potilaan aseman 
eroja heijastivat maininnat potilaiden maksuista, valinnoista ja oikeuksista.  
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6.7 Järjestöjen suhde hoitotakuuseen  

6.7.1 Järjestölehdet ajankohtaisen terveyspolitiikan heijastajina 

Järjestölehdet keskustelivat terveyden olemuksesta, sairastumisesta, yhteiskun-
nan vastuusta ja palvelujen järjestämisestä. Monet kannanotot ilmentävät suh-
detta hoitotakuuseen.  

Vuosilta 2005–2010 valittiin valintakriteereiden mukaisesti 107 artikkelia, 
joissa käsitellään hoitotakuuta tai siihen läheisesti liittyviä asioita (luku 5.3.3, liite 
2). Artikkelit olivat luonteeltaan erilaisia. Jotkut artikkelit keskittyivät hoitota-
kuuseen, toiset sivusivat aihetta, ja muutama taustoitti hoitotakuuta. Taustoitta-
vien artikkelien avulla ajankuva suhteessa hoitotakuuseen selkiintyi järjestöjen 
näkökulmasta (vrt. luku 3.2). Näitä artikkeleita löytyi vuosilta 2005–2010 yhdek-
sän, joista kolme julkaistiin vuonna 2005 (taulukko 15).  

Taulukko 15. Valittujen artikkelien määrä ja suluissa taustoittavat artikkelit. Diabetes-, Dia-
betes ja lääkäri-, Reuma-, Revanssi- ja Sydän-lehdessä vuosina 2005–2010. 

Lehti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä 

Diabetes 5 (3) 1 3 (1) 2 (1) 1 0 12 (5) 

Diabetes 
ja lääkäri 

1 2 2 1 1 2 9 

Reuma 3 4 (1) 3 3 2 3 18 (1) 

Revanssi 6 7 8 8 3 3 35 

Sydän  4 2 6 (1) 9 (1) 6 6 (1) 33 (3) 

Yhteensä 19 (3) 16 (1) 22 (2) 23 (2) 13 14 (1) 107 (9) 

 
Helsingin Sanomista löytyi vuosina 2005–2010 järjestölehtien valintakriteerei-
den mukaisia artikkeleita yhteensä 368. Kuvio 20 kertoo, että Helsingin Sanomien 
artikkelien määrä laski tarkasteluajankohtana lineaarisesti. Järjestölehtien mää-
rässä ei ollut nähtävissä samaa ilmiötä. Järjestölehtien artikkeleista valikoitui eni-
ten vuoteen 2008 ja vähiten vuoteen 2009, kun taas Helsingin Sanomien artikke-
leista valikoitui eniten vuoteen 2005 ja vähiten vuoteen 2010 (kuvio 20).  
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Kuvio 20. Järjestölehtien valintakriteereiden mukaisten artikkelien määrä Helsingin Sano-
missa ja järjestölehdissä vuosina 2005–2010. 

Taustoittavissa artikkeleissa kiinnitti huomiota se, että niissä nojauduttiin tutki-
joiden, viranomaisten ja poliitikkojen haastatteluihin. Näistä artikkeleista erottui 
kolme aikaa kuvaavaa ilmiötä: 1.terveys–sairaus-jatkumo, 2.väestön terveyserot 
ja pitkäaikaissairaat sekä 3.hoidon priorisointi. 

Terveys–sairaus-jatkumo 

Arkkiatri Risto Pelkonen (Suvanto 2005a, 5–6) kuvasi Diabetes-lehden haastat-
telussa kahta terveyden edistämistyön ääripäätä. Toisen ääripään mukaan yhteis-
kunnan on pidettävä väestö terveenä ja kansalaisten tapoihin voidaan puuttua, 
koska näin vähennetään sairauksien aiheuttamia kustannuksia. Suvanto (2005b, 
8) otsikoikin kirjoittamansa artikkelin Tavoitteena terve väestö – mutta tuleeko 
se liian kalliiksi? Itse artikkelissa käännettiin kysymys muotoon ”Onko varaa olla 
pitämättä väestöä terveenä?” Näkökulman mukaan ympäristöä on kehitettävä ter-
veydelle suotuisaksi ja ihmisille annettava mahdollisuuksia itsestään huolehtimi-
seen (Suvanto 2005 b, 9). Toinen ääripää edustaa liberaalia maailmankatsomusta, 
jossa jokainen on vapaa tekemään mitä tahansa, kunhan ei loukkaa toisen va-
pautta, ja näin yksilö käyttää terveyspalveluja vapaasta tahdostaan omien tarpeit-
tensa ja varallisuutensa mukaan.  

Taustoittavissa artikkeleissa kirjoitettiin usein, että yhteiskunnan on tuettava 
väestön omaa toimintaa terveytensä ylläpitämiseksi. Samalla järjestölehdet toivat 
esille ajatuksen, että vaikka yksilön vastuu ulottuu hänen oman terveytensä vaali-
miseen, ei sairauden hoitoa voida sysätä yksilölle (esim. Suvanto 2005a, 5; Su-
vanto 2005b, 10; Kinnari 2005). Lehdissä tuotiin esille, että ajatus terveydestä on 
tärkeä, varsinkin jos terveyden menettää (Väisänen 2006, 8). Kantaaottavissa, 
terveyttä koskevissa artikkeleissa ihminen näyttäytyi monipuolisempana kuin sai-
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raus- tai hoitokeskeisissä teksteissä. Tästä hyvä esimerkki on Terveyden edistä-
miskeskuksen toiminnanjohtaja Mika Pyykön haastattelu (Suvanto 2005b, 8–9), 
jossa näkyy toive, että ihmiset ottaisivat vastuun omasta terveydestään, mutta 
myös sairastumisestaan. Pyykön haastattelutekstissä ei käytetty sanaa potilas, 
mutta sana ihminen toistui useita kertoja. Terve ihminen oli haastattelutekstissä 
useammin aktiivinen toimija kuin kohde tai passiivinen toimija, ja ilmaisut ihmi-
sen kannalta olivat usein positiivisia. Haastattelun mukaan jokainen voi tehdä hy-
viä valintoja terveytensä hyväksi ja niitä pitäisi yhteiskunnan tukea. Kuva sairas-
tuneesta ihmisestä ei ollut positiivinen. 

”Jos ympäristöä kehitetään terveydelle suotuisammaksi, meidän pitäisi hyö-
dyntää annettuja mahdollisuuksia ja huolehtia itsestämme sen sijaan, että 
eläisimme kuin siat pellossa, edellyttäisimme sairastuttuamme hoitoa ja valit-
taisimme surkeana, kuinka paljon tämä maksaa” (Suvanto 200b, 9). 

Kun terveys–sairaus-jatkumoon liitettiin terveydenhuoltojärjestelmä, potilasta 
koskeva kieli näytti säilyvän värikkäänä. Esimerkiksi Vehmasen (2008) artikke-
lissa potilas maksoi tai pulitti, mutta myös sairastui, loukkasi itsensä, kärsi ja kun-
toutui. Kyseisessä artikkelissa teoreettisen viitekehyksen asiakkuusteema nousi-
kin noin kaksi kertaa vahvemmaksi kuin hoito- tai vaikuttamisteema (Vehmanen 
2008). 

Vehmasen (2008) artikkelin mukaan mallipotilas on sairas, mutta parantuu. 
Hän sairastuu äkillisesti tai loukkaa itsensä, hänet tutkitaan ja häntä operoidaan. 
Sitten hän paranee. Vehmanen kirjoitti, että terveydenhuollon uudistuksissa py-
ritään siihen, että prosessi nopeutuu entisestään, mikä on merkittävä asia suh-
teessa hoitotakuuseen. Esimerkiksi polvi- tai selkäpotilaan on kuntouduttava 
mahdollisimman pian takaisin töihin. (Vehmanen 2008.) Kirjoituksissa itse sai-
rastuneet kokivat, että heitä syyllistetään siitä, etteivät he parane nopeasti eivätkä 
ole pysyneet terveinä (esim. Manneri 2007). He saattoivat tuntea häpeää, johon 
liittyi sairauden salaamisen tarvetta (esim. Manneri 2007; Heikkinen 2005, 20). 
Tällainen ajattelu ei voinut olla heijastumatta hoitotakuuseen ja sen toteutukseen. 

Terveys–sairaus-jatkumon ääripäiden asettamista myös vastustettiin järjestö-
lehtikirjoittelussa. Hyvän ja tasapainoisen hoidon katsottiin kuuluvan kansalais-
ten perusoikeuksiin. Tämän ajattelun mukaan ennalta ehkäisevää terveyden edis-
tämistyötä ja hyvää hoitoa ei saa asettaa vastakkain, koska molempia tarvitaan 
(esim. Jungman 2009, 10). Vehmasen (2008) artikkelin mukaan pitäisi luoda jär-
jestelmä, joka pyrkii jatkuvuuteen, laatuun ja ihmisen koko elämänkaaren huomi-
oon ottamiseen. Reuma-lehti (Katko 2009, 20) toi esille asiantuntijoiden ajatuk-
sia terveys–sairaus-jatkumosta niin, että terveyden edistäminen ja sairaanhoito 
kulkevat lomittain. Vaikuttavuus on ”kokonaisuuden kyky” muuttaa potilaan tilaa 
aikaisempaa paremmaksi; kuntoutus on oppimisprosessi ja sen tehtävä on moti-
voida kunnon ylläpitämiseen, ja yksilöllisesti mitoitettu harjoittelu vähentää ki-
pua ja tuottaa terveyshyötyjä (Katko 2009, 20). 
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Väestön terveyserot ja pitkäaikaissairaat 

Järjestölehdet toivat yhteisenä viestinä esille sen, että hyvätuloiset saavat muita 
parempia terveyspalveluja ja että asiakasmaksujen korottaminen on jopa perus-
oikeuksien vastaista. Artikkeleissa tuotiin esille, että sosiaalipoliittiset tekijät vai-
kuttavat kiistatta terveyteen samalla kun terveydenhuoltoa koskevat odotukset 
kasvavat. Ihmisten sosioekonominen asema vaikuttaa koettuun terveydentilaan, 
kuolleisuuteen ja sairastavuuteen. Järjestöt olivat tietoisia siitä, että alueelliset 
terveyserot olivat suuria. Suomessa väestöryhmien terveyserot olivat poikkeuksel-
lisen suuret siitäkin huolimatta, että valtiolla oli aikaisempaa enemmän terveys-
tavoitteita. Todettiin, että kunnat olivat pitkään säästäneet terveysmenoissaan ja 
että yksityisten terveyspalvelujen käyttö näytti kasvavan julkisten palvelujen hei-
kentyessä. (Suvanto 2005a, 5; Jungman 2005, 9; Heiskanen–Haarala 2007; Nuo-
tio 2008a, 59; Jungman 2010a, 10.) Näistä artikkeleista löytyi ajattelua, joka tu-
kee hoitotakuun merkitystä.  

Käsiteltäessä terveyseroja artikkelit liittyivät yleensä perinteistä hyvinvointi-
suutta korostavaan terveyspoliittiseen keskusteluun, mutta niissä oli myös konsu-
merismin elementtejä (ks. luku 3.3.3). Tästä esimerkiksi voidaan nostaa Heiska-
nen – Haaralan (2007) artikkeli. Artikkelissa potilaalta ei edellytetty valtaistu-
mista tai osallistumista, mutta todettiin konsumerismin mukaisesti hyvätuloisilla 
potilailla olevan enemmän valinnan vapautta, minkä nähtiin lisäävän eriarvoi-
suutta potilaiden keskuudessa. Potilaiden asemaa tuli parantaa, mutta hallinnon 
keinoin. Teemoista vaikuttaminen nousi artikkelissa korkeimmaksi ja vähiten pai-
nottuu asiakkuus. Potilas-sanaa ei mainittu artikkelissa. Artikkelissa haastatellut 
poliitikot puhuivat myös omista sairauskokemuksistaan käyttäen näin hieman 
myös kielen vallan ensimmäistä tasoa eli mentaalista valtaa (ks. luku 3.4.2). 
(Heiskanen-Haarala 2007.) 

Järjestöt olivat huolissaan pitkäaikaissairaiden heikentyvästä asemasta. Jär-
jestöt toivat esille, että vuosikymmenien aikana kuolleisuuserot ovat kasvaneet 
joidenkin pitkäaikaissairaiden ryhmissä. Järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että pit-
käaikaissairaiden sairauskulut eivät saisi enää kasvaa. Toivottiin, että maksukat-
toja muokattaisiin aikaisempaa oikeudenmukaisemmiksi paljon palveluja ja lääk-
keitä käyttäville. Katsottiin, ettei potilaiden osuus lääkkeiden hinnasta saisi enää 
nousta, vaan että kaikilla lääkkeitä tarvitsevilla pitäisi olla varaa lunastaa omat 
lääkkeensä. Järjestöt olivat huolissaan siitä, että lääkekustannuksia ei arvioida 
osana terveydenhuollon kokonaisuutta. Varsinkin hintapäätökset aiheuttivat jär-
jestölehtien mukaan eriarvoisuutta, koska korvattavuusasteet olivat pienentyneet. 
Järjestöjen mielestä lääkepolitiikka oli eriarvoistanut potilaita. Tuotiin esille, että 
terveydenhuoltojärjestelmää ei ole rakennettu ajatellen pitkäaikaissairaita. Jär-
jestelmän johtoajatuksena artikkelien mukaan näytti olevan, että kun ihminen 
sairastuu, hänet tutkitaan ja hoidetaan ja hänestä tulee terve. Huono-osaisuus pa-
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henee sairauden kroonistuessa, erityisesti mielenterveyskuntoutujien keskuu-
dessa. (Heiskanen-Haarala 2007; Nuotio 2008, 59; Jungman 2010a, 10; Vehma-
nen 2008; Peltovuori 2008, 2.)  

Hoidon priorisointi 

Hoitotakuu-uudistusta valmisteltaessa ja sen tullessa voimaan 2004–2005 hoi-
don priorisoinnista keskusteltiin aktiivisesti muun muassa Helsingin Sanomien 
sivuilla (HS arkisto 2004–2005). Vuoden 2004 lopussa Reumaliiton puheenjoh-
taja Teuvo Komulainen toi esille pelon, joka kohdistuu hoidon priorisointiin ja 
pisteytykseen. (Katko 2004, 17)58. Priorisointikeskustelusta tuotiin esille kanta, 
jonka mukaan itse aiheutetusta sairaudesta vastuu kuuluu yksilölle. Tätä kantaa 
järjestölehdissä vastustettiin. Ajatusta pidettiin kestämättömänä jo moraalisesta-
kin syystä (Suvanto 2005a, 5 ja Kinnari 2005, 12–14). 

Suvanto (2005b, 10) kertoi Diabetes-lehden artikkelissa dosentti Markku Myl-
lykankaan ajatuksista. Myllykangas korosti, että tulevaisuudessa tarvitaan kova-
otteista priorisointia. Hän toi esille sen, että medikalisaatio nakertaa uhkaavasti 
terveydenhuollon voimavaroja. Hänestä potilasjärjestöillä on merkittävä rooli 
medikalisaation kiihdyttämisessä, kun ne vaativat uusien lääkkeiden pikaista saa-
mista Kelan korvauksiin. Hänestä kovaotteisen priorisoinnin tarpeeseen joudu-
taan suhtautumaan valitettavana tosiasiana. Nuotio (2005, 43)59 toi esille Sydän-
lehdessä, että valmistelijat haluavat pienentää lääkekuluja lisäämällä elinikäisesti 
lääkkeitä käyttävien sairauskuluja, ja jatkoi tämän voivan johtaa kohtalokkaaseen 
ja kovaotteiseen priorisointiin. Sydänliiton ylilääkäri Hannu Vanhasen (2007) 
mielestä lääkehoitoa uhkaavat kaksi äärimuotoa, medikalisaatio ja terapeuttinen 
nihilismi. Hänestä päätökset ovat viime kädessä arvovalintoja.  

Tuloksia:  

Järjestölehdissä tuotiin esille kaksi äärisuuntaista käsitystä terveyden edis-
tämisestä ja sairaanhoidosta. Yhtäältä yhteiskunnan on pidettävä väestö 
terveenä ja kansalaisten tapoihin on puututtava, koska näin vähennetään 
sairauksien aiheuttamia kustannuksia. Toisaalta jokainen voi olla vapaa te-
kemään mitä tahansa, kunhan ei loukkaa toisen vapautta, ja näin yksilö 
käyttää terveyspalveluja vapaasta tahdostaan omien tarpeittensa ja varalli-
suutensa mukaan.  
Järjestölehdet näyttivät yleensä kannattavan ajatusta, että yhteiskunnan on 
tuettava väestön omaa toimintaa terveyden ylläpitämiseksi ja yksilöllä on 

                                                        
58Tätä vuoden 2004 lopussa julkaistua artikkelia referoidaan, koska priorisointikeskustelu 
näytti olevan aktiivisinta vuoden vaihteessa. Artikkeli on mainittu varsinaisissa lähteissä, 
ei analysoiduissa dokumenteissa.  
59 Tämä artikkeli ei kuulu taustoittaviin artikkeleihin, mutta siinä käsiteltiin muun asian 
ohella priorisointia.  
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vastuuta oman terveytensä vaalimisesta, mutta sairauden hoitoa ei voida 
sysätä yksilön vastuulle. Hyvän ja tasapainoisen hoidon katsottiin kuuluvan 
kansalaisten perusoikeuksiin. Tämän ajattelun mukaan ennalta ehkäisevää 
terveyden edistämistyötä ja hyvää hoitoa ei saa asettaa vastakkain, koska 
molempia tarvitaan. Peräänkuulutettiin järjestelmää, joka pyrkii jatkuvuu-
teen, laatuun ja ihmisen koko elämänkaaren huomioon ottamiseen. 
 Järjestölehdet toivat esille sen, että hyvätuloiset saavat muita parempia 
terveyspalveluja. Hyvätuloisilla potilailla on enemmän valinnan vapautta, 
minkä nähtiin lisäävän eriarvoisuutta potilaiden keskuudessa. Todettiin 
myös, että kunnat olivat pitkään säästäneet terveysmenoissaan ja että yksi-
tyisten terveyspalvelujen käyttö näytti kasvavan julkisten palvelujen hei-
kentyessä. 
 Ajankuvaa ilmentävät artikkelit liittyivät yleensä perinteistä hyvinvointi-
suutta korostavaan terveyspoliittiseen keskusteluun, vaikka niissä oli myös 
konsumerismin elementtejä. Sen sijaan terveyspoliittista keskustelua, joka 
olisi sisältänyt valtaistumista ja osallistumista, tuskin esiintyi näissä artik-
keleissa, vaikka vaikuttamisteema tuli artikkeleissa hyvin esille. Artikkelien 
mukaan potilaiden asemaa tuli parantaa, mutta lähinnä hallinnon keinoin. 
Artikkeleissa haastateltujen poliitikkojen puheessa oli ilmaisuja omista sai-
rauskokemuksista, mikä heijastaa kielellisen vallan tasoista mentaalisen 
vallan käyttöä. Tätä ilmiötä ei löytynyt eduskuntapuheesta. 
 Järjestölehdissä tuotiin esille ajatus mallipotilaasta, joka sairastuu äkilli-
sesti ja parantuu nopeasti. Järjestelmän johtoajatuksena näytti olevan, että 
kun ihminen sairastuu, hänet tutkitaan ja hoidetaan ja hänestä tulee terve. 
Tavoitteena oli hoitoprosessin nopeutuminen. Järjestöt toivat esille, että 
terveydenhuoltojärjestelmää ei ole rakennettu ajatellen pitkäaikaissairaita. 
Itse sairastuneet toivat esille tuntemaansa syyllisyyttä ja häpeää, jos he ei-
vät parantuneet nopeasti eivätkä pysy terveenä. Sairautta saattoi olla tarve 
salata.  
Järjestöt olivat huolissaan pitkäaikaissairaiden heikentyvästä asemasta. 
Järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että pitkäaikaissairaiden sairauskulut eivät 
saisi enää kasvaa. Erityisesti lääkepolitiikan koettiin aiheuttavan eriarvoi-
suutta potilaiden keskuudessa. 
Hoitotakuu-uudistusta valmisteltaessa ja sen tullessa voimaan 2004–2005 
hoidon priorisoinnista keskusteltiin aktiivisesti muun muassa Helsingin 
Sanomien sivuilla. Järjestöt suhtautuivat varauksellisesti ja jopa peläten 
hoidon pisteytykseen ja priorisointiin. Priorisointikeskustelussa tuotiin 
esille kanta, jonka mukaan vastuu itse aiheutetusta sairaudesta kuuluu yk-
silölle. Tätä kantaa järjestölehdissä vastustettiin. Ajatusta pidettiin kestä-
mättömänä jo moraalisestakin syystä. 
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6.7.2 Hoitotakuu tulee – järjestöt valmiina? 

Kuukautta ennen hoitotakuun voimaantuloa syöpäjärjestöjen pääsihteeri, LKT 
Harri Vertio (2005) julkaisi tekstin internetissä otsikolla Hoitotakuupuheen-
vuoro. Hän puhui yleisesti järjestöjen puolesta. Vertion (2005) mielestä kansan-
terveys- ja potilasjärjestöillä olisi kaksi tehtävää uudistuksessa: yhtäältä seurata 
aktiivisesti omien jäsentensä palautetta hoitotakuun toteuttamisesta ja ottaa ko-
kemustieto mukaan seurantajärjestelmiin ja toisaalta tiedottaa aktiivisesti ja tois-
tuvasti hoitotakuusta omalla toimialallaan. Näin järjestö voi toimia ihmisen ääntä 
välittävänä kumppanina julkiselle hallinnolle. (Vertio 2005.)  

Vuodelta 200560 hoitotakuu ei palaudu mieleeni järjestöelämää vavahdutta-
vana uudistuksena. Se kuitenkin mainittiin Suomen Reumaliiton edun- ja oikeuk-
sienvalvonnan ajankohtaisissa asioissa ja suunnitelmissa (Laine-Häikiö 2004a). 
Vuoden 2005 yhtenä tavoitteena oli pysyä hoitotakuussa ajan tasalla ja vaikuttaa 
ammattilaisten koulutukseen (SRL 2004b, 6).  

Tähän tutkimukseen valitut järjestöt näyttävät pitkälti olevan samaa mieltä 
Vertion kanssa seurannasta. Mielenterveyden keskusliitto ja Suomen Reumaliitto 
mainitsivat sekä valtakunnallisen että paikallisen seurannan tarpeellisuuden (Pel-
tovuori 2005, 2; Katko 2005a, 5). Suomen Diabetesliitto korosti, että diabetesyh-
distyksen tai diabeetikon tulee seurata, toteutuuko hoidon porrastus suositusten 
mukaan, mutta ei maininnut suoraan hoitotakuun seurantaa (Manneri 2005).  

Revanssi-, Diabetes- ja Reuma-lehdet kirjoittivat hoitotakuun käynnistymi-
sestä (Peltovuori 2005, 2; Manneri 2005a, 4–6; Katko 2005a, 5). Sydän-lehdestä 
ei löytynyt vastaavaa artikkelia. Diabetesliitto otsikoi artikkelinsa Hoitotakuu tuli 
– mikä muuttuu? Reumaliitto kirjoitti otsikolla Reumaliitto valpas hoitotakuusta 
ja Mielenterveyden keskusliitto otsikolla Takuulla hoitoon?  Diabetesliitto ei kat-
sonut hoitotakuun koskettavan merkittävästi diabeetikkoja. Reumaliitto oli huo-
lissaan siitä, että hoito oli edelleen alueellisesti eriarvoista ja siksi uudistusta on 
seurattava. Mielenterveyden keskusliitto epäili, koskeeko hoitotakuu ylipäätänsä 
myös mielenterveyskuntoutujia, joille asetetut määräajat ovat sitä paitsi liian pit-
kiä. (Manneri 2005, 4–6, Katko 2005a, 5; Peltovuori 2005, 2.) 

Diabetes-lehti haastatteli artikkeliaan varten useita lääkäreitä, joista yksi oli 
Diabetesliiton ylilääkäri. Reumaliiton artikkeliin haastateltiin vs. toimitusjohta-
jaa, ja Mielenterveyden keskusliiton artikkelin kirjoitti toiminnanjohtaja, joka oli 
myös Revanssi-lehden päätoimittaja. Sekä Diabetes- että Reuma-lehdessä artik-
keleihin oli liitetty niin sanottu faktalaatikko. Diabetes-lehden artikkelia voi luon-
nehtia monipuoliseksi katsaukseksi, Reuma-lehden artikkelia raportiksi Reuma-
liiton reagoinnista hoitotakuuseen ja Revanssi-lehden kirjoitusta kannanotoksi 
hoitotakuuseen. Artikkelit olivat eripituisia: Revanssi-lehden pääkirjoitus käsitti 

                                                        
60 Muistikuvani hataruuteen vaikuttaa se, että siirryin toimivapaalle helmikuussa 2005 
käynnistääkseni Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toimintaa. Tämä järjestö sai 
ensimmäisen Raha-automaattiyhdistyksen tuen vuoden 2005 alusta. 
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puoli sivua ja sisälsi vain 340 sanaa, Reumaliiton yksisivuinen artikkeli sisälsi lä-
hes 680 sanaa ja Diabetes-lehden artikkeli oli kaksi ja puoli sivua pitkä ja käsitti 
liki 950 sanaa. (Manneri 2005, 4–6; Katko 2005a, 5; Peltovuori 2005, 2.) 

 Teema-analyysin avainsanat kattoivat artikkelien sanoista 13–16 prosenttia 
(vrt. luku 3.4.3 ja liite 1). Teemoista hoitoteema oli vallitseva. Diabetes-lehden ar-
tikkelissa hoitoteema esiintyi voimakkaammin kuin Revanssi- ja Reuma-lehtien 
artikkeleissa. Revanssi-lehdessä painottui muita enemmän asiakkuusteema ja 
Reuma-lehdessä vaikuttamisteema. (Kuvio 21.) Kaikissa artikkeleissa usein esiin-
tyviä avainsanoja olivat hoito ja hoitotakuu. Potilaasta käytettiin artikkeleissa eri-
laisia nimityksiä. Diabetes-lehdessä sanaa diabeetikko käytettiin jopa hieman 
enemmän kuin hoitotakuu-sanaa. Reuma-lehti suosi potilas-sanan rinnalla sanaa 
sairas, ja Revanssi-lehti käytti sanaa mielenterveyskuntoutuja.  

Kuvio 21. Teemojen prosentuaalinen osuus artikkelien sanoista. Artikkelit ovat Hoitotakuu 
tuli – mikä muuttuu? (Manneri 2005, 4–6), Reumaliitto valpas hoitotakuusta 
(Katko 2005a, 5) ja artikkelissa Takuulla hoitoon? (Peltovuori 2005, 2).  

Hoitoteeman korostuminen Diabetes-lehdessä selittyy sillä, että artikkeli koski 
ennen kaikkea diabeetikon hoitoa ja sen järjestämistä. Artikkelissa kiinnittyi huo-
mio artikkelin otsikon ja kuvan ristiriitaan (Manneri 2005, 4–6; Rahkonen 2005, 
4). Otsikko Hoitotakuu tuli – mikä muuttuu sisältää epäilyn, kun taas kuva ilmen-
tää ilahduttavaa yllätystä potilaalle. (Kuvio 22.) 
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Kuvio 22. Pekka Rahkosen piirtämä kuva artikkelissa Hoitotakuu tuli – mikä muuttuu? (Man-
neri 2005, 4). 

Otsikon ja kuvan suhde ilmentää sarkastista suhtautumista hoitotakuu-uudistuk-
seen, mikä saa vahvistusta artikkelin sisällöstä. Esimerkkinä sarkastisuudesta voi-
daan pitää ilmaisua:  

”Mitään syytä huoleen diabeetikoilla ei ole, sillä hoitotakuu ei mielestäni 
muuta diabeteksen hoitoa käytännössä lainkaan” (Manneri 2005, 5.)  

Hoitotakuun keskeiset asiat esitettiin  omassa faktalaatikossaan, mutta itse artik-
kelissa hoitotakuu jäi taustalle. Hoitoon liittyvistä ongelmista kerrottiin niin kuin 
hoitotakuulla ei olisi niihin mitään vaikutusta. Artikkelin mukaan tyypin 1 diabee-
tikot saattavat jäädä tuuliajolle ja olla liian yksin hoitopäätösten kanssa. Potilasta 
ei lähetetä tarvittaessa terveyskeskuksesta eteenpäin hoitoarvioon tai tehostet-
tuun hoitoon. (Manneri 2005, 4–5.) Artikkelissa peräänkuulutettiin diabeteksen 
valtakunnallisia Käypä hoito -suosituksia, mutta niitä ei yhdistetty hoitotakuun 
velvoittamiin hoitokriteereihin. Sen sijaan Dehko Diabetesliiton organisoimana 
ohjelmana tuotiin esille hoito-ongelmien ratkaisijana.  

Diabetesliittoa edustaneen ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikan puhe ei  erottunut 
muiden asiantuntijoiden puheesta. Hänen puheensa sisälsi rakenteellista ja sym-
bolista valtaa, mikä oli yleistä valtionhallinnon dokumenteissa. Ilanne-Parikka to-
tesi, että diabeetikkojen perushoitoa uudet lait61  eivät mitenkään olennaisesti 

                                                        
61 Hoitotakuu-uudistus merkitsi käytännössä olemassa olevien lakien muutoksia.  
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muuta. Hän kuitenkin uskoi, että diabeetikolle suurin hoitotakuun tuoma muutos 
näkyy vähitellen hoidon tasa-arvoistumisena. Ilanne-Parikka toi esille Diabetes-
liittoakin koskevia ongelmia, kuten lääkäripulan ja lääkäreiden jatkuvan vaihtu-
misen ja valtakunnallisten diabeteksen Käypä hoito –suositusten puuttumisen. 
Hän ei yhdistänyt näiden ongelmien ratkaisemista hoitotakuuseen, mutta viittasi 
tässä yhteydessä Diabetesliiton organisoimaan Dehko-ohjelmaan. (Manneri 
2005, 4–5.) 

Diabetesliiton ulkopuoliset lääkäriasiantuntijat näyttivät olevan samoilla lin-
joilla kuin Ilanne-Parikka (Manneri 2005, 4–5). Hoidonporrastus, Käypä hoito –
suositukset ja Dehko näyttäytyivät artikkelissa erillään hoitotakuusta. Artikkelissa 
tosin todettiin, että joitakin yhteisiä pelisääntöjä hoitotakuu tuo diabeteksen hoi-
toon, koska kaikki terveyskeskukset ja sairaalat ovat saaneet samanlaiset hoito-
kriteerit (Manneri 2005, 5). Tähän asiaan kiinnitti huomiota myös tähän tutki-
mukseen haastateltu Asiantuntija 8: 

”Erityishoidon kriteerit – – tiivistyy hoitotakuuseen, koska jos ei yhtenäisiä 
hoidon kriteereitä ole, niin silloin se on hyvin sattumanvaraista tämä hoidon-
takuun toteuttaminen. Jotta voidaan tasa-arvoisesti toteuttaa hoitotakuuta, 
niin silloin täytyy myös tietää, mitä hoidetaan ja miten hoidetaan. Tämä tar-
koittaa silloin sitä, että tarvitaan käypähoito ja tarvitaan hoidonkriteerit, että 
voidaan päättää siitä, että miten sitä toteutetaan. Ilman hoitokriteereitä, siis 
hoitotakuuta ei voi toteuttaa. Nämä kaksi liittyvät toisiinsa.” (Asiantuntija 8.) 

Helmikuussa 2005 ilmestyneessä Reuma-lehdessä haastateltiin vs. toimitusjoh-
taja62 Lea Salmista (Katko  2005, 5). Poiketen Ilanne-Parikan puheesta Salmisen 
puheessa oli vakuuttelua eli kielen vallan toista tasoa. Salminen totesi:  

”Nyt meillä on syytä olla yhdessä valppaina ja valmiina, jotta voimme toimia 
kunnallisena järjestönä tyylikkäästi. Kyse on yhteisestä edusta.” (Katko 2005a, 
5.) 

Salminen kertoi, että yhdistysten puheenjohtajapäivillä oli päätetty seurata hoito-
takuun toteutusta erityisesti kolmen ja kuuden kuukauden määräaikojen umpeu-
tuessa. Reumaliitolla oli huoli reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoidon alu-
eellisesta eriarvoisuudesta. Liitto otti tehtäväkseen seurata tilannetta ja valjasti 
siihen koko organisaationsa. Salmisen mielestä hoitotakuuta ei saa yhdistää asia-
kasmaksuihin. Artikkelilla liitto osallistui terveyspoliittiseen diskurssiin, joka si-
sältää perinteistä hyvinvointisuuta kuvaavien elementtien lisäksi valtaistumista 
(vrt. luku 3.3.2). Vaikuttamisteeman korostuminen selittyy oikeuksien valvonnan 
korostamisella. (Katko 2005a, 5.) 

Revanssi-lehden pääkirjoituksen alussa toiminnanjohtaja, päätoimittaja Timo 
Peltovuori (2005, 2) esitteli hoitotakuu-uudistuksen pääpiirteitä. Tätä alkua voi 
verrata Mannerin (2005, 4–6) ja Katkon (2005, 5) artikkelien faktalaatikoihin. 
                                                        
62 Olin toimivapaalla helmikuusta 2005 vuoden loppuun käynnistääkseni Suomen tuki- ja 
liikuntaelinliito – Suomen Tule ry:n toimintaa.  
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Reuma-lehden faktalaatikossa huomio kiinnittyi asiakkuusteeman suuruuteen; 
Revanssi-lehden pääkirjoituksen alkutekstissä kiinnittyi huomio asiakkuustee-
man puuttumiseen. Kaikki lauseet oli kirjoitettu passiivissa. 

”Terveyskeskuksiin on saatava yhteys arkipäivisin virka-aikaan, ja jollei asiaa 
voi ratkaista puhelimitse, on hoidontarpeen arviointiin päästävä kolmen arki-
päivän kuluessa” (Peltovuori 2005, 2.) 

Peltovuori (2005, 2) toi esille, että hoitotakuu ei ole uusi asia, koska lasten mie-
lenterveyspalvelut takaava hoitotakuulaki on ollut voimassa jo vuodesta 2001. 
Peltovuori paheksui sitä, että tätä lakia ei noudatettu, vaikka lapsista ja nuorista 
pidetään ”suurta meteliä”. Hän moitti myös uuttaa lakia63 hoitotakuun määrä-
ajoista ja piti niitä kohtuuttoman pitkinä psyykkisesti sairastuneille aikuisille. 
Myönteistä oli Peltoniemen mukaan se, että laki edellyttää tutkimus- ja hoito-
suunnitelman tekemistä64, mikä vahvistanee erityisesti pitkäaikaissairaiden ja 
lääkinnällisessä kuntoutuksessa olevien potilaiden asemaa (Peltoniemi 2005, 1).  

Revanssi-lehti (Peltovuori 2005, 2) yhdisti Diabetes- ja Reuma-lehteä selke-
ämmin hoitotakuuseen mahdollisuudet ratkaista hoito-ongelmia. Peltovuori 
(2005, 2) totesi, että ennen hoitotakuuta hoito nähtiin ensisijaisesti sairaalan toi-
mintana. Hän ennusti, että hoitotakuun seurannan myötä päättäjille ja muillekin 
kansalaisille saattaa valjeta arki- ja työelämän kuntouttavien psykososiaalisten 
palvelujen tarve. Toiseksi hän totesi, että päättäjille saattaa hoitotakuun seuran-
nan myötä kirkastua se, että psykiatrista osaamista on liian vähän terveyskeskuk-
sissa, erikoissairaanhoito kuormittuu asiakkailla, jotka kuuluisivat terveyskes-
kuksiin, ja palvelujen alueelliset erot ovat suuria. Kolmanneksi hoitokeskustelun 
keskittyminen somaattisiin sairauksiin ei ole pelkästään huono asia, koska mie-
lenterveyskuntoutujien muutkin sairaudet voidaan hoitotakuun myötä hoitaa hy-
vin ja ajallaan. Hoitotakuu voi merkitä Peltovuoren mielestä sitä, että somaattisia 
sairauksia ei voi vähätellä tai jättää hoitamatta silloinkaan, kun kyseessä on mie-
lenterveyspotilas. Asiakkuusteema korostui artikkelissa, koska Peltovuori (2005, 
2) kirjoitti puolen sivun pituisessa pääkirjoituksessaan potilaan lisäksi asiak-
kaasta, ihmisestä, aikuisesta, nuoresta, lapsesta, sairaasta ja mielenterveyskun-
toutujasta (Peltovuori 2005, 2). 

Yhteistä valituille kolmelle artikkelille oli, että niissä suhtauduttiin hoitotakuu-
seen varauksellisesti. Diabetesliitto varautui siihen, että hoitotakuu ei välttämättä 
vaikuta diabeetikkojen hoitoon, mitä ei pidetty pelkästään huonona asiana. Reu-
maliitto oli huolissaan siitä, että hoito on edelleen alueellisesti eriarvoista. Mie-
lenterveyden keskusliitto epäili, koskeeko hoitotakuu myös mielenterveyskuntou-
tujia, joille asetetut määräajat ovat sitä paitsi liian pitkiä. (Manneri 2005, 4–6; 
Katko 2005a, 5; Peltovuori 2005, 2.) Kaikille oli yhteistä se, että järjestöt eivät 

                                                        
63 Kyseessä useita lakimuutoksia 
64 Lakitekstissä lukee, että suunnitelma voidaan tehdä tarvittaessa.  
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olleet vakuuttuneita hoitotakuun vaikutuksesta. Niinpä on ymmärrettävää, että 
järjestöt korostivat hoitotakuun omaa seurantaa.  

Artikkeleista sai sellaisen kuvan, ettei hoitotakuu järjestöjä suuremmin innos-
tanut. Järjestöt jäivät odottavalle kannalle. Ne eivät kokeneet olevansa tiedotta-
misvelvollisia hoitotakuun merkityksestä jäsenilleen. Järjestöjen valmius ottaa 
hoitotakuu-uudistus vastaan oli heikohko, mihin vaikuttivat mitä todennäköisim-
min ne ajankohtaiset terveyspoliittiset asiat, joista järjestölehdet kirjoittivat (luku 
6.7.1).  

Tuloksia: 

Kansanterveysjärjestöt mielsivät hoitotakuun uudistukseksi, jota on hyvä 
seurata. 
Diabetes-lehden artikkelissa hoitoteema esiintyi voimakkaammin kuin Re-
vanssi- ja Reuma-lehtien artikkeleissa. Revanssi-lehdessä painottui muita 
enemmän asiakkuusteema ja Reuma-lehdessä vaikuttamisteema.  
Hoitotakuuseen suhtauduttiin varauksellisesti. Diabetesliitto varautui sii-
hen, että hoitotakuu ei välttämättä vaikuta diabeetikkojen hoitoon. Reuma-
liitto oli huolissaan, että hoito on edelleen alueellisesti eriarvoista. Mielen-
terveyden keskusliitto epäili, koskeeko hoitotakuu myös mielenterveyskun-
toutujia, joille asetetut määräajat ovat muutenkin liian pitkiä. 
 Järjestöt eivät korostaneet sitä, että hoitotakuu olisi potilaan uusi etu. Jär-
jestöille oli yhteistä se, että järjestöt eivät olleet vakuuttuneita hoitotakuun 
vaikutuksesta.  

6.7.3 Hoitotakuu järjestölehtien pääkirjoituksissa  

Valituista 107 artikkelista 17 oli pääkirjoituksia vuosilta 2005–2010. Näistä vain 
muutama otti kantaa suoraan hoitotakuuseen. Asiantuntijat 1 ja 8 toivat esille, 
että järjestöillä ei ollut mitään ehdotonta kantaa hoitotakuuseen. Helsingin Sano-
mista löytyi 34 pääkirjoitusta, joissa on mainittu sana hoitotakuu vuosina 2005–
2010 (HS arkisto, 2005–2010). Helsingin Sanomien pääkirjoitukset olivat selvästi 
kantaaottavia. Järjestölehdistä valikoitui vuonna 2008 eniten pääkirjoituksia, 
kun taas Helsingin Sanomissa hoitotakuuta koskevien pääkirjoitusten kärki sijoit-
tui vuodelle 2007. Järjestölehtien ja Helsingin Sanomien pääkirjoituksista ei ole 
löydettävissä ajallisia yhteensopivuuksia, vaikka niissä käsitellään jonkin verran 
samoja aiheita.  



161 
 

Mielenterveyden keskusliitto ry 

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Timo Peltovuori kirjoitti vuosina 
2005–2010 yhteensä kuusi pääkirjoitusta65, jotka valikoituivat tutkittaviin artik-
keleihin. Näistä ensimmäinen (Peltovuori 2005, 2) käsitteli hoitotakuuta pääasi-
allisena aiheenaan. Artikkelia käsiteltäessä huomio kiinnittyi pääkirjoituksessa 
siihen, että Peltovuori näki hoitotakuun ”kaksipiippuisena juttuna” ja että koke-
mukset lasten mielenterveyspalvelujen hoitotakuusta saivat hänet epäilemään 
lainvoimaa. Yhtäältä laki edellytti hänestä tutkimus- ja hoitosuunnitelman teke-
mistä. Hyvää oli hänestä myös se, että lain seurannan myötä päättäjille saattoi 
valjeta arki- ja työelämään kuntouttavien psykososiaalisten palveluiden tarve. 
Toisaalta hän piti hoitotakuun määräaikoja kohtuuttoman pitkinä psyykkisesti 
sairastuneille aikuisille. Lisäksi hän totesi, että ”lain ympärillä” käytävä keskus-
telu painottuu somaattisten sairauksien hoitoon. Hän arveli, ettei tämä ole pel-
kästään huono asia, koska mielenterveyskuntoutujien somaattiset sairaudet on 
myös hoidettava hyvin ja ajallaan. Hän kertoi, että Mielenterveyden keskusliitto 
seuraa hoitotakuuta, ja vetosi paikallisyhdistyksiin paikallisen seurannan hoita-
miseksi.  

Vuoden kuluttua Peltovuori (2006, 2) ilmaisi pääkirjoituksessaan pettymyk-
sensä sekä päättäjiin että hoitotakuuseen. Hän palautti mieleen lupauksen oman 
liittonsa hoitotakuun seurannasta. Hän kertoi, ettei monellakaan paikkakunnalla 
ole tapahtunut myönteistä kehitystä. Mielenterveyden keskusliitto oli saanut joil-
takin ammattilaisilta viestejä jopa mielenterveyspalvelujen heikentymisestä lain 
seurauksena. Keskeisiä ongelmia olivat psykososiaalisten palvelujen riittämättö-
myys perusterveydenhuollossa ja vaikuttavien psykoterapiamenetelmien puut-
teellinen toteutuminen erikoissairaanhoidossa. Peltovuori (2006, 2) arveli, että 
yhtenä syynä hoitotakuun toimimattomuuteen oli se, että psykiatrinen laitos- ja 
avohoito alkavat yleensä kiireellisinä eivätkä näin kuulu kiireettömän hoidon pii-
riin. Hoitojonojakaan ei synny, kun ei ole hoitoa, jota jonottaisi. Peltovuoren 
(2006, 2) pääkirjoituksen keskeisin aihe oli diagnoosien merkitys. Hän kritisoi 
sitä, että poiketen lasten ja nuortenpsykiatriasta hoidon kriteerit perustuvat ai-
kuispsykiatrissa diagnostiseen järjestelmään. Hänestä diagnoosi antaa viitteitä 
siitä, minkälaista hoitoa ehkä saatettaisiin tarvita. Tätä Peltovuori (2006, 2) piti 
kuitenkin täysin riittämättömänä tehokkaan ja toimivan hoidon suunnittelun 
kannalta. Peltovuori (2006, 2) palasi hoitotakuuseen pääkirjoituksen lopussa. En-
simmäisessä hoitotakuuta koskevassa pääkirjoituksessaan hän oli toivonut hoito-
takuun seurannan kirkastavan päättäjien ajatuksia. Nyt hän totesi, että huonosti 
toimivassa hoitotakuussa on hyvää se, että alan ammattilaiset lähtevät liiton 
kanssa vaatimaan korjauksia. (Peltovuori 2006, 2.) 

                                                        
65 Sana pääkirjoitus ei esiintynyt otsikkona Revanssi-lehdessä. Tulkitsin pääkirjoituksiksi 
artikkelit, joissa kirjoittaja oli päätoimittaja, jotka oli sijoitettu pääkirjoituksen paikalle en-
simmäiselle sivulle ja jotka olivat pääkirjoitusten luonteisia (lyhyitä, kantaaottavia yms.).  
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Vuonna 2008 Peltovuori (2008a, 2) vetosi liittokokouksen jälkeen 1970-lu-
vulla käynnistyneen Mielenterveyden keskusliiton yhteishenkeen: 

”Yhteistä meille kaikille on mielenterveysaate, keskinäinen vertaisuus ja tois-
temme tukeminen. Liittokokouksessa todettiinkin osuvasti, että liittomme on 
juuri niin vahva kuin pienin yhdistys on.” (Peltoniemi 2008a, 2.) 

Peltovuori (2008a, 2) käytti kirjoituksessaan kielen vallan toista tasoa eli vakuut-
telua. Teksti sisälsi maininnan siitä, että hoitotakuu ei toimi mielenterveyspuo-
lella. 

Neljäs Peltovuoren (2008b, 2) pääkirjoitus oli vahvasti edunvalvonnallinen jo 
otsikonkin, Äänestä mielenterveyttä, perusteella. Kirjoituksen alussa mainittiin 
kunnallisvaalit, joiden aiheena olivat palvelut, erityisesti lasten ja nuorten mielen-
terveyspalvelut. Liiton kysely kunnallisvaaliehdokkaille käsitti neljä kysymystä, 
joista yksi koski hoitotakuun toteuttamista kunnissa. Peltovuori korosti muun 
muassa, että mielenterveyspotilaan kannalta varhainen tilannearvio ja hoitosuun-
nitelma säästävät kustannuksia ja vähentävät inhimillisiä kärsimyksiä (Peltovuori 
2008b, 2).  

Vuoden 2008 lopussa Peltovuori (2008c, 2) otti kantaa jo pääkirjoituksen ot-
sikossa Palvelujärjestelmämme huomioi vain työkykyiset. Peltovuoren mukaan 
sosiaaliturva- ja terveysjärjestelmä oli luotu aktiivisen aikuisväestön ehdoin. Työt-
tömät, vammaiset ja vanhukset jäivät ”sivuraiteille”. Psykiatriset palvelut merkit-
sivät passivoivaa laitoshoitoa. Näiden väitteiden jälkeen Peltovuori siirtyi kuva-
maan Mielenterveyden keskusliiton toimintaa. Hänestä Mielenterveyden keskus-
liitto oli jo vuosia puhunut mielenterveyshoidon heikosta tasosta, ja tässä yhtey-
dessä hän toisti, että hoitotakuuta ei ollut saatu toimimaan psyykkisten sairauk-
sien kohdalla. Hän lopettaa pääkirjoituksensa vedoten tunteisiin kielen vallan toi-
sen tason mukaisesti:  

”Mitä vähemmän yhteiskunnassamme on aitoa kosketusta, lämpöä ja yhteisiä 
tavoitteita, sitä kylmemmäksi ja raaemmaksi maailmamme näyttää muodos-
tuvan” (Peltovuori 2008c, 2). 

Vuonna 2009 Peltovuori (2009, 2) muutti linjaansa: hän ei enää puhunut hoito-
takuun toimimattomuudesta, vaan ehdotti mielenterveyspotilaille omaa kuntou-
tustakuulakia. (Peltovuori 2009, 2.) Vuonna 2010 Peltovuori ehdotti lisäksi mie-
lenterveys- ja raittiuspalvelulakia, jonka tarvetta hän perusteli terveydenhuolto-
lailla ja huonolla kokemuksella hoitotakuulaista66, joka ei toteutunut hänen mu-
kaansa ollenkaan mielenterveyspotilaiden puolella (Peltovuori 2010, 2).  

                                                        
66 Peltovuoren (2010, 2) käytti sanaa hoitotakuulaki, vaikka kysymyksessä oli usean lain 
muutoksista.    
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Suomen Diabetesliitto ry 

Diabetes ja lääkäri -lehden vastaava toimittaja, LT Liisa Hiltunen (2006, 5) totesi 
pääkirjoituksessaan, että ”diabetesepidemiasta” väestön terveydelle aiheutuva 
uhka ja taakka edellyttävät eri tahojen yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Pääkirjoituksen mukaan diabeetikoiden pääsyssä tutkimuksiin ja hoitoon oli alu-
eellisia eroja muun muassa pitkien etäisyyksien ja lääkäripulan takia. Näiden ero-
jen tasaamiseksi Hiltusen mukaan tarvittiin uusia ratkaisumalleja. (Hiltunen 
2005, 6.) Hoitotakuuta ei ratkaisuksi tarjottu. 

Vuonna 2008 Hiltunen (2008, 5) mainitsi hoitotakuun pääkirjoituksessaan. 
Hänestä Suomi oli kärsinyt jo pitkään terveydenhuollon kriisistä, ja hän totesi, 
että poliitikot ”hokivat mantran tavoin” ennen kunnallisvaaleja terveydenhuolto-
palvelujen tasa-arvoa, joustavuutta ja laadukkuutta. Hän epäili terveydenhuolto-
lain toteutumista, mihin vaikuttivat hoitotakuukokemukset.  

”Neljä vuotta sitten voimaan tulleen hoitotakuun piti lyhentää erikoissairaan-
hoidon jonot kohtuullisiksi, mutta toisin kävi.” (Hiltunen 2008, 5.) 

Hänestä lain laatimisessa tulisi ennakoida useita asioita, kuten resurssit ja tiedon-
kulku. Myös kansalaisilla on vastuu terveyspalveluista, mikä on hyvä ottaa huo-
mioon äänestäessä. 

Diabetes ja lääkäri -lehdellä oli vuonna 2010 kolme vastaavaa toimittajaa, 
joista yksi oli dosentti Jukka Westerbacka. Pääkirjoituksessaan Westerbacka 
(2010, 5) käsitteli perusterveydenhuoltoa. Hän kertoi, että moni diabeetikko jou-
tuu odottamaan kuukausia pääsyä diabeteksen seurantakäynnille, koska aika on 
siirretty lääkäripulan tai jonkin muun syyn takia. Westerbacka (2010, 5) käytti 
pääkirjoituksessaan poikkeuksellisen värikästä kieltä: 

”Perusterveydenhuolto keikkuu tyypin 2 diabeetikoiden vyöryvällä aallolla, 
erikoissairaanhoidon poliklinikoista häädetyt tyypin 1 diabeetikot kolkuttele-
vat terveysasemien ovella, ja pinnan alla piileskelevät yhä ne diagnosoimatto-
mat diabeetikot ja suuren riskin potilaat, joille pitäisi suunnitella elintapare-
montti. Tsunamivaroitus on annettu.” (Westerbacka 2010, 5.) 

Kirjoittaja piti potilaan pääsyä hoitoon ilmeisen vaikeana ja toi huolensa esille voi-
makkaasti. Hän ei maininnut mitään hoitotakuusta.  

Suomen Reumaliitto ry 

Suomen Reumaliiton vs. toimitusjohtaja Lea Salminen (2005, 3) kirjoitti pääkir-
joituksessaan vuoden 2005 lopussa siitä, että liitto oli seurannut kiireettömän hoi-
toon pääsyn varmistavan hoitotakuun toteuttamista. Hän kertoi, että Suomen 
Reumaliitto, Suomen Osteoporoosiliitto67 ja Suomen Selkäliitto tekivät yhdessä 

                                                        
67 Suomen Osteoporoosiliitto muutti nimensä Suomen Luustoliitoksi vuonna 2013 (Suo-
men Luustoliitto 2014, 6). 
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yhdistyskyselyn. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin viranomaisten tilastotie-
dot. Hän päätteli, että hoitotakuu toteutuu melko hyvin, joskin alueelliset erot 
ovat suuret. (Salminen 2006, 3.)  

Joulukuussa 2007 Suomen Reumaliiton puheenjohtaja Keijo Tauriainen 
(2007, 4) pääkirjoituksessaan korosti yhdistysväeltä saadun palautteen merki-
tystä. Palautteessa oli korostunut terveyskeskusten osaaminen sekä pysyvien hoi-
tosuhteiden puuttuminen. Hänestä toimiva hoitoketju perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä on välttämätön. Keskeinen aihe pääkirjoituksessa oli 
maantieteellisten alueiden hoitotilanne erityisesti perusterveydenhuollossa. Pu-
heenjohtaja toi pääkirjoituksessa esille alueellisen vuoropuhelun tärkeyden. Hoi-
toketju ja hoidon porrastus tulivat esille kirjoituksessa, mutta ei hoitotakuu. (Tau-
riainen 2007, 4.)  Kesäkuussa 2008 Lindberg (2008) toi Helsingin Sanomien pää-
kirjoituksessaan esille hoidon porrastuksen ongelmia painottaen turhien rajojen 
poistamista.  

Syksyllä 2008 Tauriainen (2008, 3) ennakoi pääkirjoituksessaan perustervey-
denhuollon pirstoutumista. Hän kirjoitti sosiaali- ja terveyspalvelujen organisoin-
nin myllerryksestä, jossa myös järjestöjen asema joutuu pohdittavaksi. Reuma-
liitto oli kirjoituksen mukaan kiinnittänyt huomiota hoitoketjuihin ja hoidon toi-
mivuuteen perusterveydenhuollossa. Hän toi esille ajankohtaisen esimerkin vam-
maisten uudesta oikeudesta henkilökohtaiseen apuun, jota hän piti järjestöjen 
vaikuttamistyön tuloksena. Hän viittasi myös hoitotakuulainsäädäntöön, jonka 
yhteydessä yhteistyö vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kesken oli hänestä 
tuottanut tulosta. Tauriainen (2008, 3) otti esille valmisteilla olevan terveyden-
huoltolain ja odotti siitä suurta organisatorista reformia. 

Vuonna 2010 syksyllä valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Rakel Hiltu-
nen (2010, 3) peräänkuulutti pääkirjoituksessaan yhdenvertaisuutta terveyden-
hoitoon. Hiltusen mukaan yhdenvertaisuus ei toteudu, jos sairauden hoito köyh-
dyttää ihmisen. Hän toi esille, että Suomen Reumaliitto oli ajanut toisten potilas-
järjestöjen kanssa maksukattojen yhdistämistä ja omavastuuosuuksien merkittä-
vää alentamista. Kiristynyt valtiontalous oli jäädyttänyt Hiltusen mukaan hyvät 
pyrkimykset. Hiltunen viittaa pääkirjoituksensa lopussa tuolloin eduskuntakäsit-
telyyn tulleeseen terveydenhuoltolakiehdotukseen, joka korostaa kokonaisval-
taista hoitoa, nopeaa tutkimuksiin pääsyä ja ihmisten valinnanvapauden lisää-
mistä, mutta ei sisällä terveydenhoidon isoja järjestämisvastuuseen kuuluvia rat-
kaisuja.  

Suomen Sydänliitto  

Sydänliiton viestintäpäällikkö ja Sydän-lehden päätoimittaja Marja Kytömäki 
(2007, 4) kertoi pääkirjoituksessaan vuoden 2007 kolmannen Sydän-lehden si-
sällöstä, joka liittyi myös hoitotakuuseen, vaikka sanaa hoitotakuu ei esiintynyt 
pääkirjoituksessa. Hän kertoi potilaasta, joka juuttui infarktin jälkeen pitkään 
ohitusleikkausjonoon. Potilas oli alkanut kuntoilla ”henkensä edestä”, jolloin hän 
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ei tarvinnutkaan leikkausta. Terveelliset elämäntavat voivat vähentää leikkauk-
sien tarvetta. Toiseksi hän kertoi Sydänliiton kuntoutusraportista, jonka julkista-
mistilaisuudessa oli Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska todennut: 

”On kestämätöntä, että sepelvaltimotautikohtauksen saaneista suomalaisista 
vain alle kymmenen prosenttia pääsee osalliseksi systemaattisesta kuntoutuk-
sesta.”  

Vuonna 2009 Kytömäki (2009, 1) otsikoi pääkirjoituksensa Arvokasta tietoa sai-
rauden kokemuksesta. Kytömäki referoi Anu Tuomisen tutkimusta todeten, että 
sairaana ihmisen valinnanmahdollisuudet ovat vähäisempiä ja eriarvoisuus li-
sääntyy. Tuomisen mukaan potilaiden tarinoita pitäisi kuulla herkällä korvalla.  

Vuonna 2010 Kytömäki (2010, 3) kirjoitti pääkirjoituksensa otsikolla Tervey-
den ehdoilla. Hänestä yhteiskuntajärjestelmän ansiosta pitäisi olla kykyä ja kei-
noja ymmärtää ja huolehtia, että terveys on kansalaisten perusoikeus. (Kytömäki 
2010, 3.)  

Vaikuttamistyö pääkirjoitusten valossa  

Pääkirjoitusten perusteella järjestöjen suhde hoitotakuuseen vaihteli. Mielenter-
veyden keskusliitolla oli vuosia kestävä, intensiivinen ja yhä kielteisemmäksi 
muuttuva suhde hoitotakuuseen. Sekä Mielenterveyden keskusliitto että myös 
Diabetesliitto valittujen pääkirjoitusten mukaan suhtautuivat kielteisesti hoitota-
kuu-uudistuksen lainvoimaan. Suomen Reumaliitto suhtautui hoitotakuuseen 
neutraalisti. Se toi esille tules-liittojen68 yhteisiä seurantatietoja ja totesi niiden 
olevan sovussa viranomaisten antamien tietojen kanssa. Viranomaisten tietojen 
mukaan hoitotakuu toteutui odotetusti. Sydänliiton suhde hoitotakuuseen ei käy-
nyt selville pääkirjoituksista muuten kuin että hoitotakuuseen ei ollut merkittävää 
suhdetta, koska sitä ei tuotu esille. Pääkirjoitusten perusteella vain Mielentervey-
den keskusliitto kommentoi hoitotakuuta aktiivisesti. Sen sijaan muut järjestöt 
ottivat kantaa yleensä hoitoon mainitsematta hoitotakuuta. Pääkirjoituksissa oli 
havaittavissa myös vaikuttamistapojen eroja. 

Mielenterveyden keskusliiton vaikuttamisessa oli nähtävissä johdonmukainen 
juonne. Hoitotakuun tullessa voimaan liitto suhtautui siihen varauksellisen 
myönteisesti. Uskottiin, että hoitotakuu lisää poliittista kiinnostusta hoitoon, ja 
asiaa haluttiin seurata. Sitten todettiin, että mielenterveyspotilaiden hoitotakuu 
ei toteudu niin hyvin somaattista sairautta sairastavien kohdalla. Vähitellen tuo-
tiin esille, että hoitotakuu ei toteudu ollenkaan. Vuonna 2010 ei enää mainittu 
hoitotakuuta, vaan todettiin, että mielenterveyspotilaat tarvitsevat nykyistä 
enemmän omaa lainsäädäntöä. Hoitotakuusta pidettiin seminaareja, ja yhteis-
työtä ammattilaisten kanssa lisättiin (Laukkarinen 2006, 5). Perustettiin muun 
                                                        
68 Tules-liitto tarkoittaa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin keskittyviä liittoja, kuten Suomen 
Osteoporoosiliitto (nykyinen Suomen Luustoliitto), Suomen Reumaliitto, Suomen Selkä-
liitto ja Suomen Nivelyhdistys.  
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muassa mielenterveyspooli, joka ensitöikseen julkaisi tiedotteen hoitotakuun seu-
rannasta (Revanssi 2006b, 10). Hoitotakuu otettiin huomioon myös kunnallisvaa-
leihin kohdistuvassa vaikutustyössä. Pääkirjoituksia tukivat puheenjohtajan pals-
tat, joissa myös käsiteltiin paljon hoitotakuuta (Sauri 2005, 8; Sauri 2007a, 1; 
Sauri 2007b, 5; Sauri 2007c, 7; Sauri 2007, 9). 

Sydänliitto kertoi pääkirjoituksissaan vaikutustavoistaan. Liiton oma kuntou-
tusraportti oli selvitys, joka paljasti sairaalahoidon jälkeisen kuntoutuksen heikon 
tason. Julkistamistilaisuudessa piti puheenvoron arvostettu sydänvaikuttaja 
Pekka Puska. Lisäksi Sydänliitto vaikutti myös käytännössä terveyskeskuksen 
kuntoutukseen kehittämällään Tulppa-kuntoutuksella. Sydän-lehden pääkirjoi-
tuksia tukivat pääsihteerin palstat (Jungman 2005–2010). Suomen Sydänliiton 
valitut pääkirjoitukset eivät suoraan tuoneet esille kantaa hoitotakuuseen. Pääkir-
joituksissa – niin kuin Sydän-lehdessä yleensä – näkyi terveyskeskeisyys.  

 Suomen Diabetesliiton artikkeleissa huomio kiinnittyi siihen, että mukaan ei 
tullut yhtään Diabetes-lehden pääkirjoitusta, mutta sen sijaan Diabetes ja lääkäri 
-lehden pääkirjoituksissa tuotiin esille diabetespotilaiden hoito-ongelmia. Hoito-
takuuseen kanta oli pääkirjoitusten mukaan kielteinen. Epäiltiin hoitotakuu- 
uudistuksen lainvoimaa ja suhtauduttiin varauksellisesti myös tulevaan tervey-
denhuoltolakiin (vrt. Hiltunen 2008, 5). Diabetesliiton vaikuttamistyössä oli ha-
vaittavissa strategia, jonka mukaan tarjoamalla lääkäreille mahdollisuus kirjoittaa 
diabeetikon hoidosta liiton areenalla vaikutetaan hoidon kehittämiseen.  

Suomen Reumaliitto korosti pääkirjoituksissaan alueellista tasa-arvoa. Liiton 
pääkirjoituksista voi tunnistaa kaksi vaikuttamisen päälinjaa: moneen suuntaan 
ulottuva seurantatyö ja alueellinen vuoropuhelu yhdistysten kanssa. Liitto seurasi 
pääkirjoitusten mukaan ajankohtaista terveyspolitiikkaa ja vertaili yhteistyössä 
muiden tules-järjestöjen kanssa seurantatuloksia virallisen hoitotakuun seuran-
nan tuloksiin. Hoitotakuuseuranta ei johtanut toimenpiteisiin, koska silloiset seu-
rantatulokset osoittivat vielä vuoden 2005 lopulla hoitotakuun toteutuvan kohta-
laisen hyvin.  

Tuloksia:  

Järjestölehtien pääkirjoituksen pääaiheeksi hoitotakuu ylsi vain kerran 
vuosina 2005–2010, mutta sitä sivuttiin joissakin pääkirjoituksissa. 
Pääkirjoitusten perusteella järjestöjen suhde hoitotakuuseen vaihteli. Mie-
lenterveyden keskusliitolla oli vuosia kestävä, intensiivinen ja yhä kieltei-
semmäksi muuttuva suhde hoitotakuuseen. Sekä Mielenterveyden keskus-
liitto että myös Diabetesliitto valittujen pääkirjoitusten mukaan epäilivät 
hoitotakuu-uudistuksen lainvoimaa. Suomen Reumaliitto viittasi omiin 
seurantietoihinsa ja korosti hoitoketjujen tärkeyttä. Sydänliitto laajensi 
keskustelua terveyden edistämiseen ja kuntoutukseen.  
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Järjestöt kertoivat pääkirjoituksissaan vaikutustavoistaan, jotka yleensä 
olivat yhteistyötä korostavia. Yhteistyötä tehtiin omien yhdistysten, am-
mattilaisten ja poliittisten päättäjien kanssa. Vaikuttamisessa käytettiin hy-
väksi omia selvityksiä ja hankkeita.  

6.8 Potilas hoitotakuun asianomistajana ja järjestöt 

6.8.1 Järjestölehdet potilaan kuvaajina hoitotakuun yhteydessä  

Järjestölehdistä etsittiin vastausta sille, miten kansanterveysjärjestöt kuvaavat 
potilasta toimijana ja kohteena ja ylipäätänsä hänen asemaansa hoitotakuun yh-
teydessä ja sille, miten nämä kuvaukset muuttuivat vuosina 2005–2010. Tätä var-
ten käytiin tutkimuksen 107 järjestölehtiartikkelia läpi ja poimittiin niistä 47 ar-
tikkelia (jäljempänä emoartikkelit), joissa kuvattiin potilasta tai vastaavaa suh-
teessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Emoar-
tikkelit valittiin pelkästään artikkelien sisällön perusteella, eikä valintaan vaikut-
tanut itse lehti. Seitsemän näistä emoartikkeleista käsitteli hoitotakuuta, sen osaa 
tai siihen läheisesti liittyvää asiaa niin, ettei sanaa hoitotakuu esiintynyt tekstissä. 
(Taulukko 16.) 

Taulukko 16. Järjestölehtien valitut artikkelit (n = 107) ja niistä kauttaviivalla erotettuna ar-
tikkelit, joissa kuvataan potilaita tai vastaavia suhteessa hoitotakuuseen, sen 
osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan vuosina 2005–2010 (emoartikkelit, 
n = 47). Suluissa artikkelit, joissa ei esiintynyt sanaa hoitotakuu. 

Lehti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä 

Diabetes 5/1 1/0 3/169 2/1 1/0 0 12/3 

Diabetes 
ja lääkäri 

1/0 2/2 (1) 2/0 1/0 1/0 2/1 (1) 9/3 (2) 

Reuma 3/1 4/2 3 3/1 2/1 3/0 18/5 

Revanssi 6/4 7/4 8/8 8/5 3/1 3/3 35/25 

Sydän  4/2 (1) 2/1 (1) 6/1 9/1 (1) 6/3 6/3 (2) 33/11 (5) 

Yhteensä 19/7 (1) 16/7 (2) 24/10 23/6 (1) 13/6 16/4 (3) 107/47 (7) 

 
Taulukko 16 kertoo, että Mielenterveyden keskusliiton Revanssi-lehdessä julkais-
tiin eniten artikkeleita, jotka koskevat potilasta tai vastaavaa suhteessa hoitota-
kuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Diabetesliiton Diabetes- 
ja Diabetes ja lääkäri -lehdistä valikoitui vähiten vastaavia artikkeleita.  

                                                        
69 Hoitotakuu-sana esiintyy vain annetussa internet-osoitteessa.  
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Yleinen havainto lehtiaineistosta oli, että valituissa lehdissä ei yleensä käytetty 
käsitettä potilas, vaikka sana potilas olisi sopinut kontekstiin. Diabetesliitto kutsui 
diabetesta sairastavaa ihmistä diabeetikoksi. Mielenterveyden keskusliitto käytti 
käsitettä mielenterveyskuntoutuja ja toi lehdessään esille mielisairas-sanan lei-
maavan vaikutuksen (esim. Heikkinen 2005, 20). Reumaliitto suosi sanoja reu-
masairas tai reuma- tai muu tuki- ja liikuntaelinsairas. Sydänliitto saattoi puhua 
sydänsairaasta, mutta käytti usein nimitystä, jossa näkyy jokin tietty sairaus, ku-
ten valtimosairaudesta kärsivä ihminen.  

Suomen Reumaliitossa muistikuvani mukaan ei mielellään käytetty potilas-ni-
mikettä. Oikaisin useita kertoja lääkäreitä, jotka mieluusti kutsuivat Reumaliittoa 
potilasjärjestöksi. Vetosin liiton silloisiin sääntöihin, joiden mukaan Suomen 
Reumaliitto oli kansanterveysjärjestö, valtionavullinen liikuntajärjestö ja vam-
maisjärjestö70. Toin esille, että halusimme edistää ihmisten arkielämää heidän 
omassa elinympäristössään. 

Potilas-sana korvasi järjestölehtien teksteissä myös ikään liittyvät sanat kuten 
aikuinen, lapsi, nuori ja vanhus silloinkin, kun kontekstin mukaan olisi voitu käyt-
tää sanaa potilas. Osa sairauksista on lääketieteellisesti erilaisia eri-ikäisillä ihmi-
sillä. Puhutaan muun muassa aikuisiän diabeteksesta ja lastenreumasta.  

Diabeetikko on potilaan aseman kannalta mielenkiintoinen käsite. Diabee-
tikko-sana muistuttaa ammattinimikettä, johon pitkäaikaissairaus antaa pätevyy-
den (vrt. optikko, mekaanikko jne.). Myös Suomen Reumaliitossa käytettiin ajoit-
tain nimikettä reumaatikko, mutta käsitykseni mukaan termiä pidettiin vanhen-
tuneena. Ruotsin reumaliitto muutti 1990-luvulla nimensä muotoon Reumatiker-
förbundet eli käännettynä reumaatikkoliitoksi. Arvelin tuolloin, ettei nimi ei so-
veltuisi Suomen oloihin.  Diabeetikko-nimike ei aiheuttanut vastaavia ajatuksia 
mielessäni.  

Vuosina 2005–2010 Helsingin Sanomat julkaisi 150 artikkelia, joissa esiintyi-
vät sanat hoitotakuu ja potilas. Näiden määrää verrattiin järjestölehtien artikke-
leihin joissa esiintyivät sanat hoitotakuu ja potilas tai vastaava.  
  

                                                        
70 Suomen Reumaliito säänöissä vuodelta 2012 mainitaan, että järjestö on myös potilasjär-
jestö.  
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Taulukko 17. Hoitotakuu ja potilas Helsingin Sanomissa (n = 150) ja hoitotakuu ja potilas tai 
vastaava järjestölehdissä (n = 40) vuosina 2005–2010.  

Helsingin Sanomat ja 
järjestölehdet 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yhteensä 

Helsingin Sanomat
Artikkelit, joissa esiintyivät 
sanat hoitotakuu ja potilas  

49 28 25 25 11 12 150 

Järjestölehdet
Artikkelit, joissa esiintyvät 
sanat hoitotakuu ja potilas 
tai vastaava.  

7 7
 

10 6
 

6 4 40 

  
Taulukko 17:n mukaan Helsingin Sanomien hoitotakuuta ja potilasta koskevien 
artikkelien määrä väheni lineaarisesti 2005–2010. Vastaavaa trendiä ei ole näh-
tävissä järjestölehtien artikkelien määrässä. Järjestölehdistä valikoitui näistä ar-
tikkeleista eniten vuoteen 2007 ja Helsingin Sanomista vuoteen 2005.  

Emoartikkelien joukosta löytyi 11 artikkelia, joiden otsikossa oli mainittu sana 
hoitotakuu, ja seitsemän artikkelia, joiden otsikossa oli mainittu potilas. Kahdessa 
otsikossa oli mainittu sekä hoitotakuu että potilas. Järjestölehtien otsikoissa poti-
las mainittiin suhteellisesti useammin kuin Helsingin Sanomien otsikoissa, vaikka 
Helsingin Sanomat kirjoitti enemmän potilaista: Helsingin Sanomien 150 artik-
kelista löytyi vain viisi artikkelia, joiden otsikoissa esiintyi sana potilas, ja kolme, 
joissa esiintyi sekä sana potilas että hoitotakuu (HS arkisto 2005–2010). Otsi-
koissa on havaittavissa yhtäläisyyksiä. (Taulukko 18.) Näin otsikoidut artikkelit 
kasaantuivat vuosiin 2005–2006. Otsikot koskivat usein mielenterveyspotilaita ja 
järjestöjä.  
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Taulukko 18. Järjestölehtien ja Helsingin Sanomien artikkelien otsikot, joissa esiintyi sanat 
hoitotakuu ja potilas vuosina 2005–2010. 

 Otsikossa hoitotakuu ja potilas 

 Järjestölehdet Helsingin Sanomat 

2005  Hoitoon pääsemisessä suuret alueelli-
set erot. 
Hammaspotilaan hoitotakuu toteutuu 
kolmessa neljästä terveyskeskuksesta. 
Hammashoitoon jonottaa nyt 50000 
suomalaista. 
(Tarkka-Tierala 2005.) 

2006 Vuosi hoitotakuusta. 
Mielenterveyspotilaille pelkkää pyörö-
ovihoitoa.  
(Laukkarinen 2006, 10.) 

Mielenterveyspotilaiden hoitotakuu ei 
toteudu. (Kiviniitty 2006.) 
 
Järjestöt: Hoitotakuun seurannassa 
huomioitava potilaiden näkökulma. Po-
tilasjärjestöt pettyneitä hoitotakuun to-
teutumiseen. Lääkärit vaihtuvat, tieto 
ei kulje eikä hoidon määräaikoja nou-
dateta. (Urmas 2006.) 

2007 Hoitotakuu heikentänyt mielenterveys-
potilaan asemaa. (Sauri 2007b ,5.) 
 

2008 – –

2009 – –

2010 – –

 
Pelkät otsikot kertovat, että hoitotakuu ei näyttänyt toteutuvan mielenterveyspo-
tilaiden keskuudessa tyydyttävästi. Helsingin Sanomissa kiinnittyi huomio mieli-
pidekirjoitukseen Mielenterveyspotilaiden hoitotakuu ei toteudu, jossa kirjoittaja 
kertoo omista sairauskokemuksistaan poikkeuksellisesti omalla nimellään (Kivi-
niitty 2006). Tarja Kiviniitty (2006) vetosi siihen, että hän on ollut aktiivinen mie-
lenterveysjärjestön toimija ja nähnyt, etteivät hänen omat kokemuksensa ole mi-
tenkään ainutlaatuisia. Hän kertoi artikkelissaan hoitoesimerkkejä. Hänestä hoito 
oli koko ajan huonontunut. Mielenterveyspotilaiden kannalta hoitotakuusta oli 
tullut ”kätevä siivousmenetelmä”. Sillä päästiin eroon hankalista asiakkaista ja 
saatiin tilastot näyttämään mallikelpoisilta. Kiviniityn (2006) mukaan hoitotakuu 
toi mukanaan kummallisia käytäntöjä ja potilaan kannalta ”sietämätöntä mieli-
valtaisuutta”. 
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Järjestölehdissä oli tarkasteluajankohtana 2005–2010 vähän kirjoituksia, 
joissa keskityttiin potilaan kuvaukseen suhteessa hoitotakuuseen. Emoartikke-
leista löytyi lähinnä yksittäisiä aiheen mukaisia mainintoja. Tästä syystä rekonst-
ruoin tutkimusaineiston, joka perustuu emoartikkeleista poimittuihin ajatusko-
konaisuuksiin. Valintakriteerinä oli, että ajatuskokonaisuus kuvaa potilasta tai 
vastaavaa suhteessa hoitotakuuseen, hoitotakuun osaan tai siihen läheisesti liit-
tyvään. Ajatuskokonaisuuksista muodostui 277 havaintoyksikköä.  

Havaintoyksiköt kasaantuivat vuodelle 2005, mitä ei tapahtunut emoartikke-
lien määrässä. Tämä osoittaa sen, että alkuvuosien artikkelit keskittyivät enem-
män kriteerin mukaiseen aiheeseen. Loppuvuosina taas potilaan tai vastaavan 
suhde hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan ei ollut enää 
artikkelien keskeinen aihe, vaan sama artikkeli saattoi koskea muitakin asioita. 
(Kuvio 23.) 

 

Kuvio 23. Järjestölehtien artikkelit, joissa kuvataan potilasta suhteessa hoitotakuuseen, hoi-
totakuun osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan (emoartikkelit, n = 47), ja 
näistä poimitut havaintoyksiköt (n = 277) vuosina 2005–2010. Järjestölehdet: 
Diabetes, Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010.  

Revanssi-lehdestä löytyi eniten ja Sydän-lehdestä vähiten havaintoyksiköitä. Re-
vanssi-lehden aktiivisuus erosi merkittävästi muista lehdistä. (Kuvio 24.) 
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Kuvio 24. Artikkelien määrä järjestölehdissä (n = 107) ja näistä lehdistä valitut emoartikkelit 
(n = 47), joissa kuvataan potilasta suhteessa hoitotakuuseen, hoitotakuun osaan 
tai siihen läheisesti liittyvään asiaan, sekä emoartikkeleista poimitut havaintoyksi-
köt (n = 277). Järjestölehdet: Diabetes, Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja 
Sydän 2005–2010.  

Taulukko 19 tuo esille, että vuosina 2006 ja 2007 Revanssi kuvasi paljon potilasta 
tai vastaavaa suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään 
asiaan. Samanaikaisesti muissa kuin Reuma-lehdessä tuskin kirjoitettiin aiheesta 
mitään. 
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Taulukko 19. Havaintoyksiköiden määrä vuosittain eri järjestölehdissä. Havaintoyksiköissä 
kuvataan potilasta suhteessa hoitotakuuseen, hoitotakuun osaan tai siihen 
lä-heisesti liittyvään asiaan vuosina 2005–2010. N = 277 Järjestölehdet: 
Diabe-tes sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 

Havaintoyksiköiden määrä Yhteensä  

Vuosi  Diabetes ja 
Diabetes ja lääkäri 

Revanssi Reuma Sydän 

2005 37 19 23 2 81 

2006 1 49 13 3 66 

2007 1 47 0 3 51 

2008 1 18 4 1 24 

2009 5 5 6 8 24 

2010 5 17 0 9 31 

Yhteensä 50 155 46 26 277 

Järjestöjen suhde hoitotakuuseen vaihteli havaintoyksiköiden mukaan saman-
suuntaisesti kuin pääkirjoituksissa, mutta kuva tarkentui havaintoyksiköiden li-
sätiedoilla (vrt. luku 6.7.3). Diabetesliitto ilmoitti, ettei diabeetikkojen kannata 
olla huolissaan lakiuudistuksen vuoksi, koska hoito ei ilmeisesti muutu. Suomen 
Reumaliitto kantoi huolta hoitotakuun alueellisesta toteutuksesta ja sen tasa-ar-
voisuudesta.  Alussa liitto pelkäsi, että hoitotakuun toteutuksen kuluja sälytetään 
asiakasmaksuihin. Sydänliitto toi esille erikoissairaanhoidon jälkeisen tilanteen. 
Sen mukaan hoitotakuun vaikutus ei ulotu sairaalasta kotiutuvien kuntoutukseen. 
Mielenterveyden keskusliitto suhtautui muita kriittisemmin hoitotakuuseen ja 
halusi siihen parannuksia. Se toi esille, että mielenterveyspotilaat eivät pääse edes 
hoitojonoon ja saattavat jäädä hoitotakuun katvealueelle. 

Havaintoyksiköiden, artikkeleiden otsikoiden, Helsingin Sanomien uutisoin-
nin ja haastateltujen asiantuntijoiden mukaan hoitotakuu näytti kohtelevan kal-
toin mielenterveyspotilaita. Mielenterveyden keskusliitto yritti vaikuttaa ongel-
maan muun muassa lehtensä kautta. Samanlaista ongelmaa ei ollut muissa ky-
seisten järjestöjen edustamissa potilasryhmissä.  

Potilaan oikeudet ja teemat

Havaintoyksiköistä tehtiin teema-analyysi, vaikka kysymyksessä on joitakin 
avainsanoja suosiva aineisto. Avainsanat muodostivatkin 16 prosentin71 osuuden 
havaintoyksiköiden sanoista. Hoitoteema oli muiden dokumenttien mukaisesti 

71 Yleensä avainsanat muodostivat noin kymmenen prosentin osuuden kaikista dokument-
tien sanoista. 



174 
 

voimakkain tässäkin aineistossa. Seuraavaksi tuli asiakkuusteema ja kolmanneksi 
vaikuttamisteema. Vaikuttamisteema taas oli selkeästi muita teemoja heikompi. 
Suosituimmat avainsanat olivat hoito, potilas ja hoitotakuu.  

Vaikuttamisteeman pienuus jäi askarruttamaan, koska kysymys on järjestö-
lehdistä. Vaikuttamisteeman avainsanoista toistui eniten avainsana oikeus, 
vaikka se sijoittui jaetulle yhdeksännelle sijalle kaikista avainsanoista72. Oikeus ja 
potilas mainittiin neljässä havaintoyksikössä, jotka sijoittuivat vuosiin 2006, 
2007, 2009 ja 2010. 

”Lain73 hienona tarkoituksena oli turvata myös psykiatrisille potilaille oikeus 
hyvään hoitoon. Toivottelin laille vuosi sitten tällä samalla palstalla menes-
tystä, vaikka hiukan olin epäileväinen, tuoko laki muutosta nimenomaan mie-
lenterveyskuntoutujien hoitoon.” (Peltovuori 2006, 2.) 

”Hoitotakuu ei ole varsinainen laki, vaan eri lakeihin kirjattu potilaiden oikeus 
päästä hoitoon määräajassa” (Laukkarinen 2007, 5). 

”Tällä käänteen tekevällä lailla74 potilaasta tuli hoitoon nähden asianomistaja, 
jolla on valituskelpoinen oikeus saada hoito kohtuullisessa ajassa” (Pekkarinen 
2009, 26).

Mielenterveyspotilaille ja -kuntotutujille tulisi taata subjektiivinen oikeus avo-
hoitoon sairaalahoitojakson jälkeen” (Sauri 2010, 7).  

Havaintoyksikköaineistossa hoitotakuu esiintyi oikeutena ensimmäistä kertaa 
vuonna 2006, vaikka suurin osa havaintoyksiköistä sijoittui vuoteen 2005. Hoito-
takuu-uudistusta tehtäessä valtionhallinto korosti sitä, ettei kysymyksessä ole 
subjektiivinen oikeus (vrt. esim. HE 77/2004 vp, 1, 3; PTK 53/2004 vp, 45–64; 
PTK 73/2004 vp, 39–74; PTK 75/2004 vp, 12). Valtionhallinnon viestintä saattoi 
olla syynä siihen, etteivät järjestölehdet käyttäneet sanaa oikeus hoitotakuun yh-
teydessä vuonna 2005.  

Hoitotakuu oli myönteinen asia tullessaan voimaan 

Havaintoyksiköiden positiivisuutta, negatiivisuutta tai neutraaliutta arvioitiin jäl-
leen potilaan kannalta. Suurin osa havaintoyksiköistä on selkeästi joko negatiivi-
sia tai positiivisia, kuten:  

”Hoitotakuun yksi tavoitehan on, että ihmiset saavat asuinpaikasta riippu-
matta yhdenvertaista hoitoa” (Manneri 2005, 4). + 

Mielenterveyspotilaiden hoito retuperällä [otsikko]. (Sauri 2007d, 9.) – 

                                                        
72 Oikeus mainittiin 16 kertaa.  
73 Kontekstin mukaan tässä yhteydessä lailla tarkoitetaan hoitotakuuseen liittyviä lakimuu-
toksia. 
74 Kontekstin mukaan tässä yhteydessä lailla tarkoitetaan hoitotakuuseen liittyviä laki-
mutoksia. 
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Havaintoyksikkö tulkittiin positiiviseksi sellaisissa tapauksissa, joissa yksikkö 
saattoi sisältää negatiivisia ilmaisuja, mutta samalla ehdotuksen potilaan tilan-
teen parantamiseksi. Esimerkiksi: 

”Jos diabeetikosta jostain syystä tuntuu, ettei hän saa tarvitsemaansa hoitoa, 
asia kannattaa nostaa esille omassa hoitoyksikössä ja kysyä, millaiset ohjeet 
siellä on diabeteksen hoitamisesta laadittu – jonkinlaiset ohjeet ja hoidon laa-
dun seuranta pitäisi löytyä jokaisesta yksiköstä.” (Manneri 2005, 6.) + 

Ilmaisu tulkittiin neutraaliksi silloin, kun siinä ei ilmene yksiselitteisesti vain 
myönteisyyttä tai kielteisyyttä, esimerkiksi:  

”Vaikka tilanne on parantunut viime huhtikuulta, asuu kuitenkin lähes neljän-
nes väestöstä alueella, jossa on ajoittain ongelmia välittömän yhteyden saami-
sessa” (Nuotio 2009a, 60). +- 

Aineistosta löytyi 125 negatiivista, 111 positiivista ja 41 neutraalia havaintoyksik-
köä. Vuotta 2005 kuvaavat havaintoyksiköt olivat enimmäkseen positiivisia. 
Muina vuosina ne olivat enimmäkseen negatiivisia. Neutraalien havaintoyksiköi-
den määrä oli lineaarisesti laskeva. (Kuvio 25.) 

 

Kuvio 25. Positiivisten, negatiivisten ja neutraalien havaintoyksiköiden määrä  (n = 277) 
vuosina 2005–2010, aiheena potilaan tai vastaavan kuvaus suhteessa hoitotakuu-
seen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Järjestölehdet: Diabetes 
sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 

Hoitotakuu tuli voimaan maaliskuussa 2005. Vuosi otettiin tarkasteluun vuosi-
neljänneksin (Kuvio 26).  
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Kuvio 26. Positiivisten, negatiivisten ja neutraalien havaintoyksiköiden määrä vuonna 2005 
neljännesvuosittain (n = 78). Aiheena potilaan tai vastaavan kuvaus suhteessa 
hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Järjestölehdet: 
Diabetes sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 

Tulokset sopivat artikkelien analyysiin, joka tehtiin ajasta juuri ennen hoitota-
kuun voimaan tuloa (luku 6.7.2). Havaintoyksiköissäkin näkyi varovainen toiveik-
kuus, mikä ilmeni pääkirjoituksissakin. Havaintoyksiköiden määrä laski jyrkästi 
ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Ajalta huhtikuu–joulukuu 2005 löytyi 
vain yksi havaintoyksikkö, joka tulkittiin positiiviseksi sen sisältämän ehdotuksen 
vuoksi. 

”Hoitotakuun oikeudenmukainen toteutuminen edellyttää, että myös mielen-
terveysongelmaisille on tehtävä kattava hoitosuunnitelma ja järjestettävä hei-
dän kokonaishoitonsa hoitotakuun aikarajojen mukaisesti” (Sauri 2005, 8). 

Hoitotakuun tullessa voimaan Helsingin Sanomat julkaisi 21 artikkelia, joissa 
esiintyi sanat hoitotakuu ja potilas (HS arkisto 1.1.–31.3.2005). Hoitotakuu-uu-
distuksen tullessa voimaan siitä odotettiin uutta käänteentekevää reformia. Mar-
jut Lindberg (2005) Helsingin Sanomissa totesi:  

”Hoitotakuu velvoittaa nyt sairaalat ja lääkärit todella hoitamaan potilaitaan, 
sillä aiemmin hoidoksi on voitu katsoa sekin, että potilas on pantu jonoon 
”(Lindberg 2005). 

Helsingin Sanomien artikkelien mukaan ajalla 1.1.–31.3.2005 hoitotakuun ”lu-
pauksien” täyttämistä odotettiin, mutta voimavarojen vähyyden vuoksi niiden ei 
kuitenkaan uskottu toteutuvan, vaikka kysymys oli lakiuudistuksesta. Erityisesti 
epäiltiin hoitotakuun vaikutusta mielenterveyspotilaiden hoitoon. (HS arkisto 
1.1.–31.3.2005.) 
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Tuloksia:  

Yli sadasta järjestölehtien artikkelista poimittiin artikkelit, jotka kuvasivat 
potilasta tai vastaavaa suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen lähei-
sesti liittyvään asiaan. Näistä 47 ”emoartikkelista” valikoitui eniten vuoteen 
2007. Vastaavien artikkelien määrä oli Helsingin Sanomissa suurin vuonna 
2005, ja niiden määrä laski lineaarisesti vuosina 2005–2010. Vastaavaa 
trendiä ei ollut nähtävissä järjestölehtien artikkeleissa. Hoitotakuun tul-
lessa voimaan siitä odotettiin Helsingin Sanomien mukaan käänteenteke-
vää reformia. 
Järjestölehdet eivät yleensä käyttäneet sanaa potilas valituissa artikke-
leissa. Sen sijaan ne käyttivät jäsenkuntansa sairauksista kertovia nimityk-
siä, kuten diabeetikko, sydänsairas, reumasairas tai mielenterveyden kun-
toutuja.  
Järjestölehdet kirjoittivat intensiivisimmin potilaasta ja hänen suhteestaan 
hoitotakuuseen vuonna 2005, vaikka artikkelien määrä oli suurimmillaan 
vuonna 2007.  
Hoitoteema oli selkeästi voimakkain tässä aineistossa. Seuraavaksi tuli asi-
akkuusteema ja kolmanneksi vaikuttamisteema, vaikka kysymys oli järjes-
tölehdistä. 
Hoitotakuun tullessa voimaan järjestöt suhtautuivat siihen potilaan kan-
nalta myönteisesti. Suhtautuminen muuttui nopeasti jo vuoden 2005 toi-
sella vuosineljänneksellä. Hoitotakuuseen suhtauduttiin kielteisimmin 
vuonna 2007. 
Hoitotakuusta potilaan oikeutena alettiin kirjoittaa järjestölehdissä vuonna 
2006. 

6.8.2 Potilas kohteena tai toimijana järjestölehtien 
hoitotakuukeskustelussa 

Potilas75 tai vastaava näyttäytyi havaintoyksiköissä yleensä kohteena tai passiivi-
sena toimijana ja huomattavasti vähemmän aktiivisena toimijana (Kuvio 27). 

                                                        
75 Tämän luvun tekstissä käytetään potilas-sanaa tekstin ymmärrettävyyden vuoksi.  Kuvi-
ossa ilmaisua potilas tai vastaava käytetään edelleen.  
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Kuvio 27. Potilas tai vastaava toiminnan kohteena, passiivisena toimijana tai aktiivisena toi-
mijana havaintoyksiköissä (n = 277), joissa kuvataan potilasta tai vastaavaa suh-
teessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Järjestö-
lehdet: Diabetes sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 
 

Negatiivisuutta enemmän kuin positiivisuutta 

Kuvattaessa potilasta kohteena tai passiivisena toimijana negatiivisten havainto-
yksiköiden määrä oli suurempi kuin positiivisten havaintoyksiköiden, mutta poti-
laan ollessa aktiivinen toimija positiivisten havaintoyksiköiden määrä oli suu-
rempi kuin negatiivisten. (Kuvio 28.) 

Kuvio 28. Havaintoyksiköiden positiivisuus, negatiivisuus ja neutraalius kuvattaessa poti-
lasta tai vastaavaa toiminnan kohteena, passiivisena tai aktiivisena toimijana (n = 
277). Aiheena potilaan tai vastaavan kuvaus suhteessa hoitotakuuseen, sen 
osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Järjestölehdet: Diabetes sekä Diabe-
tes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2007–2010. 
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Potilas oli aktiivinen toimija 43 havaintoyksikössä, joista 19:ssä kuvaus oli myön-
teinen. Potilasta kuvattiin järjestölehdissä selkeästi eniten aktiivisena  
toimijana vuonna 2005. Itse asiassa potilasta aktiivisena toimijana kuvaavia po-
sitiivisia havaintoyksiköitä oli enemmän vuonna 2005 kuin seuraavina vuosina 
yhteensä. (Kuvio 29.) 

Kuvio 29. Positiiviset, negatiiviset ja neutraalit havaintoyksiköt kuvattaessa potilasta tai 
vastaavaa aktiivisena toimijana suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen 
läheisesti liittyvään asiaan vuosina 2005–2010 (n = 43). Järjestölehdet Diabetes 
sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 

Potilas oli passiivinen toimija 103 havaintoyksikössä. Yli puolet havaintoyksi-
köistä oli negatiivisia. Positiivisten ilmaisujen määrä laski jyrkästi vuoden 2005 
jälkeen samalla tavalla kuin havaintoyksiköissä, jotka koskivat aktiivisia toimi-
joita.  Negatiivisten havaintoyksiköiden määrä vastaavasti nousi jyrkästi vuodesta 
2005 vuoteen 2006. (Kuvio 30.) 
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Kuvio 30. Positiiviset, negatiiviset ja neutraalit havaintoyksiköt kuvattaessa potilasta tai 
vastaavaa passiivisena toimijana suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen 
läheisesti liittyvään asiaan vuosina 2005–2010 (n = 103). Järjestölehdet: Diabetes 
sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 

Vuonna 2006 suurin osa negatiivisista ilmaisuista koski mielenterveyspotilaita. 
Mielenterveysongelmista kärsivien lasten ja nuorten hoitoa moitittiin:  

”Edelleen on lapsia ja nuoria, jotka ovat jonottaneet määräaikoja pidempään 
psykiatrista hoitoa vuodeosastoille” (Laukkarinen 2006, 10). –

”Entiset ministerit ovat kirjelmöineet suunnitelmista siirtää terveysasema 
muutamaa raitiovaunupysäkkiä etäämmälle, mutta yksikään ei ole ihmetellyt 
miten voivat ne lapset ja nuoret, jotka ovat mieleltään sairastuneet ja ehkä odo-
telleet kuukausia hoitoon pääsyä” (Laukkarinen 2006, 10). – 

Potilasta kuvattaessa passiivisena toimijana myönteisyyttä kuvasivat muun mu-
assa havaintoyksiköt  

”Jokaisen täytyy päästä kohtuuajassa tarvitsemaansa hoitoon” (Manneri 2005, 
4). + 

”Potilaat pääsevät hoitoon sujuvammin ja oikea-aikaisemmin kuin ennen” 
(Laukkarinen 2006,10). + 
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Kielteisyyttä aiheuttivat hoitoon pääsyn vaikeudet, pitkät hoitojonot, määräajat 
sekä kuntoutukseen ja yleensä terveyspalveluihin liittyvät hankaluudet. Kommen-
tit hoitojonoista vähenivät vuosien mittaan, mutta vastaavasti kommentit terveys-
palveluista lisääntyivät vuodesta 2007. Tapa ilmaista negatiivisuutta näytti jyrk-
kenevän siirryttäessä vuoteen 2010. Kielikin saattoi muuttua aikaisempaa värik-
käämmäksi: 

”Kaikki hullut saavat reseptin terveyskeskuslääkäriltä ja kotiin nuolemaan 
haavojaan” (Sisältäpäin 2010, 15). – 

Potilas oli kohteena 131 havaintoyksikössä (Kuvio 31). Vuodelta 2005 löytyi yhtä 
paljon positiivisia havaintoyksikköjä kuin vuodelta 2007 negatiivisia havaintoyk-
sikköjä (Kuvio 31). 

Kuvio 31. Positiiviset, negatiiviset ja neutraalit havaintoyksiköt kuvattaessa potilasta tai 
vastaavaa kohteena suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liit-
tyvään asiaan vuosina 2005–2010 (n = 131). Järjestölehdet: Diabetes sekä Diabe-
tes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 

Vuoden 2005 myönteisyyden piirteet johtuivat hoitotakuuhun liittyvästä varovai-
sesta toiveikkuudesta. Vuonna 2007 kaikki negatiiviset havaintoyksiköt koskivat 
mielenterveyspotilaita. Havaintoyksiköistä heijastui voimakas pettymys hoitota-
kuun toteutukseen. Havaintoyksiköiden mukaan hoitotakuu ei ollut parantanut 
mielenterveysasiakkaan hoitoon pääsyä, vaan pikemminkin vaikeuttanut sitä. 
Konkreettisia hoitosuunnitelmia ei ollut tehty, eikä tilastoihin kertynyt tietoa hoi-
don tarpeesta. (Revanssi 2007, 6; Sauri 2007a, 1; Sauri 2007b, 6). 

Mielenterveyden keskusliiton mukaan mielenterveyspotilaiden erilainen koh-
telu verrattuna somaattista sairautta potevien potilaiden kohteluun syvensi kuilua 
mielenterveyspotilaiden ja muiden potilaiden välillä.  
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”Keväällä kävi ilmi, että hoitotakuun käyttöönotto oli tuottanut hyviä tuloksia 
somaattisten sairauksien osalta. Sen sijaan mielenterveyden ongelmista kärsi-
ville hoitotakuu ei tuonut parannusta” (Sauri 2007, 1).  

”– – Mielenterveyspooli järjesti järjestyksessään toisen Hoitotakuuseminaarin 
helmikuun lopulla. Sen tuotos oli surullista kuultavaa mielenterveysväelle: 
vaikka hoitotakuu onkin lyhentänyt jonoja somaattisella puolella, ei psyykkis-
ten sairauksien hoidossa ole tapahtunut juurikaan parannusta.” (Laukkarinen 
2007, 5.) 

Kritiikki mielenterveyspotilaiden hoitotakuuta kohtaan tiukkeni asteittain. Aluksi 
kirjoitettiin siitä, ettei hoitotakuu parantanut mielenterveyspotilaan asemaa, 
mutta vähitellen tuli esille ilmaisuja siitä, että hoitotakuu on heikentänyt mielen-
terveyspotilaan asemaa (Sauri 2007, 1; Sauri 2007b, 5). Helsingin Sanomissa mie-
lenterveyspotilaiden hoitotakuusta kirjoitettiin jonkin verran. Lehdestä löytyi tou-
kokuulta 2007 pääkirjoitus, joka koski mielenterveyspotilaita. Siinä viitataan Mie-
lenterveysyhdistys Helmen selvitykseen, jonka mukaan yli puolet mielenterveys-
potilaista jää ilman lakisääteistä hoitosuunnitelmaa (Lindberg 2007). 

Vuonna 2008 professori Juhani Lehto totesi Diabetes-lehdessä, että diabeetik-
kojen ja muidenkin kroonisesti sairaiden asema saattaa huonontua hoitotakuun 
myötä. Hänestä terveydenhuoltojärjestelmää ei ollut rakennettu pitkäaikaissai-
raita silmällä pitäen (Vehmanen 2008a, 4).  

Terveyspoliittinen keskustelu havaintoyksiköissä 

Havaintoyksiköitä tarkasteltiin suhteessa terveyspoliittisten keskustelujen pää-
elementteihin (luku3.3.3). Suurin osa havaintoyksiköistä liittyi perinteistä hyvin-
vointisuutta koskevaan terveyspoliittiseen keskusteluun. Tällaisen keskustelun 
osuus oli erityisen suuri potilaan ollessa kohde tai passiivinen toimija. (Kuvio 32.) 
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Terveyspoliittisten diskurssien pääelementit havaintoyksiköissä   
Värikoodit: PPerinteinen hyvinvointisuus, valtaistuminen, konsumerismi, managerismi 
 

Keskustelujen pääelementit.                                                   Keskustelujen pääelementit.  
Kaikki havaintoyksiköt (n =277).                                            Potilas tai vastaava aktiivisena toimijana (n = 43).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskurssien elementit. Potilas tai vastaava passiivisena          Diskurssien pääelementit. Potilas kohteena (n = 131). 
toimijana (n = 103).  

Kuvio 32. Terveyspoliittisten keskustelujen pääelementit havaintoyksiköissä vuosina 2005–
2010  (n = 277) potilaan tai vastaavan ollessa aktiivinen toimija (n = 43), passiivi-
nen toimija (n = 103) tai kohde (n = 131). Aiheena potilaan tai vastaavan kuvaus 
suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Järjes-
tölehdet: Diabetes sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–
2010. 
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Kuvattaessa potilasta aktiivisena toimijana keskustelujen profiili näytti muista 
poikkeavalta (Kuvio 32, toinen osakuvio). Havaintoyksiköt sisälsivät valtaistu-
mista ja osallistumista käsittelevän terveyspoliittisen diskurssin elementtejä, 
jotka kasaantuivat vuoteen 2005. Vuoden 2005 kuvaukset aktiivisesta potilaasta 
osoittautuivat tässä tutkimuksessa varsin poikkeuksellisiksi. Potilasta ei missään 
muussa vaiheessa kuvattu niin aktiivisena ja voimaantuneena ja niin myönteisesti 
kuin vuonna 2005. Kaikki positiiviset havaintoyksiköt, jotka kuvasivat potilasta 
aktiivisena toimijana vuonna 2005, sisälsivät valtaistumista ja osallistumista kos-
kevia elementtejä. Näistä havaintoyksiköistä välittyi kuva potilaasta, joka on tie-
toinen omasta tilastaan ja toimii sen mukaan. Hän hankkii tietoa ja ottaa selvää 
asioista. Hän kyselee hoitosuunnitelmansa perään ja neuvottelee lääkärinsä 
kanssa. Hän nostaa asioita esille mahdollisesti paikallisen yhdistyksen kanssa tai 
kautta. Tarvittaessa hän ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Hän on potilas, joka 
tuntee oikeutensa ja valitustiensä. (Katko 2005a, 5; Manneri 2005, 4–6; Nuotio 
2005, 43). Nämä ilmaisut paljastavat, että hoitotakuu antaa potilaalle mahdolli-
suuden valvoa omaa tilaansa ja toimia hoidon edistämiseksi. Potilas oli aktiivinen 
toimija vain 43 havaintoyksikössä, joten konsumerismia ilmensi vuonna 2009 
vain kolme havaintoyksikköä. Yksi koski yksityisten terveyspalvelujen käyttöä 
akuuttitilanteissa, toinen ja kolmas potilaan kehottamista menemään yksityiselle 
silmälääkärille ja yksityisen silmälääkärin omakustanteisuutta (Peltola & Haa-
kana 2009, 8; Eronen 2009, 15). 

Potilaan ollessa kohteena tai passiivinen toimija terveyspoliittista keskustelua 
koskevat profiilit muistuttivat toisiaan (Kuvio 32, kolmas ja neljäs osakuvio). Po-
tilaan tai vastaavan kuvaaminen kohteena tai toimijana vaikuttaa siihen, millai-
seen terveyspoliittiseen keskusteluun havaintoyksikköjä voi yhdistää. Esimerkiksi 
potilaan valtaistumista tai osallistumista koskevat ilmaisut luonnollisesti vähene-
vät, kun toimintaa kuvataan passiivisilla verbeillä kuten päästä, saada, tarvita ja 
jonottaa. Muutkin sanat vaikuttavat siihen, millaiseen terveyspoliittiseen keskus-
teluun havaintoyksikköjä voi yhdistää. Esimerkiksi Sydänliiton varapuheenjoh-
taja Taito Pekkarisen (2009, 26) mielestä hoitotakuu-uudistukseen kirjattu hoi-
don saaminen kohtuullisessa ajassa on perustuslain suojaa nauttiva kansalaisoi-
keus. Hoitotakuun näkeminen kansalaisoikeutena on potilasta voimaannuttava il-
maisu. Potilaan ollessa kohteena tai passiivinen toimija manageristista diskurssia 
esiintyi varsinkin vuosina 2005 ja 2006. Keskustelu koski hoitotakuun määräai-
kojen järjestämistä ja hoitoyksiköiden työnjakoa. (Kuvio 32, kolmas ja neljäs osa-
kuvio.) 
  



185 
 

Kielen valta havaintoyksiköissä  

Havaintoyksiköistä löydettiin teoreettisen viitekehyksen mukaisia kielen vallan 
tasoja. (Kuvio 33; ks. luku 3.4.2) 

 
Kielellisen vallan analyysitasot  
Värikoodit: 1. Mentaalinen valta, 2. Suostuttelun valta ja  3. Rakenteellinen valta. 

 

Kielellisen vallan analyysitasot.                                  Kielellisen vallan analyysitasot.   
Kaikki havaintoyksiköt (n = 277).                               Potilas tai vastaava kohteena (n = 131).  
 

Kielellisen vallan analyysitasot. Potilas tai                 Kielellisen vallan analyysitasot. Potilas tai 
vastaava passiivisena toimijana (n = 103).                 vastaava aktiivisena toimijana (n = 43).  

Kuvio 33. Havaintoyksiköiden kielellisen vallan tasot vuosina 2005–20100. Kaikki (n = 277). 
Potilas tai vastaava kohteena (n = 131), passiivisena toimijana (n = 103) ja aktiivi-
sena toimijana (n = 43). Aiheena potilaan tai vastaavan kuvaus suhteessa hoito-
takuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asiaan. Järjestölehdet: Diabe-
tes sekä Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän 2005–2010. 
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Kuvio 33 kertoo, että rakenteellista valtaa sisältäviä ilmaisuja oli havaintoyksi-
köissä eniten, toiseksi eniten suostuttelua sisältäviä ja vähiten mentaalista valtaa 
sisältäviä ilmaisuja. Kuvattaessa potilasta aktiivisena toimijana kielen vallan il-
maisut jakaantuivat toisin kuin kuvattaessa häntä passiivisena toimijana tai koh-
teena. Kielen mentaalinen taso tuli esille useassa havaintoyksikössä. Tähän ryh-
mään luokiteltiin havaintoyksikköjä, joissa ihminen puhui omista kokemuksis-
taan, kuten:  

”Myöhemmin muutin lähemmäksi työpaikkaani ja siirryin toisen kunnan puo-
lelle. Siellä apua ei saanutkaan, Hautala kertoi. Sain pitkiä sairauslomia ja 
lääkkeitä, en muuta. Lääkärit vaihtuivat jatkuvasti.” (Laukkarinen 2007,5.)  

Tässä sitaatissa potilas kertoi kokonaistilanteestaan muutamalla sanalla. Tekstin 
antaman vaikutelman kirkastamiseksi muotoilin havaintoyksikön sisällöstä ver-
sion, joka tuonee esille rakenteellista ja symbolista valtaa suosivan tekstin eroja 
kokemusta suosivaan tekstiin, jossa potilas on aktiivinen toimija. Mukaelmassani 
ei esiinny potilasta olenkaan:  

Muuttoliikettä aiheuttaa erilainen työllisyys kunnissa. Kunnat vastaavat ter-
veydenhuollosta, joten ne voivat tehdä omia ratkaisujaan hoidosta. Hoidon 
saatavuudessa pääsee näin syntymään erilaisia ongelmia. Joissakin kunnissa 
käytetään liian kaavamaisesti hoitona sairaslomien määräämistä ja lääkehoi-
toa. Kuntien yhteinen ongelma on lääkäreiden jatkuva vaihtuminen. (Kirjoit-
tajan mukailema teksti.) 

Kielellisen vallan suostuttelun tai vakuuttelun tasoon sijoittuvat havaintoyksiköt 
sisälsivät kehotuksia, ohjeita, ehdotuksia tai toimenpiteitä, joita tuki jokin fakta 
tai mielipide. Vakuutteluun luokiteltiin muun muassa seuraavat havaintoyksiköt: 

”’On käsittämätöntä, että kuluvankin vuoden hallituksen budjettiesityksestä 
puuttui jälleen kunnille suunnattu raha lasten ja nuorten psykiatrisiin palve-
luihin ja valtiovarainvaliokunnan piti taas kerran lisätä määräraha budjettiin’, 
Sarkomaa kertoi” (Laukkarinen 2006, 10). Havaintoyksikössä lapset ja nuoret 
kohteena.  

”Erityisen ongelmallinen tilanne on sairaalahoidosta kotiutettavien kohdalla. 
Aivan liian moni jää sairaalahoitojakson jälkeen täysin vaille tarvitsemaansa 
tukea ja ilman tietoa jatkohoito- tai kuntoutusmahdollisuuksista.” (Sauri 2010, 
7.) Havaintoyksikössä ”moni” [mielenterveyspotilas] passiivisena toimijana.

”Jos ohjeita ei vielä [ole], diabeetikko voi esimerkiksi diabetesyhdistyksen 
kautta yrittää vaikuttaa siihen, että niitä ryhdyttäisiin tekemään” (Manneri 
2005, 6). Havaintoyksikössä diabeetikko aktiivisena toimijana.  

Kielellisen vallan rakenteelliselle ja symboliselle tasolle havaintoyksikkö luokitel-
tiin muun muassa silloin, kun se kertoi julkisista toiminnoista kuten viranomais-
ten säädöksistä ja tilastoista. Esimerkiksi:  
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”Hoitotakuuta koskevat säädökset tulivat voimaan 1.3.2005, mutta ne eivät 
vaikuta diabeetikoiden hoidon järjestämiseen. Edelleenkin tyypin 1 diabeeti-
koiden hoito järjestetään alueellisten ohjeiden mukaisesti.” (Sane 2006, 25.)  
Havaintoyksikössä diabeetikot ovat kohteena.                                                     

”Kiireettömälle hoidolle on määritelty aikarajat, joiden sisällä hoitoa tarvitse-
vien on päästävä hoitoon” (Koivuneva 2007). Havaintoyksikössä hoitoa tarvitseva 
on passiivinen toimija.  

”Suomessa potilas maksaa jo nyt tilastojen mukaan suhteessa enemmän pal-
veluistaan kuin useimmissa Euroopan maissa” (Katko 2005a, 5).                        
Havaintoyksikössä potilas on aktiivinen toimija.  

Kielellisen vallan tasot olivat erilaisia kuvattaessa potilasta kohteena, passiivisena 
toimijana tai aktiivisena toimijana. Kieli edusti lähinnä rakenteellista ja symbo-
lista valtaa potilaan ollessa kohteena tai passiivisena toimijana. Potilaan ollessa 
aktiivinen toimija kielen vallan profiili näytti toisenlaiselta: siinä korostuivat 
suostutteleva ja mentaalinen valta. 

Kolme peruskuvausta 

Potilaan ollessa kohteena tai toimijana teoreettisen viitekehyksen terveyspoliitti-
set keskustelulajit, kielen vallan analyysitasot ja myös ilmaisujen positiivisuus tu-
livat eri tavoin esille. Tulokset voidaan tiivistää kolmeen peruskuvakseen suh-
teessa potilaan aktiivisuuteen. Potilaan ollessa kohteena kuvaukset sisälsivät lä-
hinnä perinteiseen hyvinvointisuuteen ja myös managerismiin liittyvien terveys-
poliittisten keskustelujen elementtejä, ja niissä näkyi rakenteellista valtaa. Sisältö 
oli pääsääntöisesti negatiivista, erityisesti vuonna 2007. Potilaan ollessa passiivi-
nen toimija kuvaukset sisälsivät edelleen perinteiseen hyvinvointisuuteen liittyviä 
terveyspoliittisen keskustelun elementtejä ja niissä näkyi rakenteellista valtaa. Il-
maisut olivat enimmäkseen negatiivisia. Potilaan ollessa aktiivinen toimija tuli 
näkyviin valtaistumista ja osallistumista koskevan terveyspoliittisen keskustelun 
elementtejä, erityisesti vuonna 2005. Potilas kuvattiin usein positiivisesti. Esille 
tuli myös jonkin verran mentaalista ja vakuutteluun liittyvää valtaa. 

Tuloksia: 

Potilas näyttäytyi havaintoyksiköissä76 yleensä kohteena tai passiivisena 
toimijana ja huomattavasti vähemmän aktiivisena toimijana. Kuvattaessa 
potilasta kohteena tai passiivisena toimijana potilaan kannalta negatiivis-
ten havaintoyksiköiden määrä oli suurempi kuin positiivisten tai neutraa-
lien havaintoyksiköiden määrä. Potilaan ollessa aktiivinen toimija potilaan 
kannalta positiivisia ilmaisuja esiintyi enemmän kuin muita.  

                                                        
76 Havaintoyksiköt kuvasivat potilaan tai vastaavan suhdetta hoitotakuuseen, sen osaan tai 
sitä lähellä olevaan asiaan. Havaintoyksiköt on muodostettu järjestölehtien artikkeleista, 
ja niistä muodostui 277 havaintoyksikön tutkimusaineisto.  
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Potilaan ollessa kohde kuvaukset sisälsivät lähinnä perinteiseen hyvinvoin-
tisuuteen ja managerismiin liittyvien terveyspoliittisten keskustelujen ele-
menttejä ja niissä näkyi rakenteellista valtaa. Sisältö oli potilaan kannalta 
pääsääntöisesti negatiivista, erityisesti vuonna 2007, jolloin positiivisten il-
maisujen määrä oli laskenut jyrkästi edellisistä vuosista. 
Potilaan ollessa passiivinen toimija kuvaukset sisälsivät edelleen perintei-
seen hyvinvointisuuteen liittyviä terveyspoliittisen keskustelun elementtejä 
ja niissä näkyi rakenteellista valtaa, mutta myös vakuuttelua. Ilmaisut oli-
vat enimmäkseen potilaan kannalta negatiivisia, ja niiden määrä nousi jyr-
kästi vuodesta 2005 vuoteen 2006. 
Potilaan ollessa aktiivinen toimija tuli näkyviin valtaistumista ja osallistu-
mista koskevan terveyspoliittisen keskustelun elementtejä erityisesti 
vuonna 2005. Esille tuli myös jonkin verran vakuuttelua ja tunneilmaisuja. 
Potilas kuvattiin potilaan kannalta positiivisesti hoitotakuun tullessa voi-
maan vuoden 2005 alussa. 
Vuonna 2005 havaintoyksiköt sisälsivät valtaistumista ja osallistumista ku-
vaavan terveyspoliittisen keskustelun piirteitä. Niiden luonne muuttui seu-
raavina vuosina perinteistä hyvinvointisuutta korostavaksi.  
Kritiikki mielenterveyspotilaiden hoitotakuuta kohtaan tiukkeni asteittain. 
Myös diabeetikkojen ja muiden kroonisesti sairaiden aseman pelättiin huo-
nontuvan hoitotakuun myötä. Kielteisyyttä aiheuttivat hoitoon pääsyn vai-
keudet, pitkät hoitojonot, määräajat sekä kuntoutukseen ja yleensä terveys-
palveluihin liittyvät hankaluudet. 

6.9 Haastatellut asiantuntijat potilaan asialla  

Potilas oli useimmiten läsnä asiantuntijoiden puheissa toisin kuin julkishallinnon 
tai järjestöjen dokumenteissa. Asiantuntijat puhuivat poikkeuksetta potilaan puo-
lesta. Asiantuntijat puhuivat potilaasta monella tavalla. Tämä on ymmärrettävää, 
koska kahdeksan asiantuntijaa edusti laaja-alaista asiantuntemusta (liite 3). Asi-
antuntijat näyttivät ottavan jo esittelyvaiheessa erilaisia rooleja, ja potilaasta pu-
huttiin roolien välityksellä. Osa asiantuntijoista pysyi selvästi asemansa mukai-
sessa roolissa, mutta osa kertoi omista kokemuksistaankin esimerkiksi potilaana. 

Hoitotakuu potilaan turvana? 

Pääosin asiatuntijat olivat sitä mieltä, että hoitotakuu paransi potilaan asemaa. 
Hoitotakuusta uskottiin kehittyvän potilaan kannalta suuri terveydenhuollon re-
formi, joka estää potilasta joutumasta hoitamattomaan tilaan (Asiantuntija 8). 
Siitä ei kuitenkaan tullut käytännössä tällaista suurta reformia toteutuksen epä-
onnistumisen vuoksi (Asiantuntija 6).  

Asiantuntija 8 toi esille, että hoitotakuun myötä erikoissairaanhoito poisti jo-
not, koska sillä oli kovat sanktiot määräajan ylittämisestä ja jonojen poistamista 
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pidettiin kunnia-asiana. Hänestä erikoissairaanhoito moitteista huolimatta toimi 
tehokkaasti ja siitä ihmisten kokemukset olivat yleensä positiivisia. Hänestä pe-
rusterveydenhuollossa oli ”hurjan paljon” ongelmia ja mielenterveyspalvelut oli-
vat suorastaan ”kurjassa jamassa”.  

Asiantuntijoiden mielestä potilaat olivat eriarvoisia suhteessa hoitotakuuseen. 
Potilaalla oli vahva asema hoitotakuussa, jos hän pääsi erikoissairaanhoitoon ja 
jos hänen sairaudestaan oli mahdollista parantua eikä hän tarvinnut kuntoutusta. 
Hoitotakuu suosi toimenpidekeskeistä hoitoa. (Asiantuntija 1; Asiantuntija 3; Asi-
antuntija 7; Asiantuntija 8.) Potilaan asema oli heikko hoitotakuussa, jos diagnoo-
sin varmistuminen kesti kohtuuttoman pitkään (Asiantuntija 2). Ilman diagnoo-
sia potilas ei oikein edes kuulunut hoitotakuun piiriin.  

Asiantuntija 3 toi esille, että hoitotakuu soveltuu huonosti mielenterveysongel-
maisten hoitoon. Vastaanottoajat ovat liian lyhyitä. Tilanteen kartoitusta ei ehditä 
tehdä, eikä potilasjonoja pääse edes syntymään. Asiantuntija 3:n mielestä mielen-
terveysongelmista kärsivälle hoitojärjestelmään pyrkijälle pitäisi antaa ensimmäi-
seen tapaamiseen enemmän aikaa kuin muille. 

Haastellut asiantuntijat eivät yleensä yhdistäneet tutkimusta, hoitoa tai lääkin-
nällistä kuntoutusta koskevaa suunnitelmaa hoitotakuuseen, vaikka siitä lisättiin 
oma pykälänsä potilaslakiin (78/1992, 4a §). Kansanterveysjärjestöt puolestaan 
pitivät tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskevaa suunnitelmaa 
merkityksellisenä. Asiantuntijat pitivät suunnitelman tekoa tärkeänä pitkäaikais-
sairaille ja mielenterveyspotilaille. Asiantuntija 6 toi esille, että hoitotakuu pai-
nottui määräaikoihin eikä sen yhteydessä mainittu hoitosuunnitelmaa ja ettei ole 
tietoja siitä, kuinka suunnitelmia seurataan.  

”En ole tematiikkaa niin kauheasti seurannut, mutta – – tullut esille, miten 
tätä hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumista seurataan – – Ovatko ne elä-
vää elämää vai ovatko ne enemmän vaan – – suusanallista toimintaa. Aina ker-
rotaan potilaille, että miten tässä edetään ilman että sitä on dokumentoitu mi-
hinkään.” (Asiantuntija 6.) 

Asiantuntija 6 toi esille, että hoitotakuun jälkeisessä lainsäädännössä tällaiset 
suunnitelmat ovat tulleet merkityksellisiksi. Muun muassa vanhuspalvelulaissa 
niin sanotuille palvelusuunnitelmille on järjestetty seuranta. Rajat ylittävässä ter-
veydenhuollon direktiivissä hoitosuunnitelma muodostaa korvattavuuden edelly-
tyksen myös hoitoon pääsyyn ulkomaille (Asiantuntija 6.) Asiantuntija 4:n kom-
mentointi muistuttaa Asiantuntija 6:n puhetta, mutta hän tarkasteli suunnitelmaa 
lähinnä potilas–lääkäri-suhteen kannalta. Hän pohdiskeli yhteisymmärryksessä 
potilaan kanssa tehdyn kirjallisen hoitosuunnitelman tarpeellisuutta. Hän korosti 
avoimen keskustelun merkitystä. Asiantuntija 2 tarkasteli asiaa pitkäaikaissai-
raan kannalta. Hän epäili, että suunnitelmaa ei välttämättä tehdä, jos potilas ei 
ole sairaalassa sisällä. Hänelle ei tullut mieleen, että hän olisi nähnyt mitään ko-
konaisvaltaista hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Hän oli nähnyt pelkästään 
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”epikriisityyppisiä papereita”, joissa kerrotaan lääkärikäynnistä, laboratoriotu-
loksista ja mahdollisista tutkimustuloksista ja siitä, minne potilaan kannattaisi 
seuraavaksi mennä. Niistä on kuitenkin puuttunut kokonaisvaltainen ote siihen, 
mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä. Asiantuntija 2:n mielestä kokonaisvaltai-
seen suunnitelmaan tulisi kuulua esimerkiksi Kelan järjestämät kuntoutuskurssit. 
(Asiantuntija 2.) 

Asiantuntija 4:n mielestä yleinen turvattomuus ja epävarmuus ovat terveyden-
huollossa lisääntyneet. Potilaat ovat hänestä huonommassa asemassa kuin ennen. 
Hoito on monella tavalla pirstaloitunut (Asiantuntija 4). Tähän myös Asiantuntija 
7 kiinnitti huomiota. 

”Tämä hoito on tavattoman pirstaloitunutta. Jokainen hoitaa omaa pientä pa-
likkaansa siitä potilaasta” (Asiantuntija 7). 

Asiantuntija 2 toi esille, että sairastuneen turvallisuus on aika paljon kiinni 
omasta aktiivisuudesta. On soiteltava ja tilattava aikoja eri terveydenhuollon am-
mattilaisille. Potilaalle ei soiteta eikä tarkisteta, onko hän soittanut esimerkiksi 
kuntoutusneuvojalle, toimintaterapeutille tai fysioterapeutille. Asiantuntija 2 
mietiskeli, reagoiko kukaan, jos potilas ei ota aktiivisesti itse yhteyttä eri tahoihin. 

”Ehkä ei – – ei välttämättä. Ihminen jää lillumaan sinne sen sairautensa 
kanssa” (Asiantuntija 2).  

Asiantuntija 6 määritteli hyvän hoidon. 

”Saada omaan terveysongelmaansa riittävää ja tarkoituksenmukaista hoitoa, 
ettei mitään ylihoitoa eikä mitään alihoitoa – – Hoito ja kohtelu ovat asianmu-
kaisia ja potilasta informoidaan hoidon odotettavissa olevista hoitovaihtoeh-
doista, hoidon odotettavissa olevasta kulusta, erilaisista komplikaatioista ja 
sitten myös mahdollisista tuloksista mahdollisimman reilulla tavalla.” (Asian-
tuntija 6.) 

Haastatteluaineiston perusteella hoitotakuusta ei muodostunut potilaalle turva-
takuuta hoidosta, vaan yleinen turvattomuus ja epävarmuus haastattelujen mu-
kaan näyttivät kasvaneen vuosina 2004–2010. 

Ammattihenkilöstö  

Asiantuntijat ottivat oma-aloitteisesti esille, että potilaan asemaan vaikuttaa ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstö. Asiantuntija 2 toi esille, että potilaan kannalta 
on olennaista, että lääkäri tunnistaa, mistä sairaudesta on kysymys, koska muuten 
hoidonsaanti saattaa viivästyä ja sairaus pahentua. Asiantuntija 2 piti lääkäreiden 
asennoitumista ongelmallisena. Hänestä potilaalle saattaa tulla tunne, että häntä 
ei kuunnella. Suhtautuminen on välinpitämätöntä. Potilaan kivuista ei olla kiin-
nostuneita. Asiantuntija 2:n mukaan tutkijatyyppinen lääkäri saattaa olla vaikea 
asia potilaalle. Asiantuntija 2 kertoi esimerkin, jonka mukaan lääkäri istui poti-
laasta etäällä pöydän ääressä aivan kuin potilas olisi pelottanut häntä. Hän lateli 
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todennäköisyyksiä tutkimustulosten pohjalta. Potilaalle muodostui tunne, että ei 
oikein uskalla häiritä, kun lääkäri kirjoittaa tietokoneellaan. Mitään inhimillistä 
vuorovaikutusta ei syntynyt. Potilaalle jäi ydinkokemukseksi, ettei häntä kuun-
nella eikä hänen hätäänsä tartuta. Hoitajista taas potilaan kokemukset olivat 
myönteisiä. Hoitajat keskustelivat potilaan kanssa ja ottivat asiakseen hoitaa po-
tilaan asioita. (Asiantuntija 2.) 

Haastatellessani Asiantuntija 2:ta tuli mieleeni Suomen Reumaliitossa vuosi-
kymmeniä toimineet reumatoimistot, joissa reumahoitajalla oli keskeinen asema. 
Minulla oli mahdollisuus tutustua ja hieman osallistuakin77  Helsingin ympäris-
tön reumatoimistoon, joka sittemmin lakkautettiin (ks. myös Ahtola  & Åberg 
2007, 16–19, 26–27). Henkilön soittaessa reumatoimistoon puheluun vastasi reu-
mahoitaja, joka kävi soittajan kanssa oireita läpi ja päätti yhdessä soittajan 
kanssa, kannattaako tämän tulla suoraan reumatoimistoon reumatologin vas-
taanotolle vai käydä terveyskeskuksessa. Potilaan tullessa vastaanotolle reuma-
hoitaja kävi hänen kanssaan ensikeskustelun. Lääkärin vastaanoton jälkeen hän 
kävi läpi potilaan kanssa tarvittavat jatkotutkimukset ja jo samalla saadun epikrii-
sin. Hän auttoi tarvittaessa jatkohoidon yhteydenotoissa. Hoitajalle oli mahdolli-
suus soittaa, jos jotain jäi epäselväksi. Mahdollinen seuraava käynti lääkärillä so-
vittiin saman tien. Tästä toiminnasta tuli paljon myönteistä palautetta.  

Asiantuntija 2:n mukaan potilas saa apua, jos vain ”jaksaa painaa päälle”. Po-
tilaasta voi tuntua, että hän on häiriötekijä järjestelmässä. Järjestelmä vie liikaa 
aikaa, ja asiat tehdään järjestelmän mukaisesti ja potilas jää sivuun. Asiantuntija 
2 kuitenkin katsoi ymmärtävänsä tilanteen lääkäreidenkin puolesta. 

”Kun hirveästi on potilaita ja kaikkea, ei sitä jaksa jokaisen kanssa olla niin 
älyttömän kiinnostunut. Mutta joku sellainen [toive] kuitenkin, että sieltä tu-
lisi semmoinen viesti, että haluamme hoitaa, haluamme parantaa.” (Asiantun-
tija 2.)  

Asiantuntija 7 kertoi myös omasta sairaalakokemuksestaan. Hänestä ammatti-
laisten työskentely oli asiantuntevaa ja vastuullista.  

”Kunnioitus, nimenomaan hoitohenkilökuntaa kohtaan, jotka siinä niitten po-
tilaitten kanssa päivittäin oli, nousi pilviin. Kuinka raskasta työtä se on ja 
kuinka hoitohenkilökunta jaksoi hymyillä ja ottaa vastaan kaikennäköistä – – 
valitusta – – Se ihmistyyppi, joka siellä osastolla oli, oli aivan käsittämätön.” 
(Asiantuntija 7.)  

Järjestöt 

Asiantuntijat arvioivat järjestöjen asemaa enemmän instituutioiden kuin potilai-
den näkökulmista. Tosin asiantuntijat 2, 5 ja 7 pitivät hyvänä asiana sitä, että jär-

                                                        
77  Toimin 1980-luvun lopussa Helsingin ympäristön reumatoimiston johtokunnan pu-
heenjohtajana.  
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jestöillä on suora yhteys potilaisiin ja ne pystyvät kertomaan potilaiden kokemuk-
sista muun muassa hoitotakuussa. Asiantuntija 6:n mielestä järjestöillä on ollut 
iso rooli siinä, millaista terveyspolitiikkaa lähdetään ylipäätänsä toteuttamaan. 
Substanssiasioissa hänestä järjestöillä on merkityksensä. Käsiteltäessä järjestel-
män rakenteita, rahaa ja valtaa kansanterveysjärjestöjen rooli on pieni. (Asian-
tuntija 6.) Asiantuntija 2 epäili, että järjestövoima on heikko suhteessa palvelujär-
jestelmiin. Asiantuntija 8 pohti kansanterveysjärjestöjen aseman muuttumista 
viime vuosikymmenien aikana. Suomea saatettiin ennen kutsua vahvojen kansan-
terveysjärjestöjen maaksi. Jotkut olivat sitä mieltä, että kansanterveysjärjestöjen 
valta oli liiankin suuri. Mutta tällä hetkellä niiden ääni ei kuulu kovin vahvana. 
(Asiantuntija 8.) Tätä mieltä oli myös Asiantuntija 1, joka toi esille, että muissa 
maissa järjestöjen vaikutus on suurempi kuin Suomessa. Asiantuntija 3:n mielestä 
mitä vanhempi kansalaisjärjestö on, sitä enemmän se on muuttunut palveluntuot-
tajaksi. Hänen mukaansa palvelutuotanto on etäännyttänyt järjestöä kansalaisjär-
jestö-, kansalaisoikeus- ja edunvalvontatyöstä. 

Asiantuntija 3:a haastatellessani havaitsin mielessäni olevani jokseenkin eri 
mieltä. Muistin, kuinka Suomen Reumaliitossa käytiin ajoittain palvelutuotan-
nosta vilkasta keskustelua. Näin tuolloin palvelutuotannon osaltaan rikastuttavan 
edunvalvontatyötä. Järjestö sai omaa kokemusta onnistuneista palvelukäytän-
nöistä, mikä lisäsi kannanottojen uskottavuutta. Palvelutuotannon ansiosta valta-
kunnallisessa edunvalvonnassa oli jäsenien lisäksi mahdollisuus konsultoida asia-
kastyötä tekeviä terveydenhuollon ammattilaisia. Suomen Reumaliiton hallin-
nossa luottamushenkilöt mielellään antoivat palautetta esimeriksi liiton harjoit-
tamasta kuntoutustoiminnasta – monet kokeneina kuntoutusasiakkaina.  

Asiantuntija 7 toi myös esille järjestöjen palvelutuotannon. Hän korosti sitä, 
ettei järjestöille saa siirtää tehtäviä, joita pitäisi hoitaa verorahoilla.  

”Järjestöjen ei pidä suostua ottamaan näitä vastaan. Vertaistoiminnassa on 
järjestöjen kädenojennus. Resurssien tuominen hoitoprosessiin lähtee siitä pe-
rinteisestä järjestötoiminnasta. Elikkä juuri siitä toiminnasta, joka on järjes-
töille ominaista ja kansalaisaktiivisuudelle ominaista – – Ei niin, että ruvetaan 
hoitamaan niitä asioita, jotka verorahoilla pitäisi hoitaa.” (Asiantuntija 7.) 

Asiantuntija 5 piti valtionhallinnon ja järjestöjen vuoropuhelua tärkeänä erityi-
sesti vaikeina talousaikoina. Asiantuntija 5:stä järjestöt olivat enemmän kumppa-
neja kuin vastustajia. Tästä kumppanuudesta kertoi myös Asiantuntija 7. Hän 
koki, että kehitystä on tapahtunut 15 vuoden aikana. Ennen sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön päätöksentekijät ja osa poliitikoista olivat ”eri veneessä kuin järjestöt”. 
Järjestöt muodostivat ainakin ajoittain vastavoiman, joka ei rakentanut ministe-
riön kanssa hyvinvointia ja terveyttä. Asiantuntija 7:n mukaan muutosta on ta-
pahtunut. Yhteinen ja yksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö eli SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry on lyhyessä ajassa avannut uusia ovia ja uutta vai-
kuttamismahdollisuutta.  
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Asiantuntija 5 väitti, että nyt vanhanaikaiseksi koettu laaja-alainen komitea-
laitos takasi järjestöjen osallistumisen tärkeisiin asioihin. Hän peräänkuulutti ko-
miteaa kehittämään maan terveydenhuollon rahoitusta, josta kellään ei hänen sa-
nojensa mukaan ole selkeää linjaa. Asiantuntija 5:n mielestä järjestöillä on roo-
linsa myös tiedonvälittäjänä. Hän kertoi yleisestä käsityksestä, jonka mukaan jär-
jestöille järjestetty tilaisuus kahvitarjoiluineen vei viestiä tehokkaammin eteen-
päin kuin maksettu ilmoitus. Tiedettiin, että potilasjärjestöjen tai kansanterveys-
järjestöjen lehtiä luetaan tarkoin jäsenistön keskuudessa. 

 Asiantuntijat painottivat, että järjestöillä on tehtävänsä terveyden edistämi-
sessä ja ehkäisevässä työssä. Tosin Asiantuntija 1 totesi, että terveyttä edistävien 
kansanterveysjärjestöjen näkyvyys on yllättävän heikko, vaikka tilausta työlle on. 
Asiantuntija 2 taas sitä mieltä, että terveydenedistämistyössä järjestövoima on 
keskeisessä asemassa. Hän koki järjestöt terveyden edistämistyössä valtionhallin-
non kumppaneiksi, ja katsoi järjestöjen pystyvän vaikuttamaan asioihin (Asian-
tuntija 2). 

Asiantuntijat 2 ja 7 korostivat järjestöjen tarjoaman vertaistuen merkitystä. 
Asiantuntija 7 puhui vertaistuen merkityksestä osana hoitoketjuja. Asiantuntija 2 
lähti tässä yhteydessä miettimään, kuka on niin aktiivinen, että lähtee hakemaan 
sopivaa järjestöä, vaikka sairastaa. Hänestä yksi hoitojärjestelmän tehtävä voisi 
olla, että ne kertoisivat järjestöistä, joista voi saada sopivaa tukea. (Asiantuntija 
2.)  

Asiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa käytiin läpi, miten potilaan 
ääni voi näkyä lehdessä ja olla merkittävä myös järjestöjen päätöksenteossa. Tuo-
tiin esille, että sellaiset potilasjärjestöt, jotka ajavat tietyn potilasryhmän asioita, 
ovat tulleet entistä aktiivisemmiksi (Asiantuntija 1). 

Laki 

Haastatellut asiantuntijat kritisoivat terveydenhuollon lainsäädäntöä potilaan nä-
kökulmasta. Asiantuntijat pitivät lähes yksimielisesti potilaita koskevaa lainsää-
däntöä järjestelmäkeskeisenä. Asiantuntija 1:n mielestä terveydenhuollon lain-
säädäntö on organisaatiokeskeistä ja professiolähtöistä. Asiantuntija 3:n mielestä 
järjestelmäkeskeisyys ja hoidon pragmaattisuus on voimissaan. 

Asiantuntija 6:n mukaan terveydenhuollon retoriikassa painotetaan potilaiden 
asemaa ja oikeuksia, mutta päätöksenteossa organisaatioiden kuten kuntien ja 
yritysten asemaa ja oikeuksia. Lainsäädännössä saatetaan varmistaa kilpailutta-
misen ja yritystoiminnan edellytyksiä potilaan hoidon tason kustannuksella.  

”Ensiksi mennään yritykset edellä ja sitten potilaat, jotka ovat hoidon ja hoivan 
kohteena. Ne [potilaat] tulevat sivujuonteena. Järjestetään yritystoiminnan 
kannalta asiat ja toivotaan, että tämä potilaiden hoitaminen tulee toteutettua 
hyvin. Se näkyy nyt rajat ylittävässä terveydenhuollossa aika lailla ’kauniilla ja 
selkeällä tavalla’”. (Asiantuntija 6.)  
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Myös Asiantuntija 7 puhui terveydenhuollon kilpailusta. Potilaan valinnanvapaus 
saattaa vapauttaa terveydenhuollon kilpailua. 

Asiantuntijat arvioivat potilaan asemaa lainsäädännössä myös kansainväli-
sesti. Asiantuntija 1:n mielestä potilaan asema on heikompi Suomessa kuin 
muissa Pohjoismaissa. Suomella on hänestä paljon opittavaa: asiakas-potilas-
käyttäjäkeskeisyys on hänestä vielä ”lapsenkengissä”. Asiantuntija 5 puolestaan 
piti suomalaisen potilaan asemaa lainsäädännössä kansainvälisesti vahvana. Po-
tilaslainsäädäntö on hänestä kehittyneimpiä maailmassa, mutta hän tarkensi kä-
sitystään: 

 ”Erittäin vahva asema, erittäin turvattu lailla. Lain näkökulmasta potilaan oi-
keudet, niin ne ovat vahvat, mitä tulee sitten valituksiin ja mitä tulee potilaan 
oikeuksiin ja muuhun. Mutta käytännössä kompastus on juuri siinä hoitoon 
pääsyssä tai ei oikeastaan siinäkään enää vaan niissä viiveissä – – puoli vuotta 
on kohtuuton.” (Asiantuntija 5.) 

Asiantuntija 7 mainitsi EU:n potilasdirektiivin ja uskoi sen vaikuttavan tilantee-
seen. Potilaasta puhutaan subjektina ja häntä kuunnellaan – tai pitäisi kuunnella. 
Asiantuntija 7:n mielestä Suomessa noudatetaan kansainvälistä trendiä. Ensin va-
linnanvapaus ulotetaan kuntaan, sitten sairaanhoitopiiriin ja vähitellen koko 
maahan. Asiantuntija 6:n mukaan rajat ylittävän terveydenhuollon säännösten 
mukaan suomalaiset voisivat hakea kiireetöntä hoitoa muista EU-maista. Hoito 
korvataan Suomen korvausperiaatteiden mukaisesti. Potilaat maksavat ensin hoi-
don itse, mikä rajoittaa valinnanvapautta. EU:n potilasdirektiivi vaikuttaa positii-
visesti valinnanvapauteen.  

Asiantuntija 4:n mielestä potilaan asema on tässä yhteiskunnan kehitysvai-
heessa heikompi kuin aikaisemmin, mihin hän löysi syitä lainsäädäntöproses-
seista. Kansalaiset ovat hänestä myös menettäneet luottamuksensa lainsäädän-
töön. Seuranta varsinkin potilaan näkökulmasta on vaillinaista, eikä lainsäädän-
tötyö taivu riittävän ajoissa korjaamaan havaittuja virheitä. (Asiantuntija 4.)  

Asiantuntija 3 toi esille perustuslain ja esitti esimerkkinä tahdonvastaisen hoi-
don lainsäädännön, jossa hänestä perustuslaki ei ole voimissaan. Tahdonvastais-
ten hoitopäätöksien määrä vaihtelee eri puolilla Suomea, mikä on jo perustuslain 
vastaista. Asiantuntija 3 totesi, että kysymys on viime vaiheessa siitä, ketkä saavat 
tehdä tahdonvastaisen hoidon tarpeen arvioinnin. 

Asiantuntija 6:n mukaan ei ole mitenkään tavoiteltavaa, että järjestelmä suosii 
hyvätuloisia. Järjestelmän tulisi olla vähintäänkin neutraali tai sitten pienituloisia 
suosiva. Viime vuosina erityisesti välillisen verotuksen lisääntymisen vuoksi jär-
jestelmä on suosinut enemmän suurituloisia kuin pienituloisia. (Asiantuntija 6.)  

Vastuu 

Hoidon seuranta ja tiedonkulku vaikuttavat potilaan vastuuseen. Haastateltu Asi-
antuntija 2 kiinnitti huomiota yksilötasoisessa seurannassa siihen, kuinka tieto 



195 
 

siirtyi perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon, lääkäriltä toiselle, rinnak-
kaiselta poliklinikalta toiselle. Hänestä tieto ei kulkenut yksiköstä toiseen eikä 
seurannassa kiinnitetty huomiota siihen, miten potilaan paraneminen etenee. Hä-
nestä kukaan ei kiinnittänyt huomiota siihen, miten joku syystä tai toisesta saattaa 
pudota hoitoketjusta. Asiantuntija 2 esitti toiveita seurantaan:  

”Sitä toivoisi – – seurantaa siitä, että onko tapahtunut edistystä, onko tila en-
nallaan vai onko tila pahenemassa. – – Jos pahenee, niin jotain sellaista, millä 
voitaisiin vähän paremmin tukea potilasta.” (Asiantuntija 2.) 

Asiantuntija 6 totesi lakonisesti:  

”Monastihan potilaat joutuvat itse hoitamaan asiansa, että [tieto] kulkee” (Asi-
antuntija 6). 

Haastateltavat olivat pitkälti samaa mieltä siitä, että pääosiltaan vastuu omasta 
terveydestään on yksilöllä itsellään. Asiantuntijoiden mielipiteet erosivat siinä, 
kuinka kattavaa yksilön vastuun tulee olla.  Asiantuntija 4:stä terveyden ylläpitä-
minen on ihmisestä itsestään kiinni. Hänestä kukaan muu ei voi toisen terveyttä 
edistää, jos asia ei mene ihmisen alitajuntaan. Asiantuntija 1 oli Asiantuntija 4:n 
kanssa samaa mieltä. Hän kuitenkin toi esille tilanteita, joissa henkilö kantaa vas-
tuuta terveydestään, mutta jostain syystä yhteiskunnan olisi kuitenkin puututtava 
asiaan. ”Sitähän varten veroja maksetaan”, Asiantuntija 1 totesi. Asiantuntija 7 oli 
samaa mieltä Asiantuntija 1:n ja Asiantuntija 4:n kanssa, mutta hänestä yhteis-
kunnan on tultava tässä ihmistä vastaan:  

”Yhteiskunnan velvollisuus on luoda semmoinen Suomi, sellainen yhteiskun-
tapolitiikka, joka tekee terveelliset valinnat ihmiselle helpoiksi, ja tukea näissä 
terveellisissä valinnoissa” (Asiantuntija 7). 

 Asiantuntija 2 yhtyi mielipiteeseen siitä, että vastuu terveydestä on ihmisellä it-
sellään, mutta ei aina. Jotkut elävät terveellisesti, mutta sairastuvat esimerkiksi 
perimän vuoksi. Toisilla taas ei ole elämänhallinta kunnossa. Asiantuntija 2:n 
mielestä sairastuminen voi aiheuttaa myös syyllisyyttä ihmiselle, koska vastuuta 
omasta terveydestä korostetaan.  

”En ainakaan kannata semmoista kauhean kovaa linjaa – – Onhan todettu, 
että meillä – – ne, jotka nyt muutenkin elävät terveellisesti, niin elävät entistä 
terveellisemmin, ottavat vastaan – – informaatiota ja ovat kiinnostuneita 
omasta hyvinvoinnistaan – – He ymmärtävät, että itsekin voi tehdä paljon. 
Tämä on vähän semmoinen kaksipiippuinen juttu, että – – on tärkeää, että on 
vastuu omasta terveydestään, mutta sitten jossain tilanteissa pitää tukea niitä, 
jotka eivät ole niin vahvoja – siis, jotka ovat heikkoja.” (Asiantuntija 2.) 

Asiantuntija 3 totesikin, että jos ihminen ei huolehdi terveydestään, vastuu siirtyy 
kuitenkin yhteiskunnalle. Hänestä yhteiskunnan pitää hoitaa kaikki ihmiset riip-
pumatta siitä, mistä heidän terveytensä pettäminen johtuu. Asiantuntija 8 toi 
esille saman asian suhteessa väestöön ja väestöryhmien terveyseroihin. Hänestä 
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vastuu on väärä sana. Ihmisellä on hänestä suuri mahdollisuus vaikuttaa omaan 
terveyteensä, mutta on eri asia, vaikuttaako ihminen siihen vai ei. 

”Jos terveys ei ole korkealla ihmisen tavoitelistalla, niin ei se häntä myöskään 
kiinnosta. Siinähän on suuret väestöryhmittäiset erot, mutta myös suuria eroja 
eri väestöjen välillä. Ei tarvitse mennä kuin Venäjälle tuohon naapuriin, niin 
ihmisethän ei kerta kaikkiaan välitä terveydestään. Tämän seurauksena – – 
heillä ei ole mitään kiinnostusta panostaa siihen. Jos ihmisen elämä on sel-
laista, että se oikeastaan ei ole elämisen arvoista, niin miksi panostaa tervey-
teen?” (Asiantuntija 8.) 

Asiantuntijoita kiinnosti potilaan vastuu hoitoprosessista. Asiantuntija 2 oli huo-
lissaan siitä, että monimutkaisissa sairausprosesseissa ei millään taholla näytä 
olevan päävastuuta. Hän kertoi potilaasta, jota hoidetaan kahdella erikoissairaan-
hoidon poliklinikalla. Potilas käy kummassakin paikassa kontrolleissa ja labora-
toriokokeissa ja kummastakin saa omat lääkkeensä. Hän saa neuvontaa kummas-
takin hoitoyksiköstä.  

”Kun nyt tässäkin on tämmöinen kahtiajakautunut systeemi, niin kummalta-
kin puolelta tulee hirveä määrä ohjeita – – menisi päivät ja yöt, jos tekisi niitä 
kaikkia.” (Asiantuntija 2.) 

Asiantuntija 2 toi esille, että tällaisessa tilanteessa potilaan on oltava aktiivinen, 
mikä vie paljon energiaa sairaalta ihmiseltä. Hänen kokemuksensa mukaan poti-
las joutuu usein järjestelemään omaa hoitoaan, kuten varaamaan aikoja ja hake-
maan kuntoutusta. Asiantuntija 2 pohti, mitä käytäntö merkitsee todella sairaalle 
ikääntyneelle ihmiselle, koska se vaatii ”hirveästi aktiivisuutta”.  

Asiantuntija 3:n mielestä mielenterveyspotilaan itsemääräämisoikeutta kun-
nioitetaan enemmän kuin ennen. Tämä kehitys alkoi silloin, kun laitoshoidosta 
siirryttiin enemmän avohoitoon, mutta tästä on syntynyt ongelma. 

”Ideologisestihan kysymys on nimenomaan siitä, että potilaan itsemääräämis-
oikeutta tai yksilöllisyyttä tai omaa tietoisuutta kunnioitetaan paremmin. 
Mutta – – siitä on tullut se ongelma, että sitä mukaa, kun näitä raskaita raken-
teita on purettu, niin resurssit eivät vastaavasti ole menneet – – avohoidon 
puolelle, jolloin on päädytty siihen, että – – ensin saa reseptin ja sitten se re-
septi uusitaan, ja siinä on se hoito. Se [tilanne] on kääntynyt tavallaan vastak-
kaiseksi – – Mitä enemmän kunnioitetaan potilaan itsemääräämisoikeutta, 
niin sitä vähemmän hoitoa on tarjolla.” (Asiantuntija 3.) 

Asiantuntija 3 lisäsi, että tästä niin sanotusta itsemääräämisoikeuden kunnioituk-
sesta on tullut seuraamuksia – heitteillejättöä. 

Asiantuntija 7 peräänkuulutti yhteiskunnan päävastuuta potilaan hoito- ja 
kuntoutusprosessista. Monikanavainen palvelu- ja maksujärjestelmä johtaa sii-
hen, että ”osaoptimoidaan” terveydenhuollon kustannukset. Asiantuntija 7 syytti 
yhteiskunnan kvartaalitaloutta sen aiheuttamista ongelmista kuntoutuksessa. 
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Kuntoutuksen edut eivät siirry kvartaalitalouden taseeseen, vaan kysymys on pit-
käaikaisesta toiminnasta, joka ennen pitkää tuottaa säästöä. Tässä kvartaalitalou-
dessa potilas saattaa palata kotiin sairaalasta korjaavan toimenpiteen jälkeen Suo-
messa nopeammin kuin muualla. Itse toimenpide on voitu tehdä kansainvälisesti 
korkeatasoisesti, mutta pitkäaikaistulokset ovat huonompia kuin muualla. Tästä 
voi seurata, että on edullisempaa pitää potilasta sairaslomalla, koska sen maksa-
vat Kela ja työnantaja, mutta jos hänet laitetaan kuntoutukseen, sen maksaa koti-
kunta. Korkeatasoisen toimenpiteen jälkeiseen perusterveydenhuollon kuntou-
tukseen ei riitä kapasiteettia, ei ehkä osaamistakaan, eikä siihen ole varauduttu 
budjetissa. Niinpä potilas palaa parin kolmen vuoden päästä uudelleen hoitoon. 
(Asiantuntija 7.) 

Asiantuntija 4 toi keskusteluun vielä ajatuksen, että hänestä ylipäätänsä  
yhteiskunnalta siirtyy vastuuta yksilöille, joiden mielestä vastuun pitäisi olla  
yhteiskunnalla. Hänestä on alkanut tuntua, että tässä yhteiskunnan murroksessa 
yksilöillä on enemmän velvollisuuksia ja oikeuksia entistä vähemmän. Asiantun-
tijoiden kommenteista kävi ilmi, että jos lainsäädännön vaikutus on käytännössä 
heikko, joutuu potilas ottamaan yhä enemmän vastuuta itsestään. Markkina- 
talous, valinnanvapaus sekä terveydenhuollon kilpailu vaikuttavat asiaan. Poti-
laan vastuu omista valinnoistaan kasvaa, ja tämä vapauttaa terveydenhuollon kil-
pailua. (Asiantuntija 7.) Vastuu siirtyy potilaalle ilman hoitojärjestelmän tukea 
(Asiantuntija 3). 

Tuloksia:  

Haastatellut asiantuntijat olivat pääosin sitä mieltä, että hoitotakuu paransi 
potilaan asemaa. Hoitotakuusta uskottiin kehittyvän potilaan kannalta 
suuri terveydenhuollon reformi, joka estää potilasta joutumasta hoitamat-
tomaan tilaan. Haastatteluaineiston mukaan siitä ei kuitenkaan tullut käy-
tännössä tällaista suurta reformia toteutuksen epäonnistumisen vuoksi. 
Asiantuntijoiden mielestä potilaat olivat eriarvoisessa asemassa suhteessa 
hoitotakuuseen. Potilaalla oli vahva asema hoitotakuussa, jos hän pääsi eri-
koissairaanhoitoon ja jos hänen oli mahdollista parantua sairaudestaan 
eikä hän tarvinnut kuntoutusta. Hoitotakuu suosi toimenpidekeskeistä hoi-
toa. Potilaan asema oli heikko hoitotakuussa, jos diagnoosin varmistumi-
nen kesti kohtuuttoman pitkään. Ilman diagnoosia potilas ei kuulunut hoi-
totakuun piiriin.  
Potilaan asema parantui hoitotakuun myötä, mutta työ on kesken peruster-
veydenhuollossa ja mielenterveyssektorilla. 
Asiantuntijat eivät yleensä yhdistäneet tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä 
kuntoutusta koskevaa suunnitelmaa hoitotakuuseen. Tosin todettiin, että 
hoitotakuun jälkeisessä lainsäädännössä tällaiset suunnitelmat ovat tulleet 
merkityksellisiksi. 
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Asiantuntijat toivat esille, että yleinen turvattomuus ja epävarmuus ovat 
terveydenhuollossa lisääntyneet. Potilaat olivat jopa huonommassa ase-
massa kuin ennen, koska hoito on pirstaloitunut. Tuotiin esille, että poti-
laan asema on kiinni hänen omasta aktiivisuudestaan. Hänen peräänsä ei 
välttämättä kukaan kysy. Haastatteluaineiston perusteella hoitotakuusta ei 
ole muodostunut potilaalle turvatakuuta.  
Hyväksi hoidoksi katsottiin sellainen hoito, jossa potilas saa ongelmaansa 
riittävää ja tarkoituksenmukaista hoitoa. Häntä kohdellaan asianmukai-
sesti ja häntä informoidaan hoidon vaihtoehdoista, kuluista ja erilaisista 
komplikaatioista ja tuloksista mahdollisimman reilusti. Potilaan kannalta 
on olennaista, että lääkäri tunnistaa, mistä sairaudesta on kysymys, koska 
muuten hoidon saanti saattaa viivästyä ja sairaus pahentua. On tärkeää, 
että potilas kokee, että häntä kuunnellaan ja hänen hätäänsä tartutaan.  
Asiantuntijat arvioivat järjestöjen asemaa enemmän instituutioiden kuin 
potilaiden näkökulmista. Järjestöillä koettiin olevan vaikutusta terveyspo-
litiikkaan ja substansseihin, mutta vaikutuksen arvioitiin olevan vähäistä 
järjestelmän rakenteisiin, rahaan ja valtaan. Pidettiin hyvänä asiana sitä, 
että järjestöillä on suora yhteys potilaisiin ja ne pystyvät kertomaan potilai-
den kokemuksista. Asiantuntijoiden mielestä järjestöt muodostivat pikem-
minkin julkishallinnon kumppanin kuin vastustajan.
Asiantuntijat pitivät lähes yksimielisesti potilaita koskevaa lainsäädäntöä 
järjestelmäkeskeisenä. Lainsäädäntöä pidettiin organisaatio- ja professio-
keskeisenä. Terveydenhuollon retoriikassa painotetaan haastatteluaineis-
ton mukaan potilaiden asemaa ja oikeuksia, mutta päätöksenteossa organi-
saatioiden, kuten kuntien ja yritysten, asemaa ja oikeuksia. Lainsäädän-
nössä saatetaan varmistaa kilpailuttamisen ja yritystoiminnan edellytyksiä 
potilaan hoidon tason kustannuksella.  
Monimutkaisessa sairausprosessissa ei millään taholla näytä olevan pää-
vastuuta potilaan tilasta. Vastuu siirtyy potilaalle ilman hoitojärjestelmän 
tukea. 
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7 TULOSTEN KOONTI  

7.1 Keskeiset tulokset tutkimuskysymyksittäin 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat keskeisiä, jos niiden avulla voidaan vastata tut-
kimuskysymyksiin ja niistä voidaan tehdä havaintoja teoreettisen viitekehyksen 
soveltuvuudesta tutkimustehtävään.  

Tutkimuksen kysymykseen ”Miten potilaiden asemaa kuvattiin hoitotakuun 
yhteydessä ja millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjär-
jestöjen suhde tähän uudistukseen kansallisessa terveyspolitiikassa vuosina 
2004–2010?” vastataan kolmen alakysymyksen avulla.  

1. Millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja 
kansanterveysjärjestöjen suhde hoitotakuuseen vuosina 2004–2010?  

Valtionhallinnon ja järjestöjen kielessä oli samankaltaisuutta 

Valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen suhteesta hoitota-
kuuseen kertoo käytetyn kielen samankaltaisuus. Järjestöjen ja valtiohallinnon 
hoitotakuusuhteita koskevat tekstit muistuttivat toisiaan muodollisesti. Saman-
kaltaisuus ilmeni niin, että sekä järjestöt että valtionhallinto suosivat rakenteel-
lista tai symbolista valtaa kuvaavaa kieltä (luvut 3.4.2, 6.4, 6.6 ja 6.82). Kieli oli 
luonteeltaan virallista ja nojautui valtaa pitäviin instituutioihin. Sekä valtionhal-
linnon että järjestöjen teksteissä painottui eniten hoitoteema, toiseksi eniten asi-
akkuusteema ja vähiten vaikuttamisteema. Poikkeuksen muodosti eduskunta-
puhe, jossa vaikuttamisteema pääsääntöisesti tuli esille enemmän kuin asiak-
kuusteema. (Luvut 6.3.1, 6.5.2, 6.7.2 ja 6.8.1). Haastatteluainieston mukaan jär-
jestöt koettiin ensisijaisesti valtionhallinnon kumppaneiksi, mikä saattaa selittää 
kielen samankaltaisuutta (luku 6.9).  

Kieli muuntui valtionhallinnon ja Järjestöjen keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa  

Valtionhallinnon toimijoiden ja järjestöjen kieli saattoi muuttua keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa. Järjestölehdistä löytyi kielellisen vallan analyysissa jonkin 
verran vakuuttelua ja myös kokemukseen pohjautuvia ilmaisuja (luku 6.8.2, vrt. 
3.4.2), joita järjestöt eivät käyttäneet sosiaali- ja terveysvaliokunnalle suunna-
tuissa lausunnoissaan (luku 6.3.2). Vastaavasti kansanedustajat kertoivat jonkin 
verran sairauskokemuksistaan järjestölehdissä, mutta eivät eduskunnassa (luku 
6.7.1). Eduskuntakeskustelussa kansanedustajat eivät tuoneet esille samaistu-
mista potilaaseen. 
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Hoitotakuu-käsitteen vaihteleva käyttö hämmensi valtionhallinnon 
toimijoiden suhdetta hoitotakuuseen 

Valtionhallinnossa hoitoon pääsy ja sen turvaaminen oli yleinen ilmaisu hoitota-
kuusta 2000-luvun alussa erityisesti sosiaali- ja terveysministeriössä, joka tuskin 
käytti käsitettä hoitotakuu. Haastatteluaineiston mukaan hoitotakuu-käsitettä 
välteltiin ja jopa vastustettiin sosiaali- ja terveysministeriössä. (Luku 6.1.) Hoidon 
saatavuus ja jonojen hallinta -työryhmä otti kielteisen kannan hoitotakuu-käsit-
teeseen, jonka se yhdisti subjektiiviseen oikeuteen (STM 2003b, 115). Vuonna 
2004 hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä (77/2004) hoitotakuuta 
käytettiin vain esiteltäessä muiden Pohjoismaiden toimintaa (luku 6.1). Lakiteks-
tiin käsite hoitotakuu ei ulottunut.

Hoitotakuu-käsitettä käyttivät yleisesti muut viranomaiset paitsi sosiaali- ja 
terveysministeriö. Hoitotakuu-käsitteen käyttö yleistyi ja samalla sen rajat muut-
tuivat vuosina 2004–2010. Suppeimmillaan hoitotakuu tarkoitti vain määräai-
koja. Laajimmillaan se sisälsi määräaikojen lisäksi yhteiset hoidon perusteet, yh-
teisymmärryksessä potilaan kanssa tehdyt tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä 
kuntoutusta koskevat suunnitelmat, lääkäreiden erikoismaksuluokan poistami-
sen ja erityispoliklinikkatoiminnan. (Luku 6.1.) Haastatellut asiantuntijat eivät 
yhdistäneet hoitotakuuseen tutkimus-, hoito- ja lääkinnällistä kuntoutusta koske-
vaa hoitosuunnitelmaa eivätkä myöskään erityispoliklinikkatoimintaa (luku 6.9). 
Järjestöjen kielessä potilaan kanssa tehtävä suunnitelma taas oli merkittävä osa 
hoitotakuuta (luku 6.3.2). Järjestöjen kielessä ei ollut havaittavissa hoitotakuu-
käsitteen välttelemistä. 

Eduskunnassa hoitotakuusta tuli opposition kieltä, mikä tuli erityisesti näky-
viin eduskuntapuheessa vuonna 2004. Vuonna 2010 terveydenhuoltolain edus-
kuntakäsittely sisälsi useita aiheita, joten hoitotakuu-käsitteen käyttö oli selvästi 
vähäisempää kuin 2004 eikä käytössä ollut havaittavissa puoluepoliittisia eroja.  
(Luku 6.1.) Pääkäsitteen vaihteleva käyttö osoitti, että valtionhallinnon eri toimi-
joiden suhde hoitotakuuseen poikkesi toisistaan.   

Valtionhallinnon toimijoiden hoitotakuusuhteessa toivekuutta ja 
ristiriitaisuutta 

Hoitotakuusta odotettiin suurta terveydenhuollon reformia, joka estäisi potilasta 
joutumasta hoitamattomaan tilaan (luvut 6.3.3, 6.8.1 ja 6.9). Haastatteluaineiston 
mukaan hoitotakuusta ei kuitenkaan tullut merkittävää terveydenhuollon refor-
mia osittain sen heikon toteutumisen vuoksi (luku 6.9).  

Valtionhallinnon suhtautumisessa hoitotakuuseen oli havaittavissa ristiriitai-
suutta, joka heijastui hoitotakuu-käsitteen käyttöön ja yleisesti hoitoon pääsyä 
koskeviin debatteihin Kansallisessa terveyshankkeessa ja hoitotakuu-uudistuksen 
lainsäädäntövaiheessa (luvut 6.1, 6.2.2 ja 6.9). Hoitotakuuta valmisteltiin kolmen 
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hallituksen aikana (ks. luku 2.2.1). Haastatteluaineiston mukaan hoitotakuun ot-
tamista eduskunnan lakikäsittelyyn vastustettiin sekä hallituspuolueiden edusta-
jien että opposition keskuudessa. (Luku 6.2.2.) Yhtäältä haluttiin potilaille hoidol-
lista turvaa ja oltiin aidosti huolissaan pitkistä hoitojonoista, toisaalta pelättiin, 
että kustannukset nousisivat liian korkeiksi ja potilaat alkaisivat haluta mitä ta-
hansa hoitoa. Debattia käytiin terveyspoliittisessa ristiaallokossa, jossa osa halli-
tuspuolueista siirtyessään oppositioon joutui ottamaan kriittisen kannan hoito-
kuun lainsäädäntöön, jota ne olivat itse asiassa olleet itse aikoinaan valmistele-
massa. Ristiriitaisuus näkyi myös arvoperusteissa. Hoitotakuuta koskevasta hal-
lituksen esityksestä (77/2004 vp) löytyi kaksi arvoperusteista kannanottoa, joissa 
oli potilasmyönteisyyttä: ensinnäkin julkisilla varoilla pyritään potilaille tarjoa-
maan vain vaikuttavaa hoitoa, ja toiseksi potilailla tulisi olla mahdollisuus valita 
hoitava lääkäri ilman ylimääräistä maksua. Tekstistä löytyi useita ristiriitaisuuk-
sia näiden kannanottojen kanssa. Varsinkin maksupolitiikka aiheutti jännitteitä. 
(Luku 6.3.1.) 

Eduskuntapuheesta potilas unohtui lähestyttäessä hoitotakuu-uudistuksen 
päätöstä 

Eduskunnan keskustellessa vuonna 2004 lähestyttäessä hoitotakuuta koskevan 
lakikäsittelyn päätöstä kansanedustajat puhuivat yhä enemmän rahasta, talou-
desta, kansalaisista ja hoitotakuusta ja yhä vähemmän potilaista ja oikeudesta. 
Jonoista puhuttiin eniten hoitotakuun ensimmäisessä lakikäsittelyssä, jolloin ih-
misestä puhuttiin vähiten. Hoitotakuuta käsittelevässä eduskunnan lähetekeskus-
telussa jännitteitä synnyttivät subjektiivinen oikeus, taloustilanne, lääkäreiden 
työskentely, lain voimaantuloaika sekä sairauksien pisteyttäminen. Ensimmäi-
sessä lakikäsittelyssä kansanedustajat toivat esille huolensa hoitotakuulainsää-
dännön rahoituksesta, voimaantuloajasta, kuntien asemasta ja hoitojonoista 
(luku 6.3.3). Vuonna 2010 kansanedustajat käsitellessään terveydenhuoltolakia 
aloittivat lain eduskuntakäsittelyn puhumalla ensin taloudesta ja kustannuksista, 
mikä oli huipussaan ensimmäisessä lakikäsittelyssä. Lähestyttäessä päätöstä puhe 
hoitoon pääsystä tai hoitotakuusta muuttui yhä hallintokeskeisemmäksi. Puhut-
tiin rakenteista, ei potilaista. (Luku 6.5.2.)  

Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä oli jännitteitä suhteessa 
hoitotakuuseen 

Valtiontalouden tarkastusvirasto toi esille hoitotakuun yhteydessä ilmeneviä jär-
jestelmän aiheuttamia jännitteitä julkisten ja yksityisten terveyspalvelujen välillä. 
Vuonna 2008 yksityisen puolen hoitoa kuvattiin julkista palvelua myönteisem-
min, mutta samalla mainittiin, että potilas joutuu tästä myös maksamaan. Kun-
tien kannalta tilanne kuvattiin hankalaksi, koska yksityislääkäri voi lähettää poti-
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laan toimenpiteeseen julkiseen erikoissairaanhoitoon ottamatta vastuuta toimen-
piteen aiheuttamista kuluista tai noudattamatta yhtenäisiä hoidon kriteereitä. Yh-
tenäisten hoidon perusteiden suositusluonteisuus nähtiin riskinä sille, että kun-
nissa, sairaanhoitopiireissä ja yksityissektorilla kiireettömän hoidon perusteita 
käytetään eri tavoin, mikä puolestaan lisää potilaiden eriarvoisuutta hoitoon pää-
syssä. (Luku 6.6.) 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenillä ja järjestöjen edustajilla myönteistä 
suhtautumista hoitotakuuseen 

Sosiaali- ja terveysvaliokuntatyöskentely antoi tässä tutkimuksessa mahdollisuu-
den vertailla järjestöjen ja valtionhallinnon suhteen samanlaisuuksia ja eroja hoi-
totakuuseen samassa tilassa. Sekä kuullut kansanterveysjärjestöt että sosiaali- ja 
terveysvaliokunta suhtautuivat myönteisesti hoitotakuuta koskevaan hallituksen 
esitykseen (HE 77/2004 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta ja järjestöt yhdessä oli-
vat huolissaan hoitotakuun kustannuksista. (Luku 6.3.2.) 

Kummatkin tahot pitivät yhtenäisiä hoidon perusteita tärkeinä. Järjestöistä 
yhtenäisten hoidon perusteiden käyttö määräajoissa merkitsisi edistystä hoidon 
turvaamisessa, vaikka uhkana nähtiin hoidon liian mekaaniset ratkaisut. Sosiaali- 
ja terveysvaliokunnan mukaan yhtenäisten hoidon perusteiden olemassaolo on 
edellytys valtakunnallisten hoitoon pääsyn enimmäisaikojen toteutumiselle ja 
seurantajärjestelmän kehittämiselle. Valiokunnan näkemyksen mukaan yhtenäis-
ten hoidon perusteiden laatiminen tukee työnjaon kehittämistä ja käytäntöjen yh-
tenäistämistä. Järjestöjen mukaan taas koko hoitotakuuta koskeva hallituksen 
esitys tuki työnjaon edelleen kehittämistä ja hyvien toimintakäytäntöjen levittä-
mistä terveyskeskuksiin. (Luku 6.3.2.) 

Järjestöt pitivät potilaslain muutosehdotuksia merkittävinä, kun taas sosiaali- 
ja terveysvaliokunta piti niitä tarkoituksenmukaisina. Järjestöt painottivat tutki-
mus-, hoito- ja lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmassa sitä, että se tehdään 
yhdessä potilaan kanssa. Järjestöt tekivät muutosehdotuksia suunnitelman har-
kinnanvaraisuudesta. Valiokunta ei tehnyt suunnitelmasta ehdotuksia. Järjestöt 
olivat yksin kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu potilaalle, jos määräajat eivät to-
teudu. (Luku 6.3.2.) 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti täsmennyksiä lakimuutosehdotuksiin. Jär-
jestöt esittivät konkreettisia ehdotuksia, kuten potilaan oikeuden valita hoitopaik-
kansa, hoitosuunnitelman teon kaikille potilaille, potilaan nimeämän edustajan 
osallistumisen hoitosuunnitelman tekoon tarvittaessa, tutkimuksien ja todistuk-
sien määräajat ja kansalaisten valmentamisen hoidon tarpeen täsmälliseen ilmai-
suun. (Luku 6.3.2.)  
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Järjestöillä keskinäisiä erovaisuuksia suhteessa hoitotakuuseen 

Järjestöillä ei näyttänyt olevan näkyvää roolia hoitotakuun synnyssä. Haastatellut 
asiantuntijatkin siirsivät yleensä keskustelun järjestöjen yleiseen vaikutustyöhön 
puhuttaessa järjestöjen merkityksestä hoitotakuun synnylle (luku 6.9). Järjestöt 
suhtautuivat hoitotakuuseen myönteisesti sen tullessa voimaan vuoden 2005 
alussa, mutta myönteisyys muuttui kielteisyydeksi jo toisella vuosineljänneksellä. 
Hoitotakuuseen suhtauduttiin kielteisimmin vuonna 2007. Hoitotakuun tullessa 
voimaan järjestöt toivat esille erilaisia asioita. Diabetesliitto ilmoitti, ettei diabee-
tikkojen kannalta tarvitse olla huolissaan lakiuudistuksen vuoksi, koska hoito ei 
ilmeisesti muutu. Suomen Reumaliitto piti tärkeänä seurata lakiuudistusta ja kan-
toi huolta hoitotakuun alueellisesta toteutuksesta ja tasa-arvoisuudesta maan eri 
osissa. Sydänliitto kiinnitti huomiota siihen, että hoitotakuun vaikutus ei ulotu 
sairaalasta kotiutuvien kuntoutukseen. Mielenterveyden keskusliitto toi esille, 
että mielenterveyspotilaat eivät pääse edes hoitojonoon ja saattavat jäädä hoito-
takuun katvealueelle. (Luku 6.8.1.) 

Järjestölehdet kirjoittivat eniten hoitotakuusta vuonna 2008, kun taas Helsin-
gin Sanomissa vastaavia artikkeleita löytyi eniten vuodelta 2005 (luku 6.7.1). Vuo-
sina 2005–2010 hoitotakuu nousi järjestölehtien pääkirjoituksien ykkösaiheeksi 
vain yhden kerran. Pääkirjoitusten perusteella järjestöille ei muodostunut yh-
teistä kantaa hoitotakuusta. (Luku 6.7.3.)  

Valtionhallinnon toimijat ja järjestöt eri mieltä hoitotakuun seurannasta 

Vuonna 2006 joukko järjestöjä havaitsi ristiriitaisuuksia virallisen seurantatiedon 
ja omien potilaspalautteidensa välillä. Järjestöt vaativat viralliseen seurantaan 
potilasnäkökulmaa. Ne kaipasivat potilaiden kuulemista tiedonkeruussa ja hallin-
nollisia rajoja ylittävää yhteistyötä. Järjestöt pitivät keskeisenä toimivaa lääkäri-
suhdetta. (YTY 2006.) Vuonna 2006 hoitotakuun virallista seurantaa arvosteli 
myös kansallisen terveyshankkeen seurantaryhmä (STM 2006a) lähinnä metodo-
logisin perustein. Seurantaryhmä ehdotti hoidon saatavuuden parantamista ja lu-
ettaviin tiedonlähteisiin paneutumista. Kansallisen terveyshankkeen seuranta-
ryhmä näki potilaan mittayksikkönä ja järjestöt ihmisryhmänä, jolta ei kysytä 
heitä itseään koskevia asioita. Valtionhallinnon näkökulmasta hoitotakuuseen 
riitti seurantamateriaali, jossa on tiedot potilaasta jonottavana tai odottavana 
henkilönä, jolla on diagnoosi ja jota voidaan hoitaa tietyin kriteerein. Järjestöjen 
näkökulmasta seurannan tulisi kertoa potilaan sairaudesta prosessina. Tämän 
tutkimuksen haastatellut asiantuntijat ja myös Stakesin asiantuntijat raportissaan 
olivat sitä mieltä, että hoitotakuun virallisessa seurannassa järjestöillä ei ole min-
käänlaista roolia. Haastatteluaineiston mukaan potilasnäkökulma ei teknisesti so-
vellu viralliseen seurantajärjestelmään. (Luku 6.4.)  
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Kiteytetty vastaus kysymykseen 1. 
Millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen 
suhde hoitotakuuseen vuosina 2004–2010?  

Valtionhallinnon toimijat ja myös eri kansanterveysjärjestöt suhtautuivat hoi-
totakuuseen monella tavalla. Muodollista samankaltaisuutta löytyi kuitenkin 
valtionhallinnon ja järjestöjen hoitotakuusuhdetta koskevasta kielestä. Kum-
matkin tahot korostivat hoitotakuun yhteydessä perinteistä hyvinvointisuutta, 
ja kummankin tahon kieli suosi ilmaisuja, joissa näkyi merkkejä rakenteelli-
sesta vallasta. Hoitotakuu-uudistuksesta odotettiin valtionhallinnossa suurta 
terveydenhuollon reformia, mutta haastatteluaineiston mukaan tällaista refor-
mia ei tullut osittain hoitotakuun heikon toteutuksen vuoksi. Valtionhallinnon 
ja järjestöjen hoitotakuusuhteet poikkesivat toisistaan hoitotakuu-käsitteen 
käytössä. Kansanterveysjärjestöillä ei ollut kynnystä hoitotakuu-käsitteen käyt-
töön, kun taas valtionhallinnon toimijoilla oli hoitotakuu-käsitteen käytössä 
erilaisia käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö vältti alussa käsitteen käyttöä 
poiketen muista valtionhallinnon toimijoista. Käsitys hoitotakuun sisällöstä 
vaihteli toimijoiden kesken, ja sen käyttö muuttui tutkimusajankohtana. Sup-
peimmillaan se tarkoitti vain hoitoon pääsyn määräaikoja. Eduskunnassa käsi-
teltäessä hoitotakuu-uudistusta hoitotakuusta tuli opposition kieltä. Kansan-
edustajat puhuivat hoitotakuun käsittelyn alkuvaiheessa potilaista, mutta lä-
hestyttäessä päätöstä puhe keskittyi talouteen. Valtionhallinnolla ja myös kun-
nilla oli jännitteitä yksityisen terveydenhuollon kanssa suhteessa hoitotakuu-
seen. Niitä synnytti muun muassa yksityisten lääkäreiden lähetekäytäntö. Kan-
santerveysjärjestöillä ei ollut yhteistä kantaa hoitotakuuseen, mutta uudistuk-
sen seurantaa pitivät kaikki tärkeänä. Vuonna 2006 joukko sosiaali- ja terveys-
järjestöjä halusi potilasnäkökulmaa viralliseen seurantaan, mitä tässä tutki-
muksessa pidettiin teknisesti vaikeana toteuttaa. Valtionhallinto ja haastatellut 
asiantuntijat eivät myöskään katsoneet järjestöillä olevan roolia hoitotakuun 
seurannassa.  

2. Miten valtionhallinto ja kansanterveysjärjestöt kuvasivat potilasta 
toimijana ja toiminnan kohteena sekä hänen asemaansa hoitotakuun 
yhteydessä vuosina 2004–2010? 

Potilas oli usein poissaoleva tai kohde  

Tutkimuskysymys vaatii vastausta potilaasta kohteena ja toimijana. Potilaan toi-
mijuudesta hoitotakuun yhteydessä tehtiin kolme päähavaintoa, jotka koskevat 
sekä valtionhallinnon että järjestöjen dokumentteja. Ensinnäkin sekä valtionhal-
linto että järjestöt näyttivät yleisesti kirjoittavan hoitotakuusta tai siihen läheisesti 
liittyvistä asioista mainitsematta potilasta. Haastatellut asiantuntijat pitivät lähes 
yksimielisesti potilaita koskevaa lainsäädäntöä järjestelmäkeskeisenä (luku 6.9). 
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Toiseksi jos potilas mainittiin, häntä kuvattiin enimmäkseen kohteena. Kolman-
neksi potilasta kuvattiin harvoin aktiivisena toimijana.  

Hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä vuonna 2004 potilas näyttäy-
tyi yleensä kohteena, mutta myös passiivisena ja aktiivisena toimijana. Potilasta 
aktiivisena toimijana kuvattiin ylivoimaisesti entinen verbillä maksaa. Tekstissä 
korostui potilaan suorittama erityismaksuluokan lisämaksu, josta esityksen mu-
kaan haluttiin luopua. Potilas aktiivisena toimijana myös usein valitsi esimerkiksi 
lääkärin ja hakeutui hoitoon. Tekstistä välittyi ajatus, että potilaan valitessa hoi-
don ja hakeutuessa siihen omatoimisesti hän joutuu siitä myös maksamaan. 
(Luku 6.3.1.) 

Eduskunnan käsitellessä vuonna 2004 hoitotakuuta koskevaa hallituksen esi-
tystä potilaasta puhuttiin eniten kohteena ja vähiten aktiivisena toimijana. Jos 
tarkastellaan yhdessä potilasta passiivisena ja aktiivisena toimijana, hänestä pu-
huttiin toimijana enemmän kuin kohteena. Puhe oli potilaan kannalta suurin piir-
tein yhtä usein positiivista kuin negatiivista, ja neutraalien ilmaisujen määrä oli 
vähäinen. (Luku 6.3.3.)  

Hallituksen esitysten (HE 77/2004 vp, 36–47, jäljempänä Hp 2004; HE 
90/2010 vp, 140–151, jäljempänä Hp 2010) hoitoon pääsyä koskevista tekstiot-
teista tehtiin parivertailu. Potilas oli vuonna 2004 yhtä usein kohteena ja toimi-
jana kuin vuonna 2010. Kuvaukset olivat useimmiten positiivisia potilaan kan-
nalta. (Luku 6.5.1.) 

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi hoitotakuuta vuonna 2008 ja vuonna 
2011 (VTV 2008, Jäljempänä Hoitotakuukertomus; VTV 2011, jäljempänä Sai-
raanhoitovakuutuskertomus). Vuonna 2008 arvio kohdistui pelkästään hoitota-
kuuseen, kun taas vuonna 2011 arvio kohdistui yksityislääkäreiden palkkioihin ja 
suuntautui rajoitetusti hoitotakuuseen yksityisten terveyspalvelujen kannalta. 
Hoitotakuukertomuksessa (VTV 2008) potilas oli useimmiten kohde, välillä pas-
siivinen toimija ja harvoin aktiivinen toimija. Sairaanhoitovakuutuskertomuk-
sessa (VTV 2011) potilas taas oli yhtä usein kohteena, passiivisena ja aktiivisena 
toimijana. (Luku 6.6.) 

Merkille pantava ero järjestöjen ja valtionhallinnon aineistossa oli, että järjes-
tölehdissä kuvattaessa potilasta aktiivisena toimijana kuvaukset olivat yleensä po-
sitiivisia potilaan kannalta, kun taas kuvaukset olivat usein negatiivisia, kun poti-
las oli kohde tai passiivinen toimija. Valtionhallinnon dokumenteissa oli taval-
lista, että kuvaukset olivat positiivisia potilaan ollessa kohteena. (Luku 6.8.2.) Val-
tionhallinnon ja järjestöjen dokumenttien parivertailuissa selvisi, että aktiivisen 
toimijan kuvauksia oli suhteellisesti enemmän järjestöjen kuin valtionhallinnon 
teksteissä (luvut 6.4, 6.5.1).  
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Potilaan asema oli heikko monesta näkökulmista 

Hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä (77/2004 vp) Suomea koske-
vassa tekstissä oli suhteellisesti vähemmän potilaiden oikeuksiin liittyviä mainin-
toja verrattuna muiden Pohjoismaiden kuvauksiin. Suomessa potilaiden oikeuk-
sia rajattiin, ja ne koskivat enimmäkseen korvauksia. Tekstin tyyli muuttui poti-
lasmyönteiseksi kuvattaessa muita Pohjoismaita. (Luku 6.3.1.) 

Seurantatekstien parivertailussa (YTY 2006; STM 2006a, 16–20) valtionhal-
linnon dokumentissa oli runsaasti managerismin elementtejä, kun taas järjestöjen 
dokumentista löytyi potilaan valtaistamista kuvaavia elementtejä. Järjestöjen do-
kumentista välittyi kuva potilaasta, jolle sairaus on elämään liittyvä prosessi, kun 
valtionhallinnon dokumentissa potilas nähtiin mittayksikkönä ja diagnoosin hal-
tijana. (Luku 6.4.)  

Järjestölehdissä tuotiin esille ajatus terveydenhuoltojärjestelmän mallipoti-
laasta, joka sairastuu äkillisesti ja parantuu nopeasti. Kun mallipotilas sairastuu, 
hänet hoidetaan ja hänestä tulee terve. Tavoitteena on hoitoprosessin nopeutumi-
nen. Järjestöt toivat esille, että terveydenhuoltojärjestelmää ei ole rakennettu aja-
tellen pitkäaikaissairaita, joiden hoitoon ei hoitotakuutakaan ole välttämättä ke-
hitetty. Itse sairastuneet toivat esille tuntevansa syyllisyyttä ja häpeää, jos he eivät 
parane nopeasti eivätkä pysy terveenä. Sairaudesta voi tulla jotain sellaista, jota 
halutaan salata. (Luku 6.7.1.) 

Hoitotakuuta koskevissa valtiopäivien esityödokumenteissa toistettiin usein 
sana potilas, mutta ei niinkään eduskuntapuheessa. Sen sijaan sanat kansalainen 
ja ihminen toistuivat usein. Puhuttaessa ihmisestä tai kansalaisesta kieli muuttui 
vetoavaksi ja vakuuttelevaksi – puhuttiin niin kuin äänestäjille puhutaan. Kan-
sanedustajat eivät salissa samaistuneet potilaisiin eivätkä kertoneet omista koke-
muksistaan potilaina, mutta saattoivat jakaa kokemustietoa terveydenhuollon 
professionaalisesta taustastaan käsin. Potilaasta puhuttiin yhä vähemmän ja ta-
loudesta yhä enemmän lainsäädännön edetessä. (Luku 6.3.3.) Myöskään järjestöt 
eivät yleensä käyttäneet valituissa artikkeleissa sanaa potilas. Sen sijaan ne käyt-
tivät jäsenkuntansa sairauksista kertovia nimityksiä, kuten diabeetikko, sydänsai-
ras, reumasairas tai mielenterveyden kuntoutuja. (Luku 6.8.1.) Haastatteluaineis-
tosta löytyi kiteytys, jonka mukaan sanat kansalainen ja ihminen kuuluvat politii-
kan popularisoimiseen, mutta potilas on ”ruma sana” (luku 6.3.3).  

Haastateltujen asiantuntijoiden mielestä potilaat olivat eriarvoisessa asemassa 
suhteessa hoitotakuuseen. Potilaalla oli vahva asema hoitotakuussa, jos hän pääsi 
erikoissairaanhoitoon ja jos hänen oli mahdollista parantua sairaudestaan eikä 
hän tarvinnut kuntoutusta. Hoitotakuu suosi toimenpidekeskeistä hoitoa. Poti-
laan asema oli heikko hoitotakuussa, jos diagnoosin varmistuminen kesti koh-
tuuttoman pitkään. Ilman diagnoosia potilas ei oikeastaan kuulunut hoitotakuun 
piiriin. (Luku 6.9.) 
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Kiteytetty vastaus kysymykseen 2.  
Miten valtionhallinto ja kansanterveysjärjestöt kuvasivat potilasta toimijana 
ja toiminnan kohteena sekä hänen asemaansa hoitotakuun yhteydessä 
vuosina 2004–2010? 

Potilaan asema näyttäytyi hoitotakuun yhteydessä heikkona varsinkin tutki-
musajankohdan alussa. Potilaiden oikeuksia rajattiin Suomessa samalla, kun 
potilaan oikeuksia kuvattiin myönteisesti muissa Pohjoismaissa. Kansanedus-
tajat vetosivat hoitotakuuta koskevassa eduskuntapuheessaan kansalaisiin ja 
ihmisiin, eivät potilaisiin. Järjestöt korvasivat potilas-sanan usein jäsenkun-
tansa sairauksista kertovilla nimityksillä. Hoitotakuun tullessa voimaan järjes-
tölehdissä näkyi lyhyen aikaa potilaan valtaistumista. Valtionhallinto ja kansan-
terveysjärjestöt kuvasivat hoitotakuun yhteydessä potilasta yleensä kohteena 
tai eivät maininneet potilasta laisinkaan. Potilas aktiivisena toimijana näkyi 
teksteissä lähinnä maksajana. Järjestölehdissä potilaan ollessa aktiivisena toi-
mijana kuvaukset olivat yleensä positiivisia; valtionhallinnon dokumenteissa 
kuvaukset olivat positiivisia potilaan ollessa kohteena.  

3. Miten potilaan asema muuttui hoitotakuun yhteydessä vuosina  
2004–2010? 

Potilaan asema näytti kohentuvan 

Haastatellut asiantuntijat puhuivat oma-aloitteisesti hoitotakuun syntyyn vaikut-
tavista asenteista. Tuotiin esille, että ennen hoitotakuuta kukaan ei välittänyt tai 
edes ajatellut, mitä jonossa odottaminen potilaalle merkitsee. Hoitotakuun myötä 
asenteet vähitellen muuttuivat potilasmyönteisimmiksi. Haastatteluaineiston 
mukaan asenteet saattoivat liittyä myös resursseihin. (Luku 6.2.2.)  

Potilaan valinta ja omaehtoinen hakeutuminen hoitoon vielä vuonna 2004 
hoitotakuu-uudistusta valmisteltaessa edellytti luopumista jostakin edusta ja las-
kun maksamista, kun taas vuonna 2010 terveydenhuoltolain valmistelun yhtey-
dessä korostettiin potilaan valinnanvapautta, joka on riippumaton potilaan sosio-
ekonomisesta asemasta. (Luvut 6.3.1 ja 6.5.1.)  

Asiakaskeskeisyyttä korostettiin vuonna 2010 terveydenhuoltolakia koske-
vassa hallituksen esityksessä (HE 90/2010 vp).  Sanaa asiakaskeskeisyys ei löyty-
nyt hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 77/2004 vp). Hoitotee-
man, asiakkuusteeman ja vaikuttamisteeman yhteinen osuus oli kuitenkin selvästi 
suurempi hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä kuin terveydenhuolto-
lakia koskevassa hallituksen esityksessä.  

Hallituksen esitysten hoitoon pääsyä koskevien tekstiotteiden (HE 77/2004 
vp, 36–47, jäljempänä Hp 2004; HE 90/2010 vp, 140–151, jäljempänä Hp 2010) 
parivertailu toi esille eroja, jotka tulivat ilmi kuvattaessa potilasta kohteena, pas-
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siivisena tai aktiivisena toimijana. Potilaan ollessa kohteena potilaan turva liitet-
tiin vuonna 2004 hoitoon pääsyyn, seurantaan ja pitkäaikaiseen sairastamiseen, 
kun taas vuonna 2010 korostui potilaan valintaoikeuden turvaaminen. Vuonna 
2004 kerrottiin erityisesti hoitajien antamasta ohjauksesta, kun taas vuonna 2010 
ohjauksesta kirjoitettiin passiivimuodossa. Vuoden 2004 mainintoja potilaan oi-
keasta hoidosta, josta ammattihenkilöt vastaavat, ei esiintynyt vuonna 2010, vaan 
ainoastaan mainintoja oikean hoitopaikan valinnasta, jonka potilas voi itse tehdä. 
Kuvattaessa potilasta passiivisena toimijana Hp 2004:ssä hänen oikeuksiaan ra-
jattiin. Potilaalla ei ollut subjektiivista oikeutta hoitotakuuseen, oikeutta saada 
mitä tahansa hoitoa, oikeutta vaatia kirjallisen hoitosuunnitelman tekoa eikä oi-
keutta saada maksukaton ylittyessä maksutonta hoitoa erityispoliklinikalla. Hp 
2010:ssä korostui vain oikeus valita oma hoitoyksikkönsä. Kuvattaessa potilasta 
aktiivisena toimijana mainintojen määrä yhteisymmärryksestä ammattihenkilöi-
den ja potilaiden välillä ja potilaiden toiveiden huomioon ottamisesta ja potilaiden 
suorittamista maksuista oli pienempi vuonna 2010 kuin vuonna 2004. Olennai-
nen ero Hp 2004:n ja Hp 2010:n välillä muodostui siitä, että hoitopaikan valin-
nassa ennen ammattihenkilöstö teki valinnan ja otti huomioon potilaan toiveita, 
myöhemmin potilas teki valinnan ja vasta jälkikäteen ammattihenkilöstö puuttui 
asiaan. (Luku 6.5.1.)  

Valituissa Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksissa (VTV 2008, jäl-
jempänä Hoitotakuukertomus; VTV 2011, jäljempänä Sairaanhoitovakuutusker-
tomus) sana hoitotakuu toistui useammin kuin sanat potilas, asiakas tai kansalai-
nen. Vuonna 2008 Hoitotakuukertomuksessa potilas aktiivisena toimijana vai-
kutti taloudellisesti, liikkui paikasta toiseen ja oli välillä hankala. Vuonna 2011 
Sairaanhoitovakuutuskertomuksessa (VTV 2011) aktiivinen potilas teki ennen 
kaikkea valintoja. Valtionhallinnon tarkastusviraston kertomuksissa vuonna 2011 
potilaan valinnanvapautta kuvattiin verrattuna vuoteen 2008 yhä enemmän oi-
keutena eikä sitä enää kytketty potilaan maksuihin. Tätä valinnanvapautta kui-
tenkin rajoitti pienituloisuus, koska tutkimusajankohtana potilaiden omavastuu-
osuudet olivat julkisessa terveydenhuollossa kansainvälisesti korkeat ja sairaus-
vakuutuskorvausten osuus yksityisen terveyspalvelun maksuista oli laskenut sa-
manaikaisesti niin pieneksi, ettei sillä enää ollut enää merkittävää vaikutusta po-
tilasmaksuun. (Luku 6.6.) 

Eduskuntapuheessa säilyi hallintokeskeisyys 

Hoitotakuu-uudistusta ja terveydenhuoltolakia valmistelevissa eduskunnan kä-
sittelyissä vuonna 2004 eduskuntapuhe toi esille potilaan toisella tavalla kuin kir-
jallisissa esityödokumenteissa. Eduskuntapuheessa vaikuttamisteema tuli voi-
makkaammin esille kuin asiakkuusteema. Vuonna 2010 eduskunta ei keskustellut 
asiakaskeskeisyydestä lähetekeskustelun esittelypuheenvuoron jälkeen, vaikka 
ministeri hallituksen esityksen (HE 90/2010) esittelypuheenvuorossa mainitsi 
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sen olevan keskeisin arvo terveydenhuoltolaissa. Terveydenhuoltolain asiakaskes-
keisyys ei näyttäytynyt ollenkaan eduskunnassa puhuttaessa hoitoon pääsystä tai 
hoitotakuusta. Esimerkiksi hoitotakuu yhdistyi vain kerran sanaan potilas78. Hoi-
totakuu-uudistusta valmisteltaessa potilas-sana yhdistyi hoitotakuuseen kymme-
nen kertaa. Eduskunnassa hoitotakuupuhe oli hallintokeskeistä. (Luvut 6.3.3 ja 
6.5.2.) 

Järjestölehdissä hoitotakuukeskustelu laimeni, mutta kriittisyys tiukkeni 

Järjestöt osallistuivat hoitotakuukeskusteluun jonkin verran jälkijättöisesti. Hel-
singin Sanomissa hoitotakuuta ja potilasta koskevien artikkelien määrä oli suu-
rimmillaan vuonna 2005, ja määrä laski lineaarisesti 2005–2010. Järjestöt kir-
joittivat aiheesta eniten vuosina 2007 ja 2008. Järjestölehdet kirjoittivat intensii-
visimmin potilaasta ja hoitotakuusta vuonna 2005, mutta myöhemmin aihetta 
saatettiin vain sivuta. Mielenterveyden keskusliiton Revanssi-lehti osallistui vii-
den vuoden aikana muita intensiivisemmin hoitotakuukeskusteluun.  Järjestöleh-
dissä alettiin kirjoittaa hoitotakuusta oikeutena vuonna 2006. (Luvut 6.7.1 ja 
6.8.1.) 

Järjestölehtien havaintoyksikköaineistossa oli nähtävissä potilastaan valtais-
tumista ja osallistumista kuvaavan terveyspoliittisen keskustelun piirteitä vuoden 
2005 alussa, jolloin hoitotakuu-uudistus tuli voimaan. Keskustelun luonne muut-
tui nopeasti. Seuraavina vuosina keskustelu sisälsi lähinnä perinteistä hyvinvoin-
tisuutta korostavia elementtejä, joissa potilasta suojellaan ja häneltä odotetaan 
tottelevaisuutta. (Luku 6.8.2.) 

Kritiikki mielenterveyspotilaiden hoitotakuuta kohtaan tiukkeni asteittain. 
Myös diabeetikkojen ja muiden kroonisesti sairaiden aseman pelättiin huonontu-
van hoitotakuun myötä. Kielteisyyttä aiheuttivat hoitoon pääsyn vaikeudet, pitkät 
hoitojonot, määräajat sekä kuntoutukseen ja yleensä terveyspalveluihin liittyvät 
hankaluudet. (Luku 6.8.2.) 

Haastatteluaineiston mukaan hoitotakuusta ei muodostunut turvatakuuta 

Haastatellut asiantuntijat kommentoivat potilaan asemaa ja siihen liittyviä muu-
toksia yleisellä tasolla. Asiantuntijat toivat esille, että yleinen turvattomuus ja epä-
varmuus ovat terveydenhuollossa lisääntyneet. Potilaat olivat jopa huonommassa 
asemassa kuin ennen, koska hoito on pirstaloitunut. Tuotiin esille, että potilaan 
asema on kiinni hänen omasta aktiivisuudestaan. Potilaan perään ei välttämättä 
kukaan kysy. Haastatteluaineiston perusteella hoitotakuusta ei ole muodostunut 
potilaalle turvatakuuta. Toisaalta haastatteluissa tuotiin esille, että potilaan 
asema parantui hoitotakuun myötä, mutta työ on kesken perusterveydenhuol-
lossa ja mielenterveyssektorilla. Haastattelut asiantuntijat eivät tukeneet ajatusta, 

                                                        
78 Tosin hoitotakuu yhdistettiin harvakseltaan muun muassa sanoihin nuori ja mielenter-
veysongelmainen.  
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että potilaan valinnanvapaus kohentaisi yksiselitteisesti potilaan asemaa. (Luku 
6.9.) Todettiin muun muassa, että valinnanvapaus ei käytännössä koske kaikkia, 
ja siinä nähtiin poliittista trendiä (luku 6.5.1).  

Kiteytetty vastaus kysymykseen 3.  
Miten potilaan asema muuttui hoitotakuun yhteydessä vuosina 2004–2010?  

Potilaan asema muuttui hoitotakuun yhteydessä vuosina 2004–2010 monella 
tavoin. Hoitopaikan valinnassa ammattihenkilöstö teki aiemmin valinnan ja 
otti huomioon potilaan toiveita, myöhemmin potilas teki valinnan ja vasta jäl-
kikäteen ammattihenkilöstö puuttui asiaan. Potilaan valinnanvapautta ei enää 
vuonna 2010 yhdistetty laskun maksamiseen, vaan korostettiin potilaan valin-
nanvapautta, joka on riippumaton potilaan sosioekonomisesta asemasta. Poti-
laan ollessa kohteena potilaan turva liitettiin vuonna 2004 hoitoon pääsyyn, 
seurantaan ja pitkäaikaiseen sairastamiseen, kun taas vuonna 2010 korostui 
potilaan valintaoikeuden turvaaminen. Valtiontalouden tarkastusviraston ker-
tomuksissa kuva aktiivisesta potilaasta muuttui: vuonna 2008 potilas aktiivi-
sena toimijana vaikutti taloudellisesti, liikkui paikasta toiseen ja oli välillä han-
kala; vuonna 2011 aktiivinen potilas teki ennen kaikkea valintoja. Hoitotakuuta 
koskeva terveyspoliittinen keskustelu vuosina 2004–2010 sisälsi lähinnä perin-
teistä hyvinvointisuutta korostavia elementtejä, joissa potilasta suojellaan ja 
häneltä odotetaan tottelevaisuutta. Järjestölehdissä hoitotakuusta alettiin kir-
joittaa potilaan oikeutena vasta vuonna 2006. Kritiikki mielenterveyspotilaiden 
hoitotakuuta kohtaan tiukkeni asteittain. Haastatteluaineiston perusteella hoi-
totakuusta ei ole muodostunut potilaalle turvatakuuta. Haastatellut asiantunti-
jat eivät tukeneet ajatusta, että potilaan valinnanvapaus kohentaisi yksiselittei-
sesti potilaan asemaa.  

7.2 Tutkimustehtävän toteutuminen 

Tutkimustehtävän kysymykseen ”Miten potilaiden asemaa kuvattiin hoitotakuun 
yhteydessä ja millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjär-
jestöjen suhde tähän uudistukseen kansallisessa terveyspolitiikassa vuosina 
2004–2010?” vastattiin kolmen alakysymyksen avulla. Keskeiset tulokset ja ki-
teytetyt vastaukset tutkimuskysymyksittäin osoittivat, että tutkimustehtävä toteu-
tui. Tutkimustehtävää tarkastelen vielä kolmesta näkökulmasta.  

1. Potilaan asema   

Potilaan asema useiden tulosten mukaan oli heikko tutkimusajankohdan alussa, 
mutta se kohentui vuosien mittaan. Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan tämä 
ei kuitenkaan ole varmaa. Valinnanvapauden lisääntyminen yhdistetään potilaan 
aseman kohentumiseen, mutta tätäkin asiantuntijat epäröivät. Potilaan asemassa 
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muutokset saattoivat olla näennäisiä, ja ne kaipaavat nykyistä vahvempaa näyttöä 
ainakin tuloksia yleistettäessä. Tässä tutkimuksessa potilaan asemaa analysoitiin 
pitkälti vain suhteessa hoitotakuuseen.  

Potilaan voi näiden tulosten perustella mieltää sivukatsojaksi. Hänet unohdet-
tiin eduskunnassa hoitotakuun käsittelyn edetessä kohti päätöstä, ja tilalle tulivat 
taloutta koskevat puheet. Kansanedustajat vetosivat kansalaisiin ja ihmisiin, eivät 
potilaisiin. Potilaan oikeuksia esitettiin varovaisesti koko tutkimusaineistossa ja 
järjestötkin toivat hoitotakuun esille potilaan oikeutena vasta vuonna 2006. Val-
taistunut potilas aktiivisena toimijana tuskin esiintyi missään tekstissä. Valtion-
hallinto ja kansanterveysjärjestöt kuvasivat potilasta hoitotakuun yhteydessä 
yleensä kohteena tai potilasta ei mainittu laisinkaan.  

2. Valtionhallinnon toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen suhde 
hoitotakuuseen 

Hoitotakuussa toteutui periaate, että mitä parempi seuranta, sitä tehokkaampi 
hoito: erikoissairaanhoidon hoitotakuun toteutus oli huomattavasti tehokkaampi 
kuin perusterveydenhuollon. Seuranta osoittautui merkitykselliseksi tutkimuksen 
kohteeksi ja se kertoi myös potilaaseen suhtautumisesta. Valtionhallinnon näkö-
kulmasta hoitotakuuseen riitti seurantamateriaali, jossa on tiedot potilaasta jo-
nottavana tai odottavana henkilönä, jolla on diagnoosi ja jota voidaan hoitaa tie-
tyin kriteerein. Järjestöjen näkökulmasta seurannan tulisi kertoa potilaan sairau-
desta prosessina. Samanaikaisesti valtionhallinnossa ei nähty järjestöillä olevan 
roolia hoitotakuun seurannassa. 

3. Teoreettisen viitekehyksen merkitys  

Tutkimuksen teoreettisella viitekehyksellä oli ohjaava vaikutus tutkimustehtä-
vään ja tulosten jäsentymiseen. Viitekehyksen toinen taso Politiikka, järjestöjen 
vaikuttamistyö ja potilaiden asema muodostui tutkimustehtävän kannalta kes-
keiseksi.

Kuvio 34 osoittaa, kuinka tutkimuskysymykset liittyivät teoreettiseen viiteke-
hykseen. Lisäksi siitä selviää, mistä luvuista saatiin tuloksia, jotka soveltuivat tut-
kimuskysymysten vastauksiin.  
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Kuvio 34. Teoreettinen viitekehys, tutkimustehtävä, tutkimuskysymykset ja tulosten 
sijoittuminen (ks. kuvio 2). 

Politiikka kontingenssina konkretisoitui hoitotakuun lainsäädännön poliittisessa 
valmistellussa; potilaan asema terveyspoliittisessa keskustelussa suhteessa hoito-
takuuseen selkiintyi ja järjestöjen vaikuttamistyö valtionhallinnon rinnalla hah-
mottui suhteessa hoitotakuuseen. Tulokset kertoivat potilaan asemaa kuvaavista 
muutoksista sekä valtionhallinnossa että järjestöissä. Teoreettisen viitekehyksen 
kolmas taso Kielen hallinta jäsensi tutkimustuloksia ja lisäsi niiden ymmärrettä-
vyyttä. Ensimmäinen taso Ajankuvia ja aikalaisdiagnoosia jäi taustalle. Järjestö-
jen tutkimusaineisto kuitenkin sisälsi ajankuvaa täydentäviä tietoja (luku 6.7.1). 
Beckin aikalaisdiagnoosista nousi tutkimustuloksiin yksilöllistyminen ja turvatto-
muus.  
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Tuloksia luvuista 6.2.2, 6.3.1, 6.3.3, 6.5, 
6.6, 6.7.1, 6.8, ja 6.9.
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8 LOPUKSI  

8.1 Tulkintaa ja johtopäätöksiä 

Hoitotakuun toteutus on kesken 

Eräs haastateltu asiantuntija totesi, että hoitotakuu toteutuu erikoissairaanhoi-
dossa, mutta on vielä kesken perusterveydenhuollossa ja mielenterveyden sekto-
rilla. Hoitotakuu-uudistuksessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon 
etääntyminen omiksi sektoreikseen osoittautui välillä esteeksi hyvälle, kokonais-
valtaiselle hoidolle. Hoitotakuun virallinen seuranta erikoissairaanhoidossa oli 
tutkimusajankohtana kehittynyttä verrattuna perusterveydenhuollon seurantaan, 
joka perustui lähinnä terveyskeskusten johtavien lääkäreiden mielipidekyselyyn. 
Seurannan taso heijastui hoitotakuun toteutukseen. Järjestöjen huolta hoitota-
kuun seurannasta ei otettu vakavasti vedoten teknisiin syihin. Potilas nähtiin vi-
rallisessa seurannassa mittayksikkönä, jota määritti diagnoosi. Tämä on huoles-
tuttavaa potilaiden ja heitä edustavien järjestöjen, mutta myös valtionhallinnon 
kannalta. Potilaat seurannan voimavarana jäävät käyttämättä.  

Valtionhallinnossa käytettiin tutkimusajankohtana varsin yleisesti käsitettä 
hoitotakuu muualla kuin sosiaali- ja terveysministeriössä, joka on hoitotakuun 
vastuuministeriö. Valtionhallinnolla ei ollut yhteistä sosiaalista käytäntöä tämän 
käsitteen käytössä. Ilmiö, jolla ei ollut yhteistä, kaikkien hyväksymää nimeä, ei ole 
voinut toteutua optimaalisesti, vaan toteutus kärsii epäselvästä viestinnästä. Ku-
ten riskiyhteiskunnassa, ei kukaan eikä mikään taho tiennyt, mistä tarkalleen oi-
kein puhuttiin. Kansalaisten tietoisuus hoitotakuusta olisi todennäköisesti ny-
kyistä parempi, mikäli sosiaali- ja terveysministeriö heti alkuun olisi määritellyt 
käsitteen ja myös sitä käyttänyt.  

Suomessa oikeus saada hoitoa on perustuslaillinen oikeus, mikä ei toteutunut 
hoitotakuun käytännön toteutuksessa 2004–2010, jolloin monet potilasryhmät 
jäivät hoitotakuun katveeseen. Tulosten mukaan monioireiset, diagnosoimatto-
mat ja mielenterveyshäiriöistä kärsivät terveyskeskusten potilaat jäivät usein hoi-
totakuun sivustakatsojiksi. Beckin aikalaisdiagnoosin mukaan yhteiskunta on yk-
silöllistymässä niin, että ihmiset voivat ajautua turvattomuuden tilaan (luku 
3.2.1). Turvattomuutta lisää tunne, että mikään taho ei ole kiinnostunut potilaasta 
kokonaisuudessaan. Tässä tutkimuksessa järjestöt olivat ainoa taho, joka mietti 
hoitotakuun puutteiden seuraamuksia potilaille. Terveysturva ei ole ollut riittävä 
kaikille kansalaisille. 

Valtion ja järjestöjen kielessä samankaltaisuutta ja piilevää säröilyä  

Samankaltaisuus valtionhallinnon ja kansanterveysjärjestöjen kielessä oli niin 
selkeää, etteivät valtionhallinto ja järjestöt muodosta erillisiä kielellisiä 
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instituutioita. Tähän löytyy useita syitä. Esimerkiksi viime aikoina on kiinnitetty 
huomiota virkakielen selkeyteen; se muistuttaa yhä enemmän yleiskieltä (vrt. 
esim. STM 2011). Järjestöt ja valtionhallinto mielletään usein kumppaneiksi, ja 
keskinäinen vuorovaikutus lisää kielen samankaltaisuutta (vrt. STM 2003a). 
Järjestöt saattavat tietoisesti jäljitellä valtionhallinnon kieltä uskottavuutensa 
vuoksi. 

Tulosten mukaan valtionhallinnon dokumentit sisälsivät enimmäkseen perin-
teisen hyvinvointisuuden elementtejä, mutta näitä elementtejä löytyi myös run-
saasti järjestölehtien teksteistä. Tämä on ymmärrettävää, koska Suomen tervey-
denhuolto nojaa julkiseen, verorahoitteiseen terveydenhuoltoon. Konsumerismi 
tuli potilaan kuvaukseen lähinnä silloin, kun kirjoitettiin yksityisestä terveyden-
huollosta. Hoitotakuun esittelyistä eduskunnassa löytyi runsaasti manageristisia 
piirteitä. Managerististen piirteiden runsaus saattoi johtua siitä, että hoitotakuuta 
oli valmisteltu kolmen eri puolueita edustavan hallituksen aikana ja näin poliitti-
nen puhe suosi ilmaisuja, jotka kaikki puolueet saattoivat hyväksyä. (Vrt. luku 
3.3.3.) 

Teoreettisen viitekehyksen kielen vallan analyysit tulivat esille tuloksissa (vrt. 
luku 3.4.2). Kansanterveysjärjestöjen ja valtionhallinnon tekstit sekä eduskunta-
puhe sisälsivät kaikki paljon ilmaisuja, jotka kuvasivat rakenteellista ja symbolista 
valtaa: vedottiin lakiin, määräyksiin ja hoitokäytäntöihin. Tällaiset ilmaisut 
liittyivät terveyspolitiikan policy-toimintaan. Politics-kieli taas sisältää suostutte-
lua ja vakuuttelua, jota oli yllättävän vähän hoitotakuuta koskevassa eduskunta-
puheessa. Vakuutellessaan kansanedustaja kohdisti puheensa kollegoilleen tai 
välillä äänestäjilleen, ei potilaille. Tunneilmaisuja tai kokemukseen pohjautuvia 
mainintoja löytyi kirjoitetusta teksistä ja eduskuntapuheesta hyvin vähän. Tervey-
denhuoltolain lainsäädäntövaiheessa eduskunnassa vain muutama kansan-
edustaja käytti lakikäsittelyn loppuvaiheessa tunneilmaisuja puhuessaan poti-
laasta aktiivisena toimijana, mutta he eivät samaistuneet potilaisiin. Sairauteen 
näytti liittyvän häpeää ja heikkouden tunnustamista, mikä näkyi sekä puheessa 
että teksteissä. 

Järjestöjen oikeuksien valvonta – taistelua vai kumppanuutta? 

Tuloksista voi tehdä johtopäätöksen, että kansanterveysjärjestöt eivät Suomessa 
kokeneet advocacy-henkeä kovinkaan tarpeelliseksi (vrt. luku 3.3.2.). Vain Mie-
lenterveyden keskusliitto taisteli hoitotakuun hyvän toteutuksen puolesta advo-
cacy-hengessä. Järjestöjen vaikuttamistyössä korostui yhteistyö sekä valtionhal-
linnon että muiden järjestöjen kanssa. Vain muutaman vuoden ikäinen SOSTE 
Suomen sosiaali ja terveys ry toimi järjestöjen yhteisenä äänenä, ja keskusjär-
jestö on haastatteluaineiston perusteella avannut ovia neuvottelupöytiin. Herää 
kysymys, pitäisikö järjestöjen kuitenkin sietää vaikuttamistyössään moniääni-
syyttä nykyistä enemmän. Tulosten perusteella Mielenterveyden keskusliitto jou-
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tui ottamaan etäisyyttä muihin kansanterveysjärjestöihin, koska hoitotakuu to-
teutui paremmin somaattisten sairauksien hoidossa kuin mielenterveyspuolella. 
Järjestöt eivät keskenäänkään muodostaneet yhteisiä kielellisiä instituutioita.  

Hoitotakuu-uudistuksesta olisi voinut kehittyä käänteentekevä uudistus poti-
laille. Hoitotakuun lakitekstin (EV 94/2004 vp) mukaan hoitotakuu olisi voinut 
johtaa potilaiden massiiviseen voimaantumiseen. Alkuperäisen hoitotakuu-uu-
distuksen lakitekstien mukaan hoitotakuu turvaa potilaan hoidon määräaikoi-
neen, varmistaa hoidon laadun yhtenäisin kriteerein, tarjoaa potilaalle tarvitta-
essa mahdollisuuden saada tutkimus-, hoito- tai lääkinnällisen kuntoutuksen 
suunnitelman, takaa hoidon jatkuvuuden ja suo potilaalle mahdollisuuden tarvit-
taessa saada hoitoa muualta kuin omalta alueeltaan (EV 94/2004 vp). Lisäksi po-
tilas voi itse valvoa määräaikojen ja hoidon kriteereiden noudattamista. Hoitota-
kuussa potilas on asianomistaja, jolla on oikeus tehdä kanteluja ja muistutuksia 
(L 785/1992, 10 §79).  

Lääkärit olivat aloitteellisia hoitotakuun suhteen jo 1990-luvun alussa. En 
muista, että Suomen Lääkäriliitto olisi tehnyt aiheesta tuolloin yhteistyötä poti-
lasjärjestöjen kanssa. Kansanterveysjärjestöt eivät olleet myöhemminkään aloit-
teellisia hoitotakuun aikaansaamisessa maahan, eikä niillä ollut yhteistä, kattavaa 
kantaa hoitotakuuseen.  

Vastausta sille, miksi kansanterveysjärjestöille hoitotakuu ei merkinnyt suurta 
terveydenhuollon reformia, voi etsiä niistä tuloksista, jotka eivät koskeneet suo-
raan tutkimustehtävää, mutta liittyivät teoreettisen viitekehyksen ensimmäiseen 
tasoon Ajankuvaa ja aikalaisdiagnoosia (luvut 6.7.1 ja 3.2.1). Järjestöillä näytti 
olevan tutkimusajankohtana muita ajankohtaisia edunvalvontahaasteita kuin 
hoitotakuu. Tuloksista nousi kolme kohtaa, jotka auttavat ymmärtämään, miksi 
hoitotakuusta ei tullut järjestöjen ”isoa juttua”. 

Järjestöt osallistuivat aktiivisesti terveyden edistämistä koskevaan keskus-
teluun tuoden esille myös sairastuneen ihmisen näkökulman. Terveyden 
edistämisen eetoksessa tällaisen näkökulman esille tuominen vei järjes-
töiltä energiaa. Järjestöt kannattivat ajatusta, että yhteiskunnan on tuet-
tava väestön omaa toimintaa terveyden ylläpitämiseksi ja yksilöllä on vas-
tuuta oman terveytensä vaalimisesta, mutta samalla ne korostivat, ettei sai-
rauden hoitoa voida sysätä yksilön vastuulle. Järjestöt toivat esille, että ter-
veydenhuoltojärjestelmää ei ole rakennettu ajatellen pitkäaikaissairaita. 
Itse sairastuneet toivat esille tuntevansa syyllisyyttä ja häpeää, jos he eivät 
parane nopeasti eivätkä pysy terveenä. 
Hoitotakuuvalmistelujen edetessä järjestöt ottivat osaa hoidon priorisoin-
tikeskusteluun. Priorisointikeskustelussa tuotiin esille kanta, jonka mu-

                                                        
79 Vuoden 2015 alusta tuli voimaan potilaslain muutos, jonka mukaan viranomainen voi 
muuttaa kantelun muistutukseksi (L 785/1992, 10a §). 
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kaan vastuu itse aiheutetusta sairaudesta kuuluu yksilölle. Tätä kantaa jär-
jestöt vastustivat. Ajatusta pidettiin kestämättömänä jo moraalisestakin 
syystä. 
Järjestöt kantoivat huolta siitä, että samanaikaisesti kun terveyskeskuksien 
palveluista säästetään, kuilu hyvätuloisten ja pienituloisten palvelujen 
saannissa syvenee. Järjestöt suuntasivat voimavarojaan pienituloisten oi-
keuteen saada hoitoa. Järjestöt olivat huolissaan pitkäaikaissairaiden hei-
kentyvästä asemasta. Järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että pitkäaikaissai-
raiden sairauskulut eivät saisi enää kasvaa. Erityisesti lääkepolitiikan koet-
tiin aiheuttavan eriarvoisuutta potilaiden keskuudessa.  

Lisäksi tekstianalyysi paljasti, että järjestöjen näkemysten mukaan potilaan ase-
maa voidaan parantaa lähinnä hallinnon keinoin eikä teksteissä käytetty potilaita 
valtaistavia ilmaisuja. Uhka hoitotakuun tulkitsemisesta subjektiiviseksi oikeu-
deksi hillitsi puhetta hoitotakuusta ylipäätänsä oikeutena järjestöjen keskuu-
dessa. Hoitotakuusta alettiin kirjoittaa oikeutena vasta vuoden kuluttua sen voi-
maantulosta. Hoitotakuusta olisi voinut tulla järjestöjen kannalta merkittävä uu-
distus, jos järjestöjä olisi pyydetty mukaan hoitotakuun valmisteluun. Virallisen 
seurannan kehittämiseen järjestöt yrittivät päästä mukaan – tuloksetta.  

Tästä kaikesta voi tehdä johtopäätöksen, että kansanterveysjärjestöjen vaikut-
tamistyö sisälsi tutkimusajankohtana reagoivia ja jälkijättöisiä ponnistuksia, 
joista järjestöillä oli vaikeuksia saada ääntänsä kuuluviin. Samanaikaisesti tämän 
tutkimuksen tuloksista voi tehdä myös johtopäätöksen, että kansanterveysjärjes-
töillä on kyky vainuta tärkeitä uudistuksia vuosia ennen niiden toteuttamista. Esi-
merkiksi jo vuonna 2004 järjestöt tekivät sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ehdo-
tuksia potilaan oikeudesta valita hoitopaikkansa, hoitosuunnitelman teosta kai-
kille potilaille ja tutkimuksien määräajoista. Nämä toteutuivat terveydenhuolto-
lain yhteydessä vuonna 2010.  

Äänestäjiä ovat kansalaiset ja ihmiset – eivät potilaat 

Hoitotakuun lainsäädäntö koskee ensisijaisesti potilasta. Deliberatiivisen demo-
kratian olisi voinut luulla toteutuvan hoitotakuun lainsäädännössä, toteutuksessa, 
seurannassa ja arvioinnissa. Kansalaiset potilaan roolissa olisivat voineet olla jär-
jestöjen lisäksi aktiivisesti mukana keskustelijoina ja toimijoina. Jokaisella kan-
salaisella on potiluuden kokemuksia. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin ker-
tovat, että politiikassa kansalaiset esiintyivät erillään potiluudesta. Potilaan ase-
massa ihmistä ei nähdä äänestäjänä tai vaikuttajana. Haastatteluaineiston mu-
kaan kansalainen kuuluu poliittiseen puheeseen, mutta ei potilas.  

Tulosten pohjalta herää kysymys, menettääkö potilas tilapäisesti kansalaisoi-
keuksiaan, mikäli hän ei kykene pysymään terveenä. Potilaan oikeudet tulivat 
esille valtionhallinnon dokumenteissa hämmentävästi erityisesti tutkimusajan-
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kohdan alkuvuosina. Teksteissä potilaan oikeuksia rajoitettiin, kun muiden Poh-
joismaiden kuvauksissa potilaan oikeuksista kirjoitettiin potilasmyönteisesti 
(luku 6.3.1). Yhteiskunnalla näyttää olevan hyvästä kansalaisesta selkeä kuva, jo-
hon yhdistyvät elämänhallinta ja terveys. Tätä tukevat Saarisen, Salmenniemen ja 
Keräsen (2014, 612) näkemykset uusliberalismin noususta, jonka tuotteena syntyi 
aktiivinen, vastuullinen ja taloudellisesti tuottava subjekti ja hyvinvointipalvelu-
jen kuluttaja. Ajattelusta voi tehdä johtopäätöksen, että potiluudesta tulee uhka 
kansalaiselle yhteiskunnassa, jossa kansalaisia kannustetaan vastuulliseen ter-
veyskäyttäytymiseen. Vastuu terveydestä vaatii kyvykkyyttä, ja paradoksaalisesti 
sen lisääntyminen voi lisätä väestön eriarvoisuutta. 

Samanaikaisesti potilaan vastuu omasta terveydestään ja hoidostaan kasvaa. 
Beckin aikalaisdiagnoosin mukaan oikeudellinen valta saattaa lisääntyä talousasi-
oissa niin, että terveydenhuollon, kuten lääketieteen, asiantuntijoiden valta heik-
kenee. Esimerkiksi hoitohenkilöstön vastuu terveydenhuollon päätöksistä muut-
tui, kun henkilöstön ei enää terveydenhuoltolain tultua voimaan tarvinnut päättää 
perusterveydenhuollossa hoitopaikan valinnoista kuunnellen potilaan toiveita ja 
yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Asetelma muuttui niin, että potilas tekee 
valinnan itse ja hoitohenkilöstö voi auttaa häntä tässä. Haastatteluaineiston mu-
kaan tämä valinnanvapaus – ehkä onneksikin – koskettaa käytännössä pientä 
osaa väestöstä.  

Potilaan toimijuus vaihtelee  

Potilaan toimijuudesta löytyi selkeitä eroja valtionhallinnon ja järjestöjen välillä, 
vaikka kummankin tahon kielessä oli samankaltaisuutta. Valtionhallinto ja järjes-
töt kirjoittivat hoitotakuusta enimmäkseen mainitsematta potilasta laisinkaan, ja 
jos potilas mainittiin, hänet kuvattiin enimmäkseen kohteena. Järjestöille potilas 
aktiivisena toimijana oli myönteinen asia, valtionhallinnossa oli myönteistä, jos 
potilas oli kohde. 

Järjestöt mutta myös Valtiontalouden tarkastusvirasto kuvasivat potilasta 
kohteena usein negatiivisesti, mutta potilaan aktiivisuuden lisääntyessä näissä 
dokumenteissa oli nähtävissä myönteisyyden kasvamista. Sekä järjestöt että Val-
tiontalouden tarkastusvirasto edustavat tahoja, jotka eivät ole hoitotakuun legitii-
missä toteutusvastuussa. Ne voivat ottaa ulkopuolisen tarkkailijan roolin, jossa 
potilaaseen voi suhtautua toisin kuin lainsäätäjä. Tuloksista voi päätellä, että val-
tionhallinto näkee pääsääntöisesti tarkoituksenmukaisena pitää potilasta koh-
teena, vaikka puhutaan potilaan tasa-arvoisesta kohtaamisesta, yhteisymmärryk-
sessä tehtävistä hoitopäätöksistä ja potilaiden oikeuksista. Tilanne on ristiriitai-
nen. Siinä missä kansalaista kannustetaan aktiivisuuteen, potilaalle ei muodostu 
edes tilanteita, joissa hän voisi käyttää voimavarojaan hänelle itselleen myöntei-
sellä tavalla. 
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Potilaan vastuu ja valinnanvapaus kasvavat salakavalassa myötätuulessa 

Potilasmyönteisyys näytti käsiteltyjen dokumenttien perusteella lisääntyvän 
2004–2010. Esimerkiksi vuonna 2004 vallitsi ajatus, että jos potilas haluaa päät-
tää hoidostaan, hän siitä myös maksaa, mutta vuonna 2010 tällaista ilmaisua ei 
ollut nähtävissä, vaan potilaan oikeus valita hoitopaikkansa oli tuolloin vallitseva 
ajatus. Ero näkyi myös siinä, että potilasta kuvattiin suhteessa yksityiseen tervey-
denhuoltoon myönteisemmin kuin suhteessa julkiseen terveydenhuoltoon ja hä-
nen päätöksentekoaan arvostettiin. Kansanedustajatkin puhuivat potilaasta 
myönteisemmin vuonna 2010 kuin vuonna 2004. Tulokset osoittavat, että potilas 
ottaa yhä enemmän vastuuta omasta hoidostaan ja järjestelee sitä.  

Potilaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden korostumisella on sala-
kavalia piirteitä, jotka saattavat haastatteluaineiston mukaan pahimmillaan ai-
heuttaa jopa heitteillejättöä ja vastuun sysäämistä potilaalle. Oman hoidon sään-
tely vaatii riittäviä tietoja ja taitoja.  

8.2 Arviointia ja jatkotoimenpide-ehdotuksia 

Tämän tutkimuksen aihealue kumpusi kansallisen terveyspolitiikan ytimestä: po-
tilaan asema on terveyspolitiikan peruselementti, valtionhallinto on lainsäädän-
tövaltansa vuoksi merkityksellisin toimija kansallisessa terveyspolitiikassa, jonka 
olennaisia tavoitteita ovat hoitoon pääsyn turvaaminen ja hoidon tason kohenta-
minen, ja kansanterveysjärjestöt muodostavat Suomessa keskeisen toimijan.  

Käsitteet hoitotakuu ja kansanterveysjärjestö olivat tutkimukseni kannalta on-
gelmallisia. Hoitotakuu muuttui jo muutamassa vuodessa. Sen käyttö oli vailli-
naista virallisissa dokumenteissa, eri tahot ymmärsivät käsitteen toisistaan poik-
keavalla tavalla. Ilmaisin tutkimuksessani selvästi, että lähtökohtaisesti käytän 
tutkimuksessani alkuperäistä, hoitotakuuta koskevan esityksen (HE 77/2004 vp) 
mukaista laajaa käsitystä hoitotakuusta. Hoitotakuu-käsite nousi tutkimuksen 
kohteeksi. Käsite kansanterveysjärjestö liittyy kansanterveyden asemaan yhteis-
kunnassa. Alkujaan tutkimuksessa pohdittiin kansanterveyden kehitystä, mutta 
se olisi vienyt tutkimusta liikaa sivupoluille. Kansanterveys-käsitteen käyttö on 
muuttunut jopa lainsäädännössä. Tässä tutkimuksessa jouduttiin tyytymään sosi-
aalisen käytännön esille tuomaan käsitykseen kansanterveysjärjestöistä.  

Valitsin teoriapohjaksi Wodakin (2004, 185–201) monitasoisen mallin. Woda-
kin mallia kantaa ajatus siitä, että kielelliset käytännöt sisältävät sanomattomia 
sääntöjä ja sopimuksia, eri tahojen kielen samanlaisuuksia ja erilaisuuksia ja so-
siaalisen moniäänisyyden ristiriitaisuuksia (vrt. Wodak 2004, 191–192). Tämä 
sopi tutkimukseeni, jonka kohteena oli kirjoitettu ja puhuttu kieli. Rakensin Wo-
dakia soveltaen oman teoreettisen viitekehyksen, joka auttoi tutkimustehtävän 
luomisessa ja tutkimusaineiston tarkastelussa. Teoreettisen viitekehyksen tasot 
ohjasivat omalta osaltaan tutkimuksen kulkua. Ensimmäinen taso ajankuvineen 
ja aikalaisdiagnooseineen vaikutti taustalla.  Toinen taso Politiikka, järjestöjen 
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vaikuttamistyö ja potilaiden asema liittyi voimakkaimmin tutkimustehtävän si-
sältöön. Kielen hallinta -taso helpotti tutkimuksen metodologisia ratkaisuja. 
Hoito-, asiakkuus- ja vaikuttamisteemat avainsanoineen muodostivat välineen, 
jonka avulla saatoin arvioida tekstien intensiivisyyttä suhteessa valittuun aihee-
seen. Teemojen käsittely mahdollisti aineiston kvantifioimisen, jonka avulla pys-
tyin määrällisesti arvioimaan tekstien validiteettia ja vertaamaan tekstejä toi-
siinsa. Teemojen avulla kvantifiointi näkyy väitöskirjassani useita kertoja johtuen 
siitä, että halusin avoimesti varmistaa käsiteltävän dokumentin relevanttiuden. 

Rajasin tutkimukseni tiettyihin kansanterveysjärjestöihin ja valtionhallinnon 
toimijoihin sekä tiettyyn aikaan. Haastatellut asiantuntijat edustivat aihealueen 
silloista asiantuntijakärkeä. Helsingin Sanomien artikkelit syvensivät teoreettisen 
viitekehyksenkin mukaisesti ajankuvaa. Nämä rajaukset sisälsivät pohdintaa tie-
tojen yleistettävyydestä. Hoitotakuun lainsäädännön näkökulmasta dokument-
teja voidaan pitää kansallisella tasolla edustavina, mutta tulosten yleistämiseen 
suhtaudun varauksellisesti.  

Tutkimusaineisto oli laaja ja koostuivat useista erityyppisistä dokumenteista. 
Tutkimusmenetelmiä käytettiin vaiheittain riippuen aineistosta ja tutkimustehtä-
västä. Tiedon varmistamiseksi käytettiin rinnakkain erilaisia lähteitä, kuten esi-
merkiksi valtionhallinnon virallisia dokumentteja, Helsingin Sanomien artikke-
leita ja asiantuntijoiden haastatteluja. Moniulotteinen teoreettinen viitekehys var-
misti osaltaan sitä, että tarkastelin aineistoa eri tulokulmista. Metodologisista rat-
kaisuista ja tuloksista on raportoitu yksityiskohtaisesti. Tekstistä johdettujen tii-
vistettyjen tuloksien tarkoituksena oli varmistaa relevanttien havaintojen suh-
teuttaminen tulkintaan (Alasuutari 1990, 38). Tiivistetyt tulokset jäsensivät tutki-
muskysymyksiin vastaamista. Nämä ratkaisut yhdessä varmistivat tutkimuksen 
pätevyyttä ja sen luotettavuutta. (Vrt. Tuomi & Sarajärvi 209, 134–149.)  

Tulkinnan tulee olla sisäisesti ja ulkoisesti koeteltavissa (Heiskala 1990, 244–
245). Tutkimusta on sisäisesti koeteltava raportin johdonmukaisuuden ja aineis-
ton riittävyyden lisäksi tulkinnan kriteereiden ja tulkinnan ristiriitaisuuksien eks-
plikoinnilla (Heiskala 1990, 244). Tutkimuksessa on raportoitu tulkintaresurs-
seista (luku 5.4.1). Hain varmuutta tulkinnoille teoreettisesta viitekehyksestä. Sa-
nallisen tulkinnan apuna käytin erityisesti teoreettisen viitekehyksen kolmiluokit-
telua potilaan toimijuudesta, terveyspolitiikan keskustelujen jaottelua ja kielen 
vallan analyysitasoja (luvut 3.3.3 ja 3.4.2; taulukko 2 ja kuvio 3). Teoreettisen vii-
tekehyksen antamasta tuesta huolimatta koin välillä epävarmuutta tulkinnassa. 
Dekonstruoinnissa pohdin jatkuvasti aineiston kontekstuaalisia yhteyksiä.  

Tällä tutkimuksella on yhteiskunnallista merkitystä, koska se yhdistää uudella 
tavalla potilaan aseman valtionhallinnon ja järjestöjen dokumentteihin.  Tutki-
mus on esimerkki väitöskirjasta, jossa tutkimusaiheen viitoittaman on ylitetty eri 
tieteiden rajoja ja annettu arvoa kokemukselle ja käytännön asiantuntemukselle.    
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Tulevaisuudesta 

Professori Minna Kaila ja erikoislääkäri Hanna Pelttari (2014) ovat tehneet sosi-
aali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen kiireettömään hoitoon 
pääsystä. Selvitys nojaa viranomaisten julkaisuihin ja asiantuntijoiden näkemyk-
siin (Kaila & Pelttari 2014, 5). Selvityksen johdannossa todetaan: 

”Hoidon saatavuus on yksi keskeinen ja korjattava asia sosiaali- ja terveyden-
huollossa. Sote-järjestelmälaki tulee linjaamaan tulevan palvelurakenteen, 
johtaa uusiin rajapintoihin ja luo tarpeen hoidon saatavuutta koskevien sää-
dösten määrittelylle uudessa rakenteessa.” (Kaila & Pelttari 2014, 5.) 

Kaila ja Pelttari (2014, 5) toivat esille, että hoitoon pääsylle asetetut odotusajat 
ovat eurooppalaisessa vertailussa pitkiä. He huomauttivat, että potilasdirektiivin 
mukaisesta, rajat ylittävästä hoitoon pääsystä tulee yhä ajankohtaisempaa poti-
lasdirektiivien voimaantulon ansiosta (Kaila & Pelttari 2014, 5, 35; Potilasdirek-
tiivi 2011/24/EU, 21 artikla). Tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa tuli 
esille, että on aika lyhentää hoitotakuun määräaikoja. Kirjoittajat pohtivat mah-
dollisuutta, että nykyisenlaisesta hoitotakuusta luovuttaisiin ja se korvattaisiin 
hoitosuunnitelmalla. He parantaisivat potilaan tiedonsaantia, niin että tiedon 
saisi ”yhdeltä luukulta” ja se vastaisi potilaan tarpeisiin. Samalla potilaalta voitai-
siin edellyttää niin sanottua omavalvontaa. (Kaila & Pelttari 2014, 36.) Juha Sipi-
län hallitusohjelmasta löytyy maininta, jonka mukaan hallitus tarkastaa palvelu-
jen kiireettömän hoidon määräajat joustavuuden lisäämiseksi (VNK 2015, 9). Tä-
män voi tulkita niin, että kun poistetaan tai vähennetään määräaikoja, joustavuus 
lisääntyy.  

Valtionhallinnon kannalta voisi olla viisasta unohtaa koko hoitotakuu, jonka 
nimestäkään ei ole päästy yksimielisyyteen. Se sitoo mekaanisiin määräaikoihin 
ja jäykistää hoitoa. Valtionhallinnon kannalta myös potilaiden tiedot poikkeuksel-
lisen pitkistä odotusajoista saattavat houkutella potilaita hoitoon ulkomaille val-
tion kustantamina potilasdirektiivin mukaisesti (Potilasdirektiivi 2011/24/EU). 
Potilaan kannalta hoitotakuuta kannata edelleen kehittää. Odotusajat ovat kiis-
tatta lyhentyneet. Potilaan on aikaisempaa helpompi saada yhteys terveyskeskuk-
seen. Vähitellen ollaan pääsemässä tilaan, jossa hoitotakuu toteutuu sekä erikois-
sairaanhoidossa että myös perusterveydenhuollossa.   

Tutkimukseni pohjalta ehdotan yhdeksän jatkotoimenpidettä: 

1. Tarvetta jatkotutkimuksiin  

Tätä tutkimusta tulee jatkaa niin, että potilailta kysytään heitä koskevista asioista, 
kuten hoitotakuusta. Hoitotakuuta tulisi tutkia niin, että potilaat toisivat esille 
omaa tietotasoaan ja suhtautumistaan hoitotakuuseen, ja tämän tutkimuksen tu-
loksia voidaan arvioituttaa potilailla. Dokumenttipohjaa tulisi laajentaa. Pidän 
onnistuneena ratkaisuna sitä, että tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin useista ai-
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neistoryhmistä lähtien. Käytäntöä voisi jatkaa lisäten eri aineistoryhmien doku-
menttien määrää. Haastateltavien asiantuntijoiden määrää tulisi kasvattaa niin, 
että asiantuntijat edustaisivat hoitotakuun puolesta ja vastaan puhujia. Valtion-
hallinnolla ja myös Helsingin Sanomilla on toimivat sähköiset arkistot. Järjes-
töissä tulee kehittää sellaisia arkistointijärjestelmiä, jotka edesauttavat tutkijoi-
den työtä. Esimerkiksi järjestölehdet voisi arkistoida digitaalisesti yhteen paik-
kaan, vaikkapa Kansallisarkistoon, sanomalehtien tapaan. Median kuvaa hoitota-
kuusta tulisi tarkastella omana alueenaan.  

Potilaista on tutkimuksia olemassa, mutta suoraan potiluutta koskevia tutki-
mustuloksia löysin vähän. Potiluuden prosessitutkimus suhteessa hoitotakuuseen 
voisi auttaa sairaanhoidon käytäntöjen kehittämisessä. Potilaan toimijuus kaipaa 
nykyistä syvempää tutkimusotetta. Potilaista on tutkimuksia olemassa, mutta 
suoraan potiluutta koskevia tutkimustuloksia löysin vähän. Potiluuden prosessi-
tutkimus suhteessa hoitotakuuseen voisi auttaa sairaanhoidon käytäntöjen kehit-
tämisessä. Potilaan toimijuus kaipaa nykyistä syvempää tutkimusotetta. Amma-
tilliseen toimijuuteen liittyy muun muassa vaikutusmahdollisuudet, osallisuus, 
identiteetti, voimavaraistuminen ja voimaantuminen (ks. esim. Hökkä & al. 
2014). Ammatillista toimijuutta koskevaa tutkimuksellista tietoa kannattaisi so-
veltaa tutkimukseen, jonka tarkoituksena olisi syventää käsitystä potilaasta. Täl-
laisen tutkimuksen keskeinen ryhmä voisi muodostua pitkäaikaissairaista tai va-
kavan sairauden kohdanneista potilaista, jotka tarvitsevat identiteettinsä vahvis-
tamista tai jopa uudelleen luomista (vrt. Kovero 2004, 136–140). Toimijuus, joka 
rakentuu identiteettiin, hoitoprosessissa oppimiseen ja osallistumiseen, voi ra-
kentaa potilaan voimavaraistumista, niin että hän menestyy terveydenhuollon li-
sääntyvän valinnan vapauden ja yksilöllisen vastuun eetoksessa. Tutkimusta kan-
nattaisi tehdä yhteistyössä potilasyhdistysten kanssa.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuottamasta aineistosta ja kielestä tulisi tehdä 
sosiolingvististä, historiallista, sosiaalipsykologista ja viestinnällistä tutkimusta. 
Tämän tutkimuksen perustella järjestöjen tuottama teksti muistutti valtionhallin-
non tekstiä. Järjestöjen historiaa tulisi tutkia sosiolingvistisesti. Olisi tärkeää tie-
tää, kuinka paljon järjestöjen advocacy-henkeä80 löytyy aikaisemmista järjestöjen 
teksteistä ja onko tässä tapahtunut muutosta. Järjestöjen identiteettiä tulisi sel-
vittää tulevaisuudessa nykyistä seikkaperäisemmin.    

Tuloksista kävi ilmi, että lainvoimaan ei välttämättä uskota. Tätä tutkimusta 
voisi laajentaa selvittämällä terveydenhuollon lainsäädännön vaikutusta potilaan 
asemaan aina kansanterveyslaista tähän päivään. 

Terveyspolitiikka kaipaa politics-orientoituvaa tutkimusta, jossa nojaudutaan 
politiikkateorioihin (vrt. Lehto & al.  2006, 85–86).  Tutkimuksestani jäi puuttu-
maan lähes kokonaan politiikkateorioiden vaikutus. Esimerkiksi hoitotakuun 

                                                        
80 Esimerkiksi sanonta ”Pois reumapeikon käsistä. Ojenna auttava käsi heille” on peräisin 
vuodelta 1951 (Ahtola & Åberg 2007, 12). Sanonta on oman aikansa tuote.  
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lainsäädäntövaiheen tutkimusta voisi täydentää ja syventää eduskuntapuheen re-
toriikka-analyysilla.  Soten valmistusprosessi voi olla tulevaisuuden merkittävä 
terveyspoliittinen politics-orientoitunut tutkimusaihe.    

Tutkimusta hoitotakuusta tulisi jatkaa niin, että hoitotakuuta analysoidaan yh-
dessä sosiaalihuollon takuujärjestelmien kanssa.   

2. Potilas näkyviin  

Tämän tutkimuksen perusteella on keskeistä, että terveydenhuollon lainsäädän-
nössä kansalaisia kuunnellaan potilaan roolissa aikaisempaa enemmän. Lainsää-
dännön esityödokumenteissa kieltä voidaan kehittää niin, että potilaasta kirjoite-
taan toimijana aikaisempaa enemmän. Näin lainsäätäjät saattavat rohkaistua sa-
maistumaan potilaisiin ja alkaa harkita nykyistä tarkemmin, mikä on potilaan 
kannalta hyvä asia. Potilaita edustavilta järjestöiltä toivon valppautta seurata ja 
arvioida, kuullaanko potilaiden ääntä riittävästi tulevaisuuden lainsäädännössä. 
Järjestöjen tulisi varmistaa, ettei potilaiden oikeusturva heikkene, vaan pikem-
minkin vahvistuu. Järjestöjen tulee muodostaa uudenlainen taustatuki potilaille 
ja ärhäköityä tilanteissa, joissa julkishallinto pyrkii sysäämään sairaille ihmisille 
sellaista vastuuta, joka saattaa vaarantaa toipumisen.  

Potilaita edustavien järjestöjen ja itse potilaiden tulee herättää keskustelua sel-
laisesta potiluudesta, jossa ihmisen ja kansalaisen arvo säilyy sairastumisesta 
huolimatta ja jossa jokaiselle sairastuneelle suodaan oikeus saada hyvää hoitoa ja 
osallistua voimavarojensa mukaan hoitoon. Järjestöjen tulee ennakoida tilanteita, 
joissa viranomaisten on mahdollista vetäytyä vastuusta.  

Järjestöjen tulee osoittaa järjestelmäkeskeisen asiantuntemuksen rinnalla ky-
kyä tuoda esille yhä enemmän potilasnäkökulmaa.  

3. Hoitotakuuta kehitettävä  

Hoitotakuuta tulee kehittää osana rakenneuudistuksia niin, että siihen otetaan 
mukaan potilaita edustavia järjestöjä. Vähitellen on saatu sekä erikoissairaanhoi-
dosta että myös perusterveydenhuollosta aikaisempaa relevantimpaa seurantatie-
toa, jonka pohjalta tulee edelleen varmistua siitä, että hoitotakuu toteutuu kaikki-
alla maassa. Määräaikoja olisi lyhennettävä kansainvälisten vertailujenkin poh-
jalta (vrt. Kaila & Pelttari 2014, 5). Terveydenhuollon rakenneuudistus, jossa 
mahdollisesti sekä perusterveydenhuolto että erikoissairaanhoito ovat samassa 
organisaatiossa, antaa uusia edellytyksiä hoitotakuun kehittämiseen. Lainsäädän-
töä voidaan yksinkertaistaa yhteneväisillä määräajoilla, ja yhtenäiset hoidon pe-
rusteet tulisivat sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yhteiseen 
käyttöön. Tässä työssä olennaista olisi lisätä potilaiden kykyä valvoa omaa hoito-
aan. Järjestöjen tulisi kouluttaa potilaita valvomaan omaa hoitoaan. Määräajat ja 
yhteneväiset hoidon perusteet parhaimmillaan jämäköittävät hoitosuunnitelmia, 
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joiden sisältöä tulee myös kehittää sähköisen tietojärjestelmän avulla. Niiden käy-
tön tulee olla helppoa, ja niiden tulisi sallia potilaan ja hoitavan henkilökunnan 
vuoropuhelu. Toimivat ja ajantasaiset hoitosuunnitelmat toteutusmerkintöineen 
helpottavat tarkoituksenmukaisen tietopaketin luomista hoidon jatkuvuuden tur-
vaamiseksi.  

4. Potilaat ilman diagnoosia järjestötoimintaan 

Tämä tutkimus osoitti, että potilaat ilman diagnoosia jäävät hoitotakuun katvee-
seen. Kansanterveysjärjestöt keskittyvät nykyään yhtäältä tautikohtaiseen työhön 
eli ihmisiin, joilla on diagnoosi, ja toisaalta ehkäisevään työhön ja terveyden edis-
tämiseen. Ihmiset, jotka oirehtivat, mutta jostain syystä eivät saa diagnoosia, tulee 
saada järjestöjen tuen piiriin nykyistä voimakkaammin. Järjestöt voivat perustaa 
omia ryhmiä henkilöille, joiden on vaikea saada diagnoosia.  

5. Potilaille lähipalveluja  

Nyt terveydenhuolto jakaantuu erikoissairaanhoitoon ja perusterveydenhuoltoon. 
Tehdään Suomessa mitä tahansa rakenneuudistuksia, potilaan tulisi päästä päte-
vään hoitoon oikeassa ajassa ja oikeaan paikkaan, mikä on hoitotakuunkin ta-
voite.  Tutkimukseni paljasti, että potilaan oletetaan liikkuvan paikasta toiseen ja 
jopa koordinoivan omaa hoitoaan. Maassa on paljon ikääntyneitä, pitkäaikaissai-
raita ihmisiä, joilla saattaa olla useita sairauksia ja liikkumisvaikeuksia.  Myös lap-
siperheet ja odottavat äidit tarvitsevat edelleen terveydenhuollon palveluja kodin 
läheltä. Terveydenhuollon kehityksessä on tapahtunut teknologista edistystä, esi-
merkkinä terveyskeskusten automaattinen puhelinvastaajajärjestelmä, joka hel-
pottaa ensikontaktin saamista hoitotakuun mukaisesti. Etähoidon kehittyessä on 
vaara, että potilaan odotetaan olevan joko kotona päätteen ääressä tai liikkuvan 
edelleen hoitopisteestä toiseen ja samalla harvenevat terveysasemat saattavat si-
joittua etäälle palvelukäyttäjän kodista. Terveydenhuollon tulee kehittää edelleen 
palveluja, jotka sijaitsevat lähellä ihmisten koteja, liikkuvat pyörillä, kuten auto-
klinikka, tai tulevat kotiin. Tutkimustuloksista vedettiin johtopäätös, että poti-
laalla ei ole riittävästi terveysturvaa. Palvelun fyysinen läheisyys lisää terveystur-
vaa aikana, jona monet asiat halutaan hoitaa keskitetysti ja etäällä. Ratkaisu hel-
pottaa hoidon tarpeen arviointia, johon pitäisi kuulua myös elinympäristön tar-
kastelu. Lähipalvelulla tulisi olla merkittävä rooli hoidon koordinoimisessa.  Poti-
las tarvitsee terveydenhuollon ammattilaisen tukea ja koordinointiapua erityisesti 
hänen valinnanvapautensa lisääntyessä.  
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6. Valtakunnallinen potilasraatijärjestelmä pystyyn  

Tutkimus osoitti, että hoitotakuun virallisesta seurannasta puuttuu kokonaan kai-
vattu potilasnäkökulma. Suomeen tulee saada valtakunnallinen potilasraatijärjes-
telmä, joka toimii virallisen seurannan rinnalla – tai sisällä. Kysymys on järjestel-
mästä, jolla on yhteydet aluehallintoon, kuntiin, järjestöihin paikallisyhdistyksi-
neen sekä yksittäisiin potilaisiin. Tällaisen järjestelmän luomisessa järjestöt teki-
sivät yhteistyötä valtionhallinnon kanssa. Potilasraatijärjestelmää pilotoitaisiin 
hoitotakuun virallisessa seurannassa esimerkiksi Raha-automaattiyhdistyksen 
tuella.  

7. Lisää taloustuntemusta lainsäädäntöön  

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella hoitotakuukeskustelussa talous näytti 
välillä ajavan potilaan ohi.  Terveydenhuollon talousasiantuntemusta tulee vah-
vistaa, ja se on saatava pakolliseksi osaksi lainsäädäntötyötä, niin että lain valmis-
teluun ja hallituksen esitykseen kuuluu aina lain rahoitussuunnitelma ja kustan-
nuslaskelma.  

8. Terveydenhuollon historiaa päättäjien tueksi 

Terveydenhuollon historian tulee olla osa lainsäädännöllistä päätöstä. Tässä tut-
kimuksessa saatiin merkkejä siitä, että lainsäädännön valmistelutyössä tehdään 
päällekkäistä työtä81, koska taustoista ei tiedetä riittävästi. Tarvitaan terveyden-
huollon historian asiantuntemusta ja myös lisää lakimiehiä, jotka ovat perehty-
neet terveyden lainsäädäntöön ja tuntevat Suomen terveydenhuollon lainsäädän-
nön historian Euroopan unionin direktiivien lisäksi. Kansallisen terveydenhuol-
lon ja erityisesti sen lainsäädännön historiaa tulee saattaa päättäjien tietoon ja tu-
eksi systemaattisesti.  

9. Potilaan valinnanvapauden edellytykset selvitettävä 

Potiluuden erityispiirteiden tulisi näkyä silloin, kun vastuuta siirretään potilaille 
samalla kun heille annetaan vapautta valita.  Ensimmäinen edellytys on, että po-
tilas saa riittävästi tukea ja pätevää tietoa järkevien valintojen tekemiseen, missä 
järjestöillä on tärkeä rooli. 

 
Keskeinen toiveeni on, että suomalaisessa terveyspolitiikassa asioita tutkitaan, 
selvitetään, suunnitellaan ja toteutetaan yhä enemmän potilaan näkökulmasta.   
 

 

                                                        
81 Hallituksen kärkihankkeissa mainittu normien purku ansaitsee harkinnan myös sosi-
aali- ja terveydenhuollossa.  
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LIITTEET 

Liite 1 

Teemat ja avainsanat tietokonepohjaisen etsintään 

Teemat ja avainsanat Haussa käytetyt sanojen 
perusosa  

Esimerkkejä 

Hoitoteema

hoito hoi hoito, hoide.., hoita…, hoido… 

kuntoutus kuntou kuntoutuksessa, kuntoutu-
minen 

pääsy pääs pääsy, pääsee

hoitotakuu hoitotakuu

jono jono

saatavuus saatavu

ketju 
porras 

ketju hoitoketju,
hoidon portaat 

Asiakkuusteema

asiakas asiak

asukas asuk. kunnan asukas

henkilö henkilö

ihminen  
lapsi,nuori, vanhus 

ihmi, inhi 
laps, laste 

inhimillinen 

kansalainen kansal

käyttäjä käyttäj

potilas 
sairas, diabeetikko, 
kuntoutuja 

potila 
sairas, sairaan (välilyönti), 
sairaall, sairai   
, diabeetik 
kuntoutuj 

yksilö yksilö
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Vaikuttamisteema

vaikuttaa 
vuorovaikutus  

vaikut vaikuttaminen, vaikuttava , 
vaikutus 

kansalaistoiminta

valta val vallan, vallassa, valtaan 

järjestö järjestö

kolmas sektori kolma sektor 

liitto  liit liiton 

yhdistys yhdisty yhdistyksen

oikeus oikeu oikeudet, oikeuksien

tasa-arvoisuus  
eriarvoisuus, tasapuolisuus, 
yhdenmukaisuus, yhdenver-
taisuus  

tasa-arvoi 
eriarvoi, tasapuoli…, yhdenmu-
kai…, yhdenvertai…. 

talous 
raha, maksu, budjetti, re-
surssi, voimavara, kus-
tannus  

talou 
rah, maks, budj, resurssi, voi-
mavara, kustannu 

maksu, talousarvio, talouk-
sissa,  
rahoitus, kustannukset 

valita vali valinta
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Liite 2 

Järjestölehtien saanti analyysiin ja artikkelien valinta käytän-
nössä 

Lähestyin syksyllä 2012 Suomen Diabetesliittoa, Suomen Reumaliittoa ja Suomen 
Sydänliittoa saadakseni tarvittavat artikkelit. Mielenterveyden keskusliiton si-
vuilta löytyivät tutkimushetkellä näköispainokset lehdistä vuosilta 2005–2010. 
Samoin Diabetes ja lääkäri -lehdestä oli olemassa sähköiset näköisversiot. Reu-
maliitosta pyysin toimittamaan minulle postitse joitakin numeroita, koska mi-
nulla oli jäljellä suurin osa vuosien 2005–2010 lehdistä. Diabetesliiton ja Sydän-
liiton toimituksiin lähetin samansisältöisen sähköpostiviestin 31.10.2012: 

”Hei, 

Teen väitöskirjaa Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden tiedekuntaan. Väi-
töskirjan työnimi on Kansanterveysjärjestöjen vaikuttamistyö ja potilaan asema 
hoitoon pääsyn turvaamisessa suomalaisessa terveyspolitiikassa. Tutkimukseni 
keskittyy aikaan 2002–2010. Työni ohjaajina toimivat professori Hannele 
Niemi ja tutkijatohtori Janne Varjo. 

Toivon saavani tutkimusta varten käyttööni Diabetes-lehtiä/Sydän-lehteä vuo-
silta 2005–2010. Olen kiinnostunut jutuista tai artikkeleista, jotka koskevat 
hoitoon pääsyä ja hoitotakuuta. Tärkeitä sanoja ovat myös hoitoketju ja hoito-
polku. 

Aineiston metodologisen käsittelyn vuoksi olisin erityisen kiitollinen lehtien tai 
artikkelien sähköisistä versiosta. Minulle voi myös postittaa lehdet - tai ainakin 
ne lehdet, joissa aihettani on käsitelty. 

Kiitos etukäteen! 

Kaarina Laine-Häikiö 
Jatko-opiskelija (Suomen Reumaliiton toimitusjohtaja v. 1987–2010, eläk.) 

Eteläinen Hesperiankatu 6 A 1, 00100 Helsinki 10 
kaarina.laine-haikio@helsinki.fi  
P. 0400 429 793” 

Diabetesliiton keskustoimisto sijaitsee Tampereella.  Kysyin ensin lehtiä Pääkau-
punkiseudun Diabetesyhdistykseltä, mutta sieltä pyydettiin kääntymään keskus-
toimiston puoleen. Olosuhteiden vuoksi jouduin vaivaamaan Diabetes-lehden toi-
mitusta, joka toimitti minulle sähköisesti artikkeleita valintakriteereiden mukaan. 
Tähän työhön osallistui kaksi henkilöä, joista toinen lähetti artikkelit skannattuna 
vuodelta 2005 ja toinen artikkelien käsikirjoituksia vuosilta 2006–2012. Vuosien 
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2006—2012 valinnoissa oli käytetty sähköistä sanahakua. Sydänliitossa kävin se-
laamassa Sydän-lehtien arkistokappaleet keskustoimistossa ja tein kriteereiden 
mukaiset valinnat artikkeleista, jotka kopioin paikan päällä.  Revanssi-lehdestä ja 
Diabetes-lääkärilehden valinnoissa käytin valinnan tukena sähköistä sanahakua. 
Sydän- ja Reuma-lehden valinnat tein luennan avulla.  
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Liite 3 

Haastatellut terveyspolitiikan asiantuntijat ja yhteydenotot  

1 Haastatellut terveyspolitiikan asiantuntijat  

Tilanne keväällä 2013. 

Professori Jussi Huttunen. Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja 1978–2003, 
Kansallisen terveyshankkeen johtoryhmän jäsen ja selvitysmies 2001–2002. Suo-
men Sydänliiton puheenjohtaja 1997–2003.  

Pääjohtaja Liisa Hyssälä, KELA. Peruspalveluministeri 2003–2007 ja sosi-
aali- ja terveysministeri 2007–2010.  

Sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri, Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri. Lääkintöneuvos sosiaali- ja terveysministeriössä vastuualueena hoitoon pää-
syn turvaaminen/hoitotakuu 2000–2008. Kansallisen terveyshankkeen johto-
ryhmän sihteeri 2001–2002.  

Pääsihteeri, sosiaalineuvos Tor Jungman, Suomen Sydänliitto. SOSTE 
Suomen sosiaali- ja Terveys ry:n puheenjohtaja 2011–).  

Kunnallisneuvos Valto Koski. Kansanedustaja 1991–2011. Eduskunnan sosi-
aali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja 2003–2007 .  

Tutkimusprofessori Markku Pekurinen, THL. Hoitoon pääsyn perustei-
den valmisteluryhmän jäsen 2001–2003. Hoitotakuun taloudellisten vaikutusten 
arvioija.   

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, Helsingin kaupunki. Mielenter-
veyden Keskusliiton puheenjohtaja 2005–.    

Neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, STM. Suomen Sklerodermayh-
distyksen jäsen ry99.   

99 Suomen Reumaliiton jäsenyhdistys 
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2. Sähköpostiviestit 100

Sähköpostin otsikko: Haastattelupyyntö  
Titteli ja nimi   
HAASTATTELUPYYNTÖ  

Hei,  
Teen väitöskirjatutkimusta työnimellä Potilaiden asema ja kansanter-
veysjärjestöjen vaikuttamistyön merkitys terveydenhuollon refor-
meihin – esimerkkinä hoitotakuujärjestelmä. Tutkimuksen tarkoitus on 
selvittää, mikä on potilaan asema hoitotakuussa ja miten kansanterveysjärjes-
töt ovat vaikuttaneet tähän terveydenhuollon reformiin. Tutkimuksessa keski-
tytään aikaan, jolloin hoitotakuun lainsäädäntöprosessi alkoi ja jolloin tehtiin 
päätös terveydenhuoltolaista eli vuosiin 2004–2010.  Tutkimukseni aihe on 
noussut työkokemuksestani järjestöjohtajana101.   

Dokumenttiaineisto koostuu valtiopäiväasiakirjoista ja niitä täydentävät järjes-
töjen kirjoitukset ja Helsingin Sanomien uutisointi. Tutkimukseen liittyy asian-
tuntijahaastattelu, johon toivon Sinun osallistuvan. Tarkoituksena on haasta-
tella muutamaa valtakunnallisesti merkittävää terveyspolitiikan asiantuntijaa.    

Toivon sinun varaavan aikaa haastatteluun noin tunnin. Tutkimushaastattelu 
tehdään keskustelumuotoisena teemahaastatteluna. Siihen ei tarvitse valmis-
tautua etukäteen. Haastatteluaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja se säily-
tetään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen säännösten mu-
kaan. Haastateltavien nimet julkaistaan mahdollisesti väitöskirjan liitteenä eh-
tona haastateltavien suostumus.  

Tutkimuksen ohjaajina toimivat  
professori Hannele Niemi (hannele.niemi@helsinki.fi) ja  
tutkijatohtori Janne Varjo (janne.varjo@helsinki.fi).  
Teen väitöskirjaani Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitokselle.  

Olisiko sinulle aikaa tähän haastatteluun helmi- maaliskuussa? Otan yhteyttä 
vielä puhelimitse.  

Annan mielelläni lisätietoja tutkimuksestani. 
Ystävällisin terveisin,  

Kaarina Laine-Häikiö  
Jatko-opiskelija, FM, SH 
P. 0400  429793 
kaarina.laine-haikio@helsinki.fi 

100 Yhdelle haastatellulle lähetin ensimmäisen sähköpostiviestin postitse.  
101 Jäin eläkkeelle Suomen Reumaliiton toimitusjohtajan tehtävästä vuonna 2010. Tapasin 
sinut muun muassa tässä roolissa, mutta myös Suomen Tule ry:n pääsihteerinä, Pohjois-
maisen Reumaneuvoston puheenjohtajana sekä YTY ry:n varapuheenjohtajana.  
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Sähköpostiviesti 22.5.2014 
 
Sähköpostin otsikko: Väitöskirja ja haastatteluaineiston käyttö  
 

Hei, 
 
haastattelin Sinua runsas vuosi sitten väitöskirjaani varten. Vielä kerran haluan 
kiittää tästä mahdollisuudesta.  Haastatteluaineisto on osoittautunut merkittä-
väksi tutkimusaineistoksi kirjallisten dokumenttien rinnalla. 
 
Väitöskirjatutkimukseni koskee potilaan asemaa hoitotakuussa sekä kansanter-
veysjärjestöjen suhdetta tähän uudistukseen vuosien 2004–2010 kansallisessa 
terveyspolitiikassa. Väitöskirjan edetessä sen nimi muovautuu. Parhaillaan 
pohdin otsikoita UNOHTUIKO HOITOTAKUU KANSALLISESTA TERVEYS-
POLITIKASTA tai UNOHTUIKO POTILAS HOITOTAKUUSTA. 
 
Väitöskirjani on edennyt loppuvaiheeseen. Tulosten analyysivaihe on kestänyt 
pidempään kuin oletin. Ohjaajiltani saamani palautteen mukaan työni kuiten-
kin etenee eikä huolta ole siitä, ettei tuloksia tulisi. Minulle on unelma, että voi-
sin väitellä 1.3.2015, jolloin hoitotakuu täyttää kymmenen vuotta. Olen kuiten-
kin käsittänyt, että Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekun-
nassa yliopiston tarkistusvaihe saattaa kestää jopa vuoden. 
 
Kaikki haastatteluäänitteet on litteroitu. Alkuun ajattelin, että käyttäisin läh-
teenä vain mainintaa Haastatteluaineisto. Tämä ei välttämättä anna oikeutta 
haastatteluaineiston moninaisuudelle. Olen arponut jokaiselle asiantuntijalle 
numeron 1–8. Lähde näkyy tekstissä muodossa Asiantuntija 1, Asiantuntija 2 
jne. Tavoitteena on, että lukija ei pysty tunnistamaan asiantuntijaa tekstin viit-
tauksista tai lainauksista. Suorista lainauksista on poistettu murreilmaisut, pu-
hekielelle tyypilliset sidossanat tai selvästi haastattelijan paljastavat ilmaisut. 
 
Kerron mielelläni väitöskirjastani ja vastaan kysymyksiin, jotka koskevat haas-
tatteluaineiston käyttöä. 
 
Mukavaa alkukesää, 
 
t. Kaarina Häikiö (ent. Laine-Häikiö) 
kaarina.haikio@helsinki.fi 
P. 0400 429793 
 
Tiedoksi: Työn ohjaajat, professori Hannele Niemi ja dosentti, tutkijatohtori 
Janne Varjo 
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Liite 4 

KAKSI TAPAUSSELOSTETTA ANALYYSIN VAIHEIDEN SOVELTA-
MISESTA 

Luvussa 5.4.1 Sisällönanalyysista diskurssianalyysiin on taulukko 5 
Tekstianalyysin vaiheet. Tapausselosteet esitetään taulukon vaiheiden mukaan. 

Tapausseloste 1 

Luku 6.3.1 Potilaan asema ja oikeudet hoitotakuuta käsittelevässä hal-
lituksen esityksessä 

Tapausseloste liittyy tutkimustehtävän toiseen tutkimus kysymykseen (luku 4.2). 

2. Miten valtionhallinto ja kansanterveysjärjestöt kuvasivat potilasta toimijana 
ja toiminnan kohteena sekä hänen asemaansa hoitotakuun yhteydessä vuosina 
2004–2010?

(Ks. luku 5.4.1, taulukko 5) 

I Orientoitumisvaihe 
Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen valtiopäiväasiakirja on Hallituksen esitys 
Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden 
muiden lakien muuttamisesta (HE 77/2004 vp). Se sijoittuu hoitotakuun lainsää-
dännön keskiöön, ja se on luonteeltaan tyypillinen valtionhallinnon dokumentti.   

II Tekstin raakaerittely 
Dokumentissa on yhteensä 62 sivua ja 22 025 sanaa. Se on tyypillinen hallituksen 
esitys lakimuutoksesta eduskunnalle. Siinä noudatetaan hallituksen esityksille 
luotua kaavaa. Siinä ehdotetaan, että terveydenhuollon lainsäädäntöä täsmenne-
tään hoidon saatavuuden turvaamiseksi (Luku 13.1, HE 77/2004 vp). Tekstin lu-
ennan perusteella havaittiin, että hallituksen esityksen luku Esityksen pääasialli-
nen sisältö (HE 77/2004 vp, 1–2) on pienoiskuva koko hallituksen esityksestä, 
vaikka se sisältää vain 382 sanaa.     
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III Teema-analyysi 
Tietokoneohjelman avulla haettiin avainsanojen määrät Esityksen pääasiallinen 
sisältö-luvusta ja koko tekstistä (ks. väitöskirjan liite 1). Laskettiin teemojen 
avainsanojen prosentuaaliset osuudet teksteistä ja summattiin avainsanat tee-
moittain. Teemat avainsanoineen kattoivat dokumentista lähes 13 prosenttia. 
Teema-analyysin mukaan hoitoteema korostui tekstissä eniten johtuen hoito-sa-
nan runsaasta esiintyvyydestä. Vaikuttamisteema ja asiakkuusteema painottuivat 
lähes samantasoisesti. Hoito-sanan (1082) lisäksi usein esiintyviä avainsanoja oli-
vat potilas (437), oikeus (292), henkilö (172) ja maksaa (127). Todettiin, että pää-
sisältöluvussa potilas-sana esiintyi suhteellisesti useammin kuin koko hallituksen 
esityksessä (HE 77/2004 vp).   

IV Harkinta dokumentin jatkokäsittelystä 
Dokumentti päätettiin analysoida monivaiheisesti.  Päätettiin, että hoitotakuuta 
koskevaa esitystä vertaillaan myöhemmin terveydenhuoltolakia koskevaan halli-
tuksen esitykseen (HE 77/2004 vp; HE 90/2010 vp). 

V Luokitteluperusteiden määrittäminen 
Analyysia päätettiin tehdä sekä aineistolähtöisesti että teoriaohjaavasti. Luen-
nassa ja teema-analyysissa kiinnittyi huomio avainsanoihin potilas ja oikeus. Ha-
vaittiin, että oikeus-sana näytti kasaantuvan Pohjoismaiden kuvauksiin. 

VI Tekstin valitseminen dekonstruointiin  
Esityksen pääasiallinen sisältö -luvusta poimittiin potilas-sanan sisältäviä ajatus-
kokonaisuuksia. Koko hallituksen esityksessä eniten esiintyviin sanoihin sisältyi-
vät sanat potilas ja oikeus. Havaittiin, että oikeus-sana näytti kasaantuvan Poh-
joismaiden kuvauksiin. Poimittiin koko tekstistä ajatuskokonaisuudet, joissa 
esiintyvät sanat potilas ja oikeus yhdessä. 

Esityksen pääasiallinen sisältö – luvusta (HE 77/2004 vp, 1–2)  poimittiin aja-
tuskokonaisuudet, joissa esiintyi sana potilas. Ajatuskokonaisuuksia saatiin yh-
deksän, ja niistä muodostui 11 havaintoyksikköä. Poimittiin koko aineistosta sel-
laiset ajatuskokonaisuudet, joissa esiintyivät avainsanat potilas ja oikeus. Näistä 
ajatuskokonaisuuksista muodostui 64 havaintoyksikköä. Kummassakin poimin-
nassa yhdestä ajatuskokonaisuudesta saatettiin muodostaa yksi tai useampi ha-
vaintoyksikkö riippuen yksikön tarkastelukulmasta. Norjaa koskevista havainto-
yksiköistä löytyi esimerkki:     

”Potilaan oikeutta hoitoon koskevien säännösten lisäksi lakiin tuli uutena 
kohtana potilaan oikeus valita hoitoa antava sairaala. Oikeutta valita sai-
raala pidettiin tärkeänä potilaan kannalta kuluttajana, se nähtiin myös kei-
nona lyhentää jonotuslistoja ja lisätä sairaaloiden käyttöastetta. Taustaoletuk-
sena oli tällöin, että potilaat hakeutuvat hoitoon sinne, missä jonotusajat ovat 
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lyhimpiä” (HE 77/2004 vp, 20, tekstin kursiivit ja lihavoinnit kirjoittajan). 
(20).  

Tämä ajatuskokonaisuudesta luotiin kaksi havaintoyksikköä, koska potilas on 
siinä aktiivinen toimija (valita, hakeutua) ja kohde (pidettiin tärkeänä). 

VII Havaintoyksiköiden luokittelu ja koodaus 
a. Esityksen pääasiallinen sisältö -luvun havaintoyksiköt luokiteltiin suhteessa
siihen, oliko potilas toiminnan kohde, passiivinen toimija vai aktiivinen toimija. 
Lisäksi havaintoyksikköjä tulkittiin potilaan kannalta positiivisiksi, negatiivisiksi 
ja neutraaleiksi, ja ne merkittiin +, – tai + –  -merkeillä.  Kysyttiin, onko ilmaisu 
potilaan kannalta positiivinen, negatiivinen vai neutraali. Esimerkiksi:  

”Potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että potilaalle olisi ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta ja, jos se 
muuttuisi, hänelle olisi ilmoitettava muutoksen syy (HE 77/2004 vp, 1, kur-
siivit ja lihavoinnit kirjoittajan).” +

Tämä havaintoyksikkö on myönteinen potilaan kannalta. 

Tehtiin taulukko, jossa potilaan olemista kohteena, passiivisena tai aktiivisena toi-
mijana merkittiin värikoodein ja aineisto jaettiin pohjoismaittain.  Esimerkiksi 
Tanskaa koskevassa havaintoyksikössä potilas on aktiivinen toimija ja havainto-
yksikkö luokiteltiin positiiviseksi:

”Ellei asuinkunta voi kahden kuukauden kuluessa lähetteen vastaanottami-
sesta tarjota hoitoa, joko maakunnan omassa tai muussa sairaalassa, on poti-
laalla oikeus hakeutua hoitoon myös sellaiseen sairaalaan, jonka kanssa 
maakunnat ovat tehneet hoitoa koskevan sopimuksen” (HE 77/2004, 23). +

b. Teoriaohjaavan lähestymistavan mukaisesti havaintoyksikköaineistoa tarkas-
teltiin potilaan toimijuuden lisäksi suhteessa terveyspoliittisiin keskustelulajei-
hin, ja niitä analysoitiin kielen vallan analyysitasoilla (luku 3.3.3, Taulukko 3; 
3.4.2, kuvio 3). Kuvio 1:stä selviää, miten havaintoyksikköä koodattiin.  
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Kuvio 35. Esimerkki havaintoyksikön koodauksesta (Tapaus 1).  

Tässä havaintoyksikössä on managerismiin liittyvää tekstiä, jonka valintakriteerit 
löytyvät väitöskirjan taulukko 3:sta. Managerismiin kuuluu allokointi.  Vaikka ky-
symys on vain yhdestä lauseesta, se viittaa perinteiseen hyvinvointisuuteen.  Väi-
töskirjan taulukko 3:n mukaan perinteiseen hyvinvointisuuteen sisältyy potilaan 
suojelu.

Yhtenäisen koodauksen ansiosta havaintoyksiköiden ominaisuuksia pystyttiin 
määrällisesti arviomaan. Apuna käytettiin sanojen määrän laskemista.  Näin pys-
tyttiin tulkitsemaan, mitä ominaisuutta dokumentti sisälsi paljon ja mitä vähän. 

c. Tutkimustehtävään keskittyvässä alustavassa luokittelussa osoittautui, että tu-
lokset kertovat jotain siitä, miten valtiohallinto kuvaa potilasta toimijana tai koh-
teena sekä hänen asemaansa suhteessa hoitotakuuseen vuonna 2004.  

VIII Vertailu ja suhteuttaminen 
Tehtiin pohjoismaista vertailua koko aineistoa koskevista havaintoyksiköistä, 
joissa esiintyi sekä sana potilas että oikeus. Tietokoneen laskentaohjelman avulla 
oli mahdollista saada selville kunkin Pohjoismaan kuvauksien tarkka sanamäärä 
sekä havaintoyksiköiden sanamäärät. Näin voitiin laskea, kuinka suuren prosent-
tiosuuden maan kuvauksesta havaintoyksiköt muodostivat (luku 6.3.1, taulukko 
6).
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Valmistauduttiin myöhemmin vertailemaan hoitotakuuta koskevan hallituk-
sen esityksen tekstiä (HE 77/2004) muun muassa terveydenhuoltolakia koskevan 
hallituksen esityksen tekstiin (HE 90/2010).  

IX Tulosten kiteyttäminen 
Saatiin potilaan oikeuksiin liittyviä tuloksia, jotka liittyivät Suomea ja muita poh-
joismaita koskevien tekstien erilaisuuteen. Lisäksi saatiin tuloksia, jotka paljasti-
vat, esiintyykö potilas dokumentissa lähinnä kohteena vai toimijana. Tulokset an-
toivat vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen. Hoitotakuuta koskevasta halli-
tuksen esityksen (HE 77/2004) analyysista saatiin tuloksia, jotka tiivistettiin lu-
vun 6.3.1 loppuun.   

Tuloksia: 

Hoitotakuuta koskevasta hallituksen esityksestä (HE 77/2004 vp) löytyi
kaksi arvoperusteista kannanottoa, joissa oli potilasmyönteisyyttä: ensin-
näkin julkisilla varoilla pyritään potilaille tarjoamaan vain vaikuttavaa hoi-
toa, ja toiseksi potilailla tulisi olla mahdollisuus valita hoitava lääkäri ilman
ylimääräistä maksua. Tekstistä löytyi ristiriitaisuuksia näiden kannanotto-
jen kanssa.
Hoitotakuuta koskevan hallituksen esityksen luku Esityksen pääasiallinen
sisältö sisälsi potilasta kuvattaessa enimmäkseen perinteistä hyvinvointi-
suutta koskevia terveyspoliittisen keskustelun elementtejä. Kielestä löytyi
ilmaisuja, jotka kuvaavat rakenteellista ja symbolista valtaa. Luvussa poti-
las esiintyi vain kohteena tai passiivisena toimijana. Suurin osa ilmaisuista
oli positiivisia.  Hallituksen esityksen (HE 77/2004) koko tekstissä potilas
oli lähinnä kohde, mutta poiketen tästä luvusta myös välillä aktiivinen toi-
mija.
Hoitotakuuta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 77/2004 vp) potilas
oli yleensä toiminnan kohde, välillä passiivinen toimija ja harvemmin ak-
tiivinen toimija. Potilasta aktiivisena toimijana kuvattiin ylivoimaisesti eni-
ten verbillä maksaa. Tekstissä korostui potilaan suorittama lisämaksu eri-
koismaksuluokassa, josta esityksen mukaan haluttiin luopua. Potilas aktii-
visena toimijana myös usein valitsi esimerkiksi lääkärin ja hakeutui hoi-
toon. Tekstissä välittyi ajatus, jonka mukaan potilaan valitessa hoidon ja
hakeutuessa siihen omatoimisesti hän joutuu siitä myös maksamaan.
Suomea koskevassa tekstissä oli vähemmän potilaiden oikeuksiin liittyviä
mainintoja verrattuna muiden Pohjoismaiden kuvauksiin. Tekstin tyyli
muuttui potilasmyönteiseksi kuvattaessa muita Pohjoismaita. Suomea kos-
kevan tekstin mukaan potilaiden oikeuksia rajattiin, ja ne koskivat enim-
mäkseen korvauksia.
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X Tulokset kysymyksittäin, tulkintaa ja johtopäätöksiä 
Kaikki tiivistetyt tulokset luokiteltiin tutkimuskysymyksittäin. Tässä vaiheessa 
vahvistui, että tapausseloste koskee lähinnä toista tutkimuskysymystä. Luvussa 
8.1 tulkitaan tapausselosteen mukainen tulos hämmentäväksi ja pohditaan poti-
laan oikeuksia suhteessa kansalaisoikeuksiin.  

Tapausseloste 2  

Ks. luku 6.8 Potilas hoitotakuun asianomistaja ja järjestöt

Tässä tapausselosteessa kerrotaan järjestölehtien dekonstruoidusta tutkimus- 
aineistosta, jolla saatiin tuloksia kaikkiin kolmeen tutkimuskysymykseen.  
(luku 4.2). 

1. Millainen oli valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen 
suhde hoitotakuuseen vuosina 2004–2010? 

2. Miten valtionhallinto ja kansanterveysjärjestöt kuvasivat potilasta toimi-
jana ja toiminnan kohteena sekä hänen asemaansa hoitotakuun yhtey-
dessä vuosina 2004–2010?  

3. Miten potilaan asema muuttui hoitotakuun yhteydessä vuosina 2004–
2010?

(Ks. luku 5.4.1, taulukko 5) 

I Orientoitumisvaihe 
Tutkimustehtävän toinen ja kolmas tutkimuskysymys edellytti sellaista järjestö-
lehtiaineiston analyysia, josta selviää, miten potilasta kuvataan suhteessa hoitota-
kuuseen. Aineistoa tuli käsitellä niin, että siitä voi havaita mahdolliset ajalliset 
muutokset.

II Tekstin raaka erittely 
Järjestölehdet sisälsivät vähän artikkeleita, joissa olisi keskitytty pelkästään poti-
laan kuvaukseen suhteessa hoitotakuuseen. Mainintoja löytyi hajanaisesti eri jär-
jestölehtien artikkeleista. Järjestölehtien 107 artikkelista valittiin artikkelit, joissa 
käsitellään hoitotakuuta, sen osia tai siihen läheisesti liittyviä asioita suhteessa 
potilaaseen tai vastaavaan. Analyysiin valikoitui 47 artikkelia, joita kutsuttiin 
emoartikkeleiksi.  

III Teema-analyysi 
Luennan perusteella jätettiin tässä vaiheessa teema-analyysin tekemättä emoar-
tikkeleista. Nämä emoartikkelit sisälsivät tekstiä hyvin vaihtelevasti hoitota-
kuusta, sen osista tai siihen läheisesti liittyvistä asioista suhteessa potilaaseen tai 
vastaavaan. Joissakin artikkeleissa keskityttiin aiheeseen ja toisissa löytyi aiheista 
vain yksittäisiä mainintoja.    
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IV Harkinta dokumentin jatkokäsittelystä 
Emoartikkelit päätettiin ottaa monivaiheiseen käsittelyyn. Todettiin, että analyysi 
tulee olemaan sekä teoriaohjaavaa, mutta mahdollisesti myös aineistolähtöistä. 
Vertailuja tehdään suhteessa aikaan ja kansanterveysjärjestöihin.  

V Luokitteluperusteiden määrittely 
Päätettiin jakaa emoartikkelien aineistoa teoriaohjaavasti sen mukaan, oliko po-
tilas tai vastaava kohteena, passiivisena toimijana tai aktiivisena toimijana. Ai-
neisto jaettiin vuosille 2005–2010  ja vuosineljänneksittäin. Näin syntyivät puit-
teet päätaulukolle.   

VI Tekstin valitseminen dekonstruointiin 
Emoartikkeleista poimittiin ajatuskokonaisuudet, jotka kuvasivat potilasta tai 
vastaavaa suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen läheisesti liittyvään asi-
aan. Nämä ajatuskokonaisuudet olivat suoria lainauksia.  Ajatuskokonaisuuksista 
muodostui 277 havaintoyksikköä. Yksi ajatuskokonaisuus saattoi esiintyä useam-
min kuin kerran riippuen tarkastelukulmasta.  Esimerkiksi ajatuskokonaisuu-
dessa potilas saattoi olla kohde ja toimija, jolloin ajatuskokonaisuudesta muodos-
tui kaksi havaintoyksikköä.  Tässä vaiheessa päädyttiin tekemään uudesta tutki-
musaineistosta teema-analyysi samalla tiedostaen sen olevan suhteessa muuhun 
tutkimusaineistoon vinoutunut (vrt. kohta III).  

VII Havaintoyksiköiden luokittelu ja koodaus 
Havaintoyksiköistä koottiin kuusi taulukkoa.

a. Päätaulukkoon luokiteltiin havaintoyksiköt sen mukaan, onko potilas tai vas-
taava kohde, passiivinen toimija vai aktiivinen toimija. Samaan taulukkoon ha-
vaintoyksiköt sijoitettiin aikajärjestyksessä neljännesvuosittain. (Vrt. kohta V.) 
Taulukko 20 on ote päätaulukosta, josta selviää havaintoyksikön myönteisyys 
sekä havaintoyksiköiden toistuvuus vaalean sinisellä värillä. 
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Taulukko 20. Ote päätaulukosta Potilas tai vastaava kohteena tai toimijana hoitotakuun tai 
siihen läheisesti liittyvän asian yhteydessä neljännesvuosittain 2005–2010.  
Diabetes, Diabetes ja lääkäri, Reuma, Revanssi ja Sydän. N=277”. Harmaalla 
merkitty havaintoyksikkö toistuu uutena havaintoyksikkönä tarkastelukulman 
vaihtuessa. E=ehdotus.  

Tammi-, helmi- ja maaliskuu 2009 

Potilas tai vastaava kohde Potilas tai vastaava 
passiivinen toimija 

Potilas tai vastaava  
aktiivinen toimija 

Lääkärin pysyminen sa-
mana on potilaan näkökul-
masta tärkeää, Laura Räty 
sanoo (Peltola & Haakana 
2009, 8). + 
 
Julkisen terveydenhuollon 
hoitotakuu ei toteudu, vaan 
silmälääkärin erikoisasian-
tuntemusta tarvitsevaa  
potilasta kehotetaan 
useimmiten kääntymään 
yksityisen silmälääkärin 
puoleen ilman asiaan kuu-
luvaa maksusitoutumista 
(Eronen 2009, 15). – 
 
Julkiseen terveydenhuol-
toon kuuluva silmäklinikka 
saattaa jopa edellyttää yk-
sityisen silmälääkärin lähe-
tettä ottaakseen ppotilaan 
vastaan 
(Eronen 2009, 15). – 
 
Suomeen saatava mmielen-
terveyspotilaiden kuntou-
tustakuulaki. (Otsik.) (Pel-
tovuori 2009, 2.) 
 +-/ E+ 
 
Uudet hoitomenetelmät, 
terapia ja lääkkeet ovat 
auttaneet mmonia toipu-
maan, mutta ilman toimi-
vaa kuntoutusjärjestelmää 
tulokset jäävät lyhytaikai-
siksi.  
(Peltovuori 2009, 2.) – 
 
 
 
 

Terveysasemalta ei aina saa 
aikaa samalle päivälle, 
mutta jos potilas voi odot-
taa, aika käsittääkseni löy-
tyy. (Peltola & Haakana 
2009, 8.) + 
 
Omalääkärin puuttuminen 
tai omalääkärin tilapäinen 
poissaolo johtavan valitet-
tavan usein siihen, että po-
tilas ei kovin nopealla aika-
taululla lääkäriin pääse, hän 
selittää. (Peltola & Haakana 
2009, 8.) – 
 
Julkisen terveydenhuollon 
hoitotakuu ei toteudu, vaan 
silmälääkärin erikoisasian-
tuntemusta tarvitsevaa ppo-
tilasta kehotetaan useimmi-
ten kääntymään yksityisen 
silmälääkärin puoleen - il-
man asiaan kuuluvaa mak-
susitoutumista (Eronen 
2009, 15).  – 
  
Yli kolmannes vväestöstä (38 
%) joutuu odottamaan lää-
kärin vastaanotolle pääsyä 
yli 14 päivää. (Nuotio 
2009a, 60.) –  
 
Yli puoli vuotta jonotta-
neita on kolmannes vähem-
män kuin viime vuonna, 
mutta hammaslääkäripula 
vaikeuttaa hoitotatakuun 
toteutumista edelleen suu-
ressa osassa maata. 
(Nuotio 2009a, 60.) – 

Vaikka hoitotakuu edellyt-
tää ajan saamista kolmen 
päivän sisällä, käytännössä 
ihmiset joutuvat akuuttiti-
lanteissa menemään välillä 
päivystykseen tai yksityi-
selle, kaupunginvaltuutettu 
Heli Puura kertoo (Peltola & 
Haakana 2009, 8). – 
 
Vaikka tilanne on parantu-
nut viime huhtikuulta, asuu 
kuitenkin lähes neljännes 
väestöstä alueella, jossa on 
ajoittain ongelmia välittö-
män yhteyden saamisessa. 
(Nuotio 2009a, 60.) +-  
 
Julkisen terveydenhuollon 
hoitotakuu ei toteudu, vaan 
silmälääkärin erikoisasian-
tuntemusta tarvitsevaa po-
tilasta kehotetaan useimmi-
ten kääntymään yksityisen 
silmälääkärin puoleen - il-
man asiaan kuuluvaa mak-
susitoutumista (Eronen 
2009, 15). – 
 
Potilas siis kustantaa pää-
osan silmiensä hoidosta itse 
(Eronen 2009, 15). – 
 
Uudet hoitomenetelmät, te-
rapia ja lääkkeet ovat autta-
neet monia toipumaan, 
mutta ilman toimivaa kun-
toutusjärjestelmää tulokset 
jäävät lyhytaikaisiksi (Pelto-
vuori 2009, 2). +- 
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Yksityislääkärin palkkiosta 
potilas saa pienen kelakor-
vauksen hyväksytyn taksan 
ollessa alle todellisten lää-
kärinpalkkioiden. (Eronen 
2009, 15) – 

Ennenaikaisella eläkkeellä 
mielenterveyssyistä olevat 
ihmiset tarvitsisivat myös 
kipeästi kuntoutusta selvi-
täkseen paremmin arkielä-
mästään (Peltovuori 2009, 
2). – 

Ennenaikaisella eläkkeellä 
mielenterveyssyistä olevat 
ihmiset tarvitsisivat myös 
kipeästi kuntoutusta selvi-
täkseen paremmin arkielä-
mästään (Peltovuori 2009, 
2).  
E+ 

Koska meillä ei ole toimivaa 
mielenterveyskuntoutusjär-
jestelmää, niin jatkohoito 
ontuu ja ihmiset pyörivät 
erilaisissa toimenpiteissä 
toipumatta kuitenkaan oike-
asti. 
(Peltovuori 2009, 2.) – 

Havaintoyksiköistä tehtiin kaksi havaintoyksiköiden määriä kuvaavaa Excel-tau-
lukkoa, joissa havaintoyksiköt luokiteltiin lehtien, toimijuuden, ajanjaksojen ja 
positiivisuuden mukaan.  

b. Tehtiin kolme taulukkoa, jotka koskivat potilasta vuositasolla aktiivisena toi-
mijana, passiivisena toimijana ja kohteena. Niihin lisättiin teoriaohjaavasti koo-
dausmerkinnät suuntautuneisuudesta terveyspoliittisiin keskusteluihin ja kielel-
lisen vallan tasosta.  (Kuvio 36). (Ks. luku 3.3.3, taulukko 3; 3.4.2, kuvio 3.) 
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Kuvio 36. Esimerkki havaintoyksikön koodauksesta (Tapaus 2) 

Kuvio 36:ssa kielellisen vallan taso 3 kuvaa rakenteellista ja symbolista vallan ta-
soa. Havaintoyksikön katsottiin sisältävän jotain perinteisestä hyvinvointisuu-
desta, vaikkakin kielteisessä merkityksessä. Hoitotakuu on lain ilmentymä, jonka 
avulla voi käyttää rakenteellista valtaa. Otsikko kuvaa perinteistä hyvinvointi-
suutta väitöskirjan taulukko 3:n mukaan useallakin tavalla: hoitotakuu on osa jul-
kista terveydenhuoltoa; pyritään yhtenäisiin standardeihin ja vahvistetaan poti-
laan asemaa saaden hänen tasa-arvoisuutta. Tulkintaa vaikeutti havaintoyksikön 
lyhyys, mutta analyysia helpotti havaintoyksikköä koskeva tieto siitä, että kysymys 
otsikosta ja se on kirjoittanut järjestön puheenjohtaja. Analyysin varmistamiseksi 
luettiin koko artikkeli.

c. Alustavan tarkastelun mukaan tapaus 2:n tulokset antava vastauksia erityi-
sesti potilaan toimijuudesta (2. tutkimuskysymys).

VIII Vertailu ja suhteuttaminen 
Emoartikkelit valittiin pelkästään artikkelien sisällön perusteella, eikä valintaan 
vaikuttanut itse lehti. Emoartikkeleista tehtiin vertailuja ilmestymisajoista ja ar-
tikkelien määristä eri lehdissä. Lehtiartikkelien määrää vertailtiin samanaikaisiin 
Helsingin Sanomien artikkeleihin. Havaintoyksiköiden avulla saatettiin vertailla 
lehtien suuntautumista aiheeseen eri vuosina. Tehtiin aineistolähtöisesti havain-
toja potilaasta ja nimikkeistä, joilla potilasta tai vastaavaa nimitettiin. Tehtiin ver-
tailuja eri järjestöjen välillä. (Luku 6.8.1.)  
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IX Tulosten kiteyttäminen 
Tapausselostetta koskevista luvuista kiteytettiin seuraavat tulokset 

Luku 6.8.1. 

Tuloksia:  

Yli sadasta järjestölehtien artikkelista poimittiin artikkelit, jotka kuvasivat
potilasta tai vastaavaa suhteessa hoitotakuuseen, sen osaan tai siihen lähei-
sesti liittyvään asiaan. Näistä 47 ”emoartikkelista” valikoitui eniten vuoteen 
2007. Vastaavien artikkelien määrä oli Helsingin Sanomissa suurin vuonna 
2005, ja niiden määrä laski lineaarisesti vuosina 2005–2010. Vastaavaa
trendiä ei ollut nähtävissä järjestölehtien artikkeleissa. Hoitotakuun tul-
lessa voimaan siitä odotettiin Helsingin Sanomien mukaan käänteenteke-
vää reformia.
Järjestölehdet eivät yleensä käyttäneet sanaa potilas valituissa artikke-
leissa. Sen sijaan ne käyttivät jäsenkuntansa sairauksista kertovia nimityk-
siä, kuten diabeetikko, sydänsairas, reumasairas tai mielenterveyden kun-
toutuja.
Järjestölehdet kirjoittivat intensiivisimmin potilaasta ja hänen suhteestaan
hoitotakuuseen vuonna 2005, vaikka artikkelien määrä oli suurimmillaan
vuonna 2007.
Hoitoteema oli selkeästi voimakkain tässä aineistossa. Seuraavaksi tuli asi-
akkuusteema ja kolmanneksi vaikuttamisteema, vaikka kysymys oli järjes-
tölehdistä.
Hoitotakuun tullessa voimaan järjestöt suhtautuivat siihen potilaan kan-
nalta myönteisesti. Suhtautuminen muuttui nopeasti jo vuoden 2005 toi-
sella vuosineljänneksellä. Hoitotakuuseen suhtauduttiin kielteisimmin
vuonna 2007.
Hoitotakuusta potilaan oikeutena alettiin kirjoittaa järjestölehdissä vuonna 
2006. 

Luku 6.8.2 

Tuloksia: 

Potilas näyttäytyi havaintoyksiköissä102 yleensä kohteena tai passiivisena
toimijana ja huomattavasti vähemmän aktiivisena toimijana. Kuvattaessa
potilasta kohteena tai passiivisena toimijana potilaan kannalta negatiivis-

102 Havaintoyksiköt kuvasivat potilaan tai vastaavan suhdetta hoitotakuuseen, sen osaan 
tai sitä lähellä olevaan asiaan. Havaintoyksiköt on muodostettu järjestölehtien artikke-
leista, ja niistä muodostui 277 havaintoyksikön tutkimusaineisto.  



271 
 

ten havaintoyksiköiden määrä oli suurempi kuin positiivisten tai neutraa-
lien havaintoyksiköiden määrä. Potilaan ollessa aktiivinen toimija potilaan 
kannalta positiivisia ilmaisuja esiintyi enemmän kuin muita.  
Potilaan ollessa kohde kuvaukset sisälsivät lähinnä perinteiseen hyvinvoin-
tisuuteen ja managerismiin liittyvien terveyspoliittisten keskustelujen ele-
menttejä ja niissä näkyi rakenteellista valtaa. Sisältö oli potilaan kannalta 
pääsääntöisesti negatiivista, erityisesti vuonna 2007, jolloin positiivisten il-
maisujen määrä oli laskenut jyrkästi edellisistä vuosista. 
Potilaan ollessa passiivinen toimija kuvaukset sisälsivät edelleen perintei-
seen hyvinvointisuuteen liittyviä terveyspoliittisen keskustelun elementtejä 
ja niissä näkyi rakenteellista valtaa, mutta myös vakuuttelua. Ilmaisut oli-
vat enimmäkseen potilaan kannalta negatiivisia, ja niiden määrä nousi jyr-
kästi vuodesta 2005 vuoteen 2006. 
Potilaan ollessa aktiivinen toimija tuli näkyviin valtaistumista ja osallistu-
mista koskevan terveyspoliittisen keskustelun elementtejä erityisesti 
vuonna 2005. Esille tuli myös jonkin verran vakuuttelua ja tunneilmaisuja. 
Potilas kuvattiin potilaan kannalta positiivisesti hoitotakuun tullessa voi-
maan vuoden 2005 alussa. 
Vuonna 2005 havaintoyksiköt sisälsivät valtaistumista ja osallistumista ku-
vaavan terveyspoliittisen keskustelun piirteitä. Niiden luonne muuttui seu-
raavina vuosina perinteistä hyvinvointisuutta korostavaksi.  
Kritiikki mielenterveyspotilaiden hoitotakuuta kohtaan tiukkeni asteittain. 
Myös diabeetikkojen ja muiden kroonisesti sairaiden aseman pelättiin huo-
nontuvan hoitotakuun myötä. Kielteisyyttä aiheuttivat hoitoon pääsyn vai-
keudet, pitkät hoitojonot, määräajat sekä kuntoutukseen ja yleensä terveys-
palveluihin liittyvät hankaluudet. 
 

X Tulokset kysymyksittäin, tulkintaa ja johtopäätöksiä  
Nämä tiivistetyt tulokset jaettiin tutkimuskysymyksittäin ja ne vaikuttivat tutki-
muskysymysten vastauksiin ja niiden osuutta suhteutettiin koko tutkimustehtä-
vään.  Pohdittiin teoreettisen viitekehyksen soveltuvuutta tähän tutkimukseen. 
(luku 7.1.) Lopussa tehtiin tulkintoja ja johtopäätöksiä muun muassa koko tutki-
mustehtävästä. Tapausseloste 2 vaikutti muun muassa tulkintoihin potilaan toi-
mijuudesta (Luku 8.1).  
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