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1 Johdanto  

 

 

Sosiaali- ja terveysalan rakenneuudistus on ollut uutisissa jo yli kymmenen vuoden ajan. 

Suomessa vallitsee vahva yksimielisyys siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenteita pitää uudistaa, ja niille tulee luoda kestävämpi rahoituspohja suurempien 

järjestäjätahojen kautta, aikaisemman äärimmäisen hajautetun rakenteen tilalle. Tätä ovat 

yrittäneet jo Vanhasen I ja II (2003–2010) hallitukset, Kiviniemen (2010–2011) hallitus, 

Kataisen (2011–2014) hallitus ja Stubbin (2014–2015) hallitus. Nykyinen Sipilän (2015) 

hallitus on päässyt jo lähelle, mutta tämänkään hallituksen yritys ei ole vielä kirjattu 

lakiin. Samalla Sipilän hallitus yrittää myös viedä loppuun toista jo pitkään käynnissä 

ollutta uudistusta, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden terminologian muutosta, jossa 

sosiaali- ja terveyspalveluiden potilas/asiakas tai kansalainen muuttuu kuluttajaksi ja 

palveluiden tarjoajat myyjiksi (Valtioneuvoston kanslia 2015).  

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjällä on monia 

rooleja: potilas, palveluiden käyttäjä, kansalainen, asiakas, palvelun kohde, kuluttaja tai 

vapaa valitsija/valitsija, kuluttajapotilas, potilaskuluttaja ja kuntalainen (Majapuro 2013; 

Jäntti 2008; Toiviainen 2007; Tuorila 2000). Suomessa on tapahtunut suuria muutoksia 

sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteissa 1990-luvulta lähtien ja näiden muutosten 

mukana on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän rooli muuttunut 

kuluttajamaisemmaksi (esim. Saari 2013; Mattila 2011). Kaikki nämä roolit edustavat 

erilaisia näkemyksiä palveluiden käyttäjän suhteesta yhteiskuntaan ja ne voidaan 

mielestäni tiivistää kolmeen tarkastelunäkökulmaan. Potilasnäkökulma, 

kuluttajanäkökulma, kansalaisnäkökulma ja näiden lisäksi palveluita voi tarkastella 

neutraalimmasta näkökulmasta sosiaali-ja terveyspalveluiden käyttäjä-termin kautta. 

Tämän vuoksi käytän tarkastelun perusterminä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää. 

Puhuessani yleisellä tasolla käyttäjänäkökulmasta (vrt. järjestelmänäkökulma Pohjola 

2010, 19) viittaan kaikkiin palveluita käyttäviin enkä ainoastaan käyttäjä-termiin.  

 

Kuluttajaekonomian perinteessä kuluttaminen ja kuluttaja on nähty laajassa 

merkityksessä, eli mikä tahansa hyödykkeiden hankkiminen on nähty kuluttamisena ja 



 2 

tämän kuluttamisen suorittava ihminen kuluttajana, myös julkisten palveluiden piirissä 

(Heinonen & Raijas 2005). Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin järkevää antaa 

kuluttaja-termille oma asemansa sosiaali- ja terveyspalveluiden kontekstissa. Käytän siis 

tarkastelun perusterminä neutraaliksi katsomaani sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttäjää.  

 

Gabriel ja Lang (2015, 3–4) ovat esittäneet, että kuluttajan toimintaa voi tarkastella 

erilaisina kuluttajakuvina (portrait), kuten esimerkiksi valitsija, viestijä, identiteetinetsijä 

tai uhri. Jokainen kuluttajakuva sisältää erilaisia ulottuvuuksia ja on täynnä arvolatauksia, 

jotka ovat kuitenkin vajavaisia selittämään kaikkia kuluttajan ulottuvuuksia (mt.). 

Tarkastelen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää sen erilaisten kuluttajakuvien kautta. 

Tässä tutkimuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän roolit eli kuluttajakuvat 

ovat jo edellä esitellyt: potilas, palveluiden käyttäjä, kansalainen, asiakas, palvelun 

kohde, kuluttaja tai vapaa valitsija/valitsija, kuluttajapotilas, potilaskuluttaja ja 

kuntalainen. Viittaan kuluttajakuviin myös rooleina, koska esimerkiksi potilaan rooli 

sisältää opittua käyttäytymistä. Rooleilla ei tässä tutkimuksessa viitata 

palvelututkimuksen perinteen rooliteoriaan (ks. Solomon, Surprenant, Czepiel & Gutman 

1985), koska tutkimuksen menetelmä ei vaikuttanut tähän soveltuvalta.  

 

 

Näkökulma ja aikaisempi tutkimus 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteellinen uudistaminen on tuonut mukanaan 

konsumerismin, eli kehityksen kohti joukkokulutusyhteiskuntaa (Gabriel & Lang 2015, 

8–9), sosiaali- ja terveyspalveluihin. Konsumerismin lisääntyessä ihmiset ovat entistä 

kriittisempiä saamiaan palveluita kohtaan ja osaavat vaatia omaa oikeuttaan osallistua 

palveluihin. Yleiselä tasolla konsumerismin mukanaan tuoma vapaan valinnan 

korostaminen ja markkinoistuminen ovat johtaneet myös entistä yksilökeskeisempiin 

asenteisiin (Heinonen 2009, 8). Silti julkisia peruspalveluita puolustetaan voimakkaasti 

(Aalto, Junnila, Muuri, Sinervo, Vehko & Pekurinen 2016b, 5; Ollila & Koivusalo 2009, 

46) ja pohjoismaista hyvinvointivaltiota on pidetty hyvänä tapana järjestää palveluita 

(Julkunen 2017; Vaarama, Karvonen, Kestilä, Moisio ja Muuri 2014). Myös julkinen 

sektori on konsumeristisen kehityksen myötä herännyt ihmisen omakuvan 



 3 

monimuotoisuuteen ja ihmisten tarpeita onkin jossain määrin myös ajateltu 

subjektiivisesti syntyvinä (Immonen, Kiikkala & Ahonen 2003). 

 

Sipilän hallituksen esityksessä on tarkoitus avata sosiaali- ja terveyspalveluita laajemmin 

kilpailulle ja lisätä valinnanvapautta (Valtioneuvoston kanslia 2015). Tämä vaikuttaa 

monella tapaa palveluiden käyttäjän asemaan (Maakunta- ja sote-uudistus 2017). 

Perinteisesti sosiaali- ja terveysalalla on keskustelussa ollut enemmän esillä potilas, 

sosiaalihuollon asiakas, avuntarvitsija, palvelujen kohde ja kansalainen/kuntalainen, 

mutta rationaalinen kuluttaja on ollut vähemmän käytössä. Tämän lisäksi suomalainen 

tarkastelee palveluita palveluiden käyttäjän aseman lisäksi palveluiden rahoittajana 

verotuksen kautta eli veronmaksajana, ja palveluista päättävänä osapuolena äänestämisen 

ja poliittisen päätöksenteon kautta eli kansalaisena, kuntalaisena ja mahdollisesti 

tulevaisuudessa maakuntalaisena (Hennala 2011, 68).  

 

Olen ottanut vaikutteita kuluttajaekonomian laajasta tutkimusperinteestä aineistollisesti, 

menetelmällisesti ja aihepiirillisesti. Aikaisemmin media-aineistoja kuluttajakuvan 

luomisessa ovat tutkineet ainakin Ryynänen (2009) väitöskirjassaan, jossa hän pohtii 

muun muassa mediaa mielikuvien luojana ja Saxén (2016) maisterintutkielmassaan, jossa 

tarkasteltiin mieskuvaa suomalaisessa mainonnassa sekä Valkama (2014) 

maisterintutkielmassaan, jossa hän tutki lasta kuluttajana mediatekstissä.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluita ovat kuluttajaekonomiassa aikaisemin tutkineet Sharifi 

(2016) maisterintutkielmassaan, joka käsitteli potilaskuluttajien kokemuksia 

palvelusetelin käytöstä ja Talikka (2015) yksityisten terveyspalveluiden käyttöä 

tutkineessa maisterintutkielmassaan. Autio, Helovuori ja Autio (2012) tutkivat 

potilaskuluttajan ja lääkärin muuttuvia rooleja sähköistyvillä terveysmarkkinoilla. Hölttä 

(2010) puolestaan tutki maisterintutkielmassaan mediakeskustelua eläkeiän nostamisesta. 

Heinonen, Mykkänen, Pantzar ja Roponen (1996) ovat soveltaneet uudenlaisia 

laskennallisen yhteiskuntatieteen menetelmiä jo 1990-luvulla tutkiessaan 

valtiovarainministeriön budjettisuunnitelmia esimerkiksi verkostoanalyysin ja tekstin 

koodaamisen avulla. Tässä tutkimuksessa pyrin laajentamaan näkemystä suomalaisesta 

sosiaali- ja terveysalan käyttäjiä käsittelevästä keskustelusta ja siitä, minkälaisia 

kuluttajakuvia esitetään suomalaisessa julkisessa mediakeskustelussa uutisoitaessa 

sosiaali- ja terveyspalveluista. 
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Olen valinnut aiheen seuraavista syistä. Pidän tärkeänä, että sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttäjistä käytettävää kieltä eli kuluttajakuvia tutkitaan, käyttäjään 

viittaavien sanavalintojen ilmentäessä asenteita, ideologioita ja agendoja (Gabriel & Lang 

2015, 3–4). Tarkastelemalla sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvia saadaan tietoa 

suomalaisen julkisen keskustelun suurista linjoista ja täten myös asenteista. Median voi 

katsoa ylläpitävän julkista keskustelua ja esittävän poliittisia aiheita kansalaisten 

arvioitavaksi (McCombs & Shawn 1972, 2). Media ei pelkästään ehdota, minkälaisia 

aiheita julkisuudessa pitää olla esillä, mutta myös miten niistä pitää ajatella (D'Angelo & 

Kuypers 2010). 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvia ei ole juurikaan Suomessa tutkittu 

käyttämällä suuria media-aineistoja tutkimusaineistoina ja laskennallisia metodeita 

aineiston analysointiin. Täten tutkimukseni tuottaakin uudenlaista tietoa suomalaisesta 

sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvasta yleisellä tasolla. Samalla tuon uudenlaisia 

vaihtoehtoja/näkökulmia kuluttajaekonomian tutkimusperinteeseen jatkamalla Heinosen 

ynnä muiden (1996) ja Ylisiuruan (2017) aloittamalla tiellä, käyttämällä laskennallisen 

yhteiskuntatieteen menetelmiä. Tämä laajentaa aikaisemmin kuluttajaekonomiassa 

suosittujen menetelmien kirjoa ja luo uusia mahdollisuuksia yhdistää määrällistä ja 

laadullista tutkimusta.  

 

Käyttämällä laskennallisia menetelmiä voidaan tutkimusta tehdä suuremmassa 

mittakaavassa, kuin mikä olisi tutkimusekonomisista syistä mahdollista perinteisillä 

laadullisilla menetelmillä. Täten tutkimuskysymykseen pystytään vastaamaan paremmin 

ja ilmiö tulee tarkemmin kuvatuksi. Pidän myös tärkeänä tarkastella pitkittäistutkimuksen 

kautta juuri pitkän aikavälin muutosta julkisessa keskustelussa, jolloin pystyn 

havainnoiman suuria linjamuutoksia, jotka ovat johtaneet juuri nyt pinnalla oleviin 

keskustelun suuntiin. Tutkielmani teoreettinen viitekehys rakentuu suomalaisen sosiaali- 

ja terveyspalveluiden kentän toimijatutkimuksen keskustelun, sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttäjän roolin eli kuluttajakuvan muutoksesta.  

 

Tutkielmassa pyritään vastaamaan kahteen kysymykseen. Mitä kuluttajakuvia 

suomalaiset mediat esittävät sosiaali- ja terveyspalveluiden uutisoinnissa? Miten tämä 

keskustelu on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
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Tutkielman eteneminen 

 

Tutkielmani noudattaa seuraavaa rakennetta. Tarkastelen aluksi suomalaisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon nykyistä rakennetta, miten tähän on tultu ja ehdotettuja rakenteellisia 

muutoksia. Esittelen siten viitekehyksen, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjä 

toimii. Seuraavaksi käyn läpi aikaisempaa tutkimusta siitä, miten sosiaali- ja terveysalla 

ja kulutustutkimuksen kentällä on tutkittu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjiä ja 

minkälaisia kuluttajakuvia tässä kontekstissa on esitetty. Sen jälkeen esittelen 

tutkimustehtävät ja kysymykset. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto -luvussa esittelen 

analyysimenetelmät ja aineistoni tarkemmin. Tulokset-luvussa esitän tutkimukseni 

keskeiset tulokset. Tämän jälkeen kokoan yhteen tutkimukseni keskeiset teemat ja 

tarkastelen analyysin tuloksia suhteessa teoreettiseen pohjaan ja jatkan pohdintaa, siitä 

miten suuremmat yhteiskunnalliset muutokset näkyvät suomalaisessa media-aineistossa. 

Päätän tutkielmani sen arviointiin kriittisestä näkökulmasta ja esitän mahdollisia 

jatkotutkimuksen suuntia. 
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2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne ja kuluttajakuvat  

 

 

Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet perinteisesti verovaroilla rahoitettua 

julkista palvelua, joka on kaikkien saatavilla maanlaajuisesti. Hyvinvointivaltiossa 

julkisten palveluiden avulla on pyritty lisäämään kansalaisten hyvinvointia ja edistämään 

yleistä hyvää. Julkinen sektori on tuottanut suurimman osan palveluista kuntien toimesta 

itse tai yhteistyössä muiden kuntien kanssa, mutta se on ostanut niitä myös 

kilpailuttamisen kautta ulkopuolisilta palveluntarjoajilta (Arajärvi 2010, 147; Laki 

sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 1992/733, 4§). 

Suomalainen järjestelmä on kuitenkin pysynyt suhteellisen samanlaisena uudistuksista 

huolimatta ja varsinkin palveluiden käyttäjän asema on pysynyt hyvin samankaltaisena 

(ks. Mattila 2011). 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää on 2000-luvun ajan yritetty uudistaa 

kokonaisuudessaan ja entistä markkinamaisempaan suuntaan. Käytännössä tämä on 

vähentänyt julkisen sektorin merkitystä ja johtanut sen koon pienemiseen julkisen 

sektorin omien palveluiden tuottajien lukumäärän osalta (Kinnula, Malmi & Vauramo 

2014, 28, 44, 65, 104). Tässä luvussa esittelen suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

rakenteellisia muutoksia 2000-luvulla ja miten tämä on vaikuttanut palveluiden käyttäjän 

asemaan suhteessa palveluihin ja yhteiskuntaan. Esittelen ensin sosiaali- ja 

terveyspalveluiden rakenteen ja järjestämisvastuut, miten tähän tilanteeseen ollaan tultu 

ja minkälaisia rakenteellisia uudistuksia on tulossa. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan 

palveluiden käyttäjän roolia osana tätä järjestelmää ja roolin muutosta rakenteellisten 

muutosten yhteydessä. 

 

 

2.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenne ja suuret muutokset  

 

 

Suomalainen hyvinvointimalli perustuu siihen, että kaikilla Suomessa oleskelevilla 

ihmisillä on yhtäläinen oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suomen perustuslain 

(1999/731, 19§) mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja 
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terveyspalvelut sekä edistettävä väestön terveyttä. Tämä koostuu ennaltaehkäisevistä, 

tasavertaisista perusteterveydenhuollon palveluista, erikoissairaanhoidosta ja 

ympäristöterveydenhuollosta. Näiden kautta tavoitellaan sosiaalisesti kestävää 

yhteiskuntaa, jossa ihmisiä kohdellaan reilusti, vahvistetaan heidän osallisuuttaan ja 

yhteisöllisyyttä ja tuetaan jokaisen terveyttä ja toimintakykyä ja turvan tunnetta (STM 

2013, 7).  

 

 

 

 

Kuviossa 1 on esitelty suomalaisen terveydenhuollon rakenne. Suomalaisille tämä 

näyttäytyy universaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, kuten lääkäripalveluina, 

vanhuspalveluina ja toimeentulotukena eli sosiaalisten riskien vakuutuksena. Tämä on 

järjestetty valtion tuella toteutettuna kunnallisena sosiaali- ja terveydenhuoltona, jonka 

lisäksi palveluja tuottavat yksityiset yritykset ja järjestöt (STM 2013, 8). Järjestöiltä ja 

yksityiseltä sektorilta palveluita ostavat kunnat ja yksittäiset henkilöt, jotka maksavat 

koko palvelun kokonaan tai osittain itse, saamalla palveluun kunnalta palvelusetelin tai 

 
KUVIO 1. Terveydenhuolto Suomessa (STM 2013, 10) 
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yhteiskunnalta (esim. Kela) muuta tukea (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelusetelistä 2009/569). 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjaamisesta vastaa Suomessa sosiaali- ja 

terveysministeriö. Se valmistelee lainsäädännön ja ohjaa sen toteumista, johtaa palvelujen 

kehittämistä ja toimintapolitiikkaa, määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, 

valmistelee keskeiset uudistukset, ohjaa niiden toteutumista ja vastaa yhteyksistä 

poliittiseen päätöksentekoon (STM 2013, 10). Sosiaali- ja terveysministeriö noudattaa 

hallituksen antamia suuntaviivoja, jotka syntyvät hallitusneuvotteluissa. Valtiolla on siis 

suhteellisen tiukka ote sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnista, vaikka valta näennäisesti 

on kokonaan autonomisilla kunnilla (Kuvio 1). 

 

Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä, ja ne voivat itse päättää, 

tuottavatko palvelut yksin vai yhdessä kuntayhtymän kanssa (Kuntalaki 2015/410). 

Kunta voi myös ostaa palvelut muilta kunnilta, järjestöiltä tai yksityisiltä palvelun 

tuottajilta. Laki määrittelee keskeiset sosiaalihuollon, kansanterveystyön ja 

erikoissairaanhoidon palvelut, jotka kuntien on järjestettävä (Sosiaalihuoltolaki 

2014/1301; Terveydenhuoltolaki 2010/1326; Erikoissairaanhoitolaki 1989/1062; 

Kansanterveyslaki 1972/66). Kunnat voivat päättää palvelujen laajuudesta, sisällöstä ja 

järjestämisen tavasta, mikä aiheuttaa eroja kuntien välille. 2000-luvulla on alettu puhua 

alueellisesta eriytymisestä kuntien välillä kuntien koon ja rahoituspohjan vaihdellessa, ja 

tätä on pyritty ratkaisemaan useaan otteeseen myös lainsäädännöllä.  

 

Kunnat saavat valtion tukea valtionosuuksina, jotka määräytyvät kunnan asukasluvun, 

ikäjakauman ja sairastavuuden mukaan (Ollila & Koivusalo 2009, 26). Suomi poikkeaa 

muista Euroopan Unionin (EU)-maista palveluiden järjestäjien pienen kokoon suhteen. 

Suomessa palveluita järjestää ja rahoittaa melkein 300 pientä toimijaa. Nämä ovat 

jakautuneet 151:een palveluita järjestävään tahoon: 87 kuntaa, 31 kuntayhtymää ja 33 

yhteistoimina-aluetta (THL 2017a). Suomalainen järjestämismalli on yksi maailman 

hajautetuimmista ja sen yksittäiset toimijat ovat verrattain erittäin pieniä (Ollila & 

Koivusalo 2009, 26).  

 

Erityissairaanhoito on Manner-Suomessa 20 erityissairaanhoitopiirin vastuulla. Ne 

vastaavat myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon suunnittelusta ja 
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kehityksestä sekä siitä, että alueellinen kokonaisuus on toimiva (STM 2013, 12; 

L1989/1062). Sairaanhoitopiirien toimintaa valvoo aluehallintovirasto (L1989/1062). 

Jokaisen kunnan on kuuluttava erikoissairaanhoitopiiriin ja nämä vastaavat niiden 

palveluiden tuottamisesta, joita perusterveydenhuollon ei ole taloudellisesti järkevää 

tuottaa yksin (STM 2013, 12; L1989/1062, 2.luku). Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi 

laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkinnällinen kuntoutus, muut erityispalvelut ja 

niiden ohjaus, valvonta, tutkimus, kehittämis- ja koulutustoiminta sekä kunnallisen 

terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Sairaanhoitopiirit kuuluvat 

viiden yliopistollisen keskussairaalan ympärille muodostettuun erityisvastuualueeseen. 

Niissä sovitetaan yhteen erikoissairaanhoidon palvelujen tuotantoa, tietojärjestelmiä, 

lääkinnällistä kuntoutusta ja hankintoja. Suominen ja Lintula (2013, 113) ovat arvioineet, 

että yksi mahdollinen kehityskulku rakenteellisessa uudistamisessa voisi olla 

sairaanhoitopiiripohjainen malli, jossa sairaanhoitopiirien rooli vahvistuisi.  

 

Yksityinen sektori eli yritykset sekä järjestöt täydentävät julkisia palveluita. Niiden 

palveluita voivat ostaa kunnat, kuntayhtymät tai tavalliset henkilöasiakkaat. Yksityisen 

sektorin merkitys on kasvanut merkittävästi 1990-luvulta ja nykyisin niiden osuus on noin 

neljännes kokonaisuudesta (STM 2013, 12). Yleisimpiä yksityisten palveluntarjoajien 

tuottamia palveluita ovat fysioterapiapalvelut, lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot 

sekä työterveyshuolto suurimmissa kaupungeissa (Virtanen, Järvelä, Kaakkola, 

Luukinen, Pöyry, Raijas, Saastamoinen, Tuorila & Vuorio 2016). Julkisten palveluiden 

lisäksi kuka tahansa voi omalla kustannuksellaan hankkia lisää korvaavia tai täydentäviä 

palveluita yksityiseltä sektorilta.  

 

 

Rakenteelliset muutokset ja syyt niiden taustalla  

 

Suomen nykyisellä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisella on pitkä 

historia ja järjestelmä on tälläkin hetkellä suurten muutosten keskellä. Sotien jälkeen 

kuntien määrä on Suomessa tasaisesti vähentynyt ja samalla valtio on siirtänyt lisää 

tehtäviä kunnille (Suomen kuntaliitto 2017; Meklin 2013, 132). 1990-luvulla tehty 

valtionosuusuudistus lisäsi kuntien vastuuta palveluista entisestään (Saari 2013, 85), mikä 

puolestaan johti monien kuntien kohdalla taloudellisiin vaikeuksiin. Samalla 1990-luvun 

lama kovensi entisestään jo päätettyjä leikkauksia (Ollila & Koivusalo 2009, 21).  
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Vaikka asenneilmapiiri on Suomessa ja pohjoismaissa ollut hyvin positiivinen 

universaalia sosiaali- ja terveydenhuoltoa kohtaan, ovat globaalit trendit vaikuttaneet 

pohjoismaissa ja kohdistuneet myös terveyspolitiikkaan ja terveydenhuollon 

instituutioihin (Majapuro 2013, 19). Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuoltoonkin on 

tuotu markkinamaisempia ajattelutapoja. Tämän takana on kaksikymmentä vuotta 

kestänyt julkisen sektorin rakennemuutos, supistamisyritykset, elinkeinopolitiikan tulo 

terveydenhuoltoon, lisääntynyt yksityinen palveluntuotanto sekä keskittynyt ja 

ketjuuntunut kapasiteetti (Ollila & Koivusalo 2009, 43). Eroja perinteisen 

hyvinvointipolitiikan ja markkinamaisemman elinkeinopolitiikan välillä voi tarkastella 

Ollilan (2006) esittämän erottelun kautta (Taulukko1).  

 

 

TAULUKKO 1. Hyvinvointi- ja elinkeinopolitiikan arvolähtökohdat (Ollila 2006, 161) 

Hyvinvointipolitiikka Elinkeinopolitiikka 
Oikeudenmukaisuus 
Terveyspalvelut tarpeen mukaan, 
maksu maksukyvyn mukaan 

Kaikille palvelun tarjoajille samat 
kilpailuedellytykset 

Vaikuttavuus, tuloksellisuus 
Terveysvaikutusten maksimointi 
suhteessa kustannuksiin. 

Tuottojen maksimointi suhteessa 
investointeihin 

Kestävyys 
Taloudellinen kestävyys 
Palvelun sovittaminen yhteiskunnan 
sekä yksilön maksukykyyn 

Markkinoiden toimivuus 
Kilpailukyky, toimivien 
palvelumarkkinoiden syntyminen 

Kansalaisen asema 
Kansalais- tai potilaslähtöisyys 

• Kansalaisilla oikeus vaikuttaa 
terveyspalveluiden 
suunnitteluun ja toimintaan 
etenkin kansalaisdemokratian 
kautta. 

• Potilailla oikeus vaikuttaa 
omaan hoitoonsa ja osallistua 
päätöksentekoon 

Kuluttajalähtöisyys: 
• Kuluttajan toiveiden 

huomioiminen tärkeää 
asiakastyytyväisyydelle.  

• Maksajalla oikeus valita 
hoitava henkilö tai hoitava 
taho sekä vaikuttaa hoidon 
sisältöön. Kun maksaja on 
julkinen taho palveluiden 
kilpailuttaminen rajaa näitä 
valintoja.  

 

 

Kun sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään, on taustalla aina ideologisia ja 

ajastusmaailmallisia vaikuttimia ja muutokset näissä auttavat ymmärtämään tapahtuvaa 

muutosta. Viime vuosina terveyspolitiikkaa ovat ohjanneet uuden julkisjohtamisen (New 
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Public Management) opit, jotka on esitetty kritiikkinä julkisen sektorin koolle, liialle 

byrokratialle ja tehottomuudelle ja ihmisnäkökulman unohtamiselle (Majapuro 2013, 20–

21). Lähdesmäki (2003, 8) katsoo uuden julkisjohtamisen koostuneen suomalaisessa 

viitekehyksessä markkinaehtoisuuden lisäämisestä, ylemmän johdon johtamistaidon 

kehittämisestä ja asiakaskeskeisyyden ja palveluiden laadun lisäämisestä.  

 

Majapuro (2013, 21–22) on esittänyt uuteen julkisjohtamiseen perustuvan 

ajatusmaailman muutoksen koostuvan neljästä ulottuvuudesta. Ensimmäinen on ihmisen 

näkeminen yksilöllisenä, valintoja tekevänä ja vaativana kuluttajana (ks. Taulukko 1). 

Tyydyttääkseen tämän tarpeet, on hallinnon keskityttävä asiakastyytyväisyyteen, laatuun 

ja johtamistapojen ja organisaatiokulttuurin kehittämiseen. Toinen on suoritusulottuvuus, 

joka käytännön tasolla tarkoittaa kustannuslaskelmia, kontrollia, kannustinjärjestelmiä ja 

suoritusperustaista palkkausta, joka saavutetaan tulosorientoituneella johtamisella ja 

lainsäädännöllä. Kolmas ulottuvuus on organisaatioiden hajauttaminen ja kevyt ja 

joustava toimintatapa. Tämä saavutetaan tavoittelemalla yritysmäisiä menetelmiä kuten 

innovatiivisuutta ja joustavuutta. Neljäs on markkinamaisuus, jossa tärkeää on 

sopimusohjaus ja benchmarking-käytännöt eli hyvä kilpailuttaminen ja tehokkuuden 

lisääminen.  

 

Lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden murrosta voi tarkastella sitä 

yksityistämiskehityksen kautta. Koskiaho (2008, 21) esittää yksityistämiskehityksen 

koostuvan kolmesta vaiheesta. Ensin siirretään valtakunnantasoisesta julkisesta vastuusta 

osa paikallishallinnolle, seuraavaksi vastuuta siirretään yksityiselle sektorille ja 

kolmannelle sektorille. Kolmannessa vaiheessa julkiselle sektorille jää enää 

mahdollistavan valtion ja moraalisen sekä käytännöllisen valvonnan rooli (ks. Taulukko 

1).  

 

Kaikki edellä esitetyt tavat tarkastella sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteellisia 

uudistuksia kuvaavat samaa ilmiötä eli julkisen puolen toiminnan kehittämistä enemmän 

valvovaan rooliin vahvan osallistujan roolin sijasta. Ollilan ja Koivusalon (2009, 43) 

mukaan tätä on perusteltu väestön ikääntymisellä ja kasvavalla työvoiman tarpeella 

julkisen sektorin ulkopuolella. Perusteluna on myös käytetty elinkeinopolitiikan 

edustajien esittämää uskomusta, että yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat 

keskimäärin tehokkaampia kuin julkiset palvelut (Majapuro 2013, 63). 
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Suomessa on siirrytty kohti kuntakeskeisempää palvelujärjestelmää pitkällä aikavälillä, 

ja samalla on seurattu kansainvälistä hajautetun hallinnon trendiä. 1990-luvun 

valtionosuusuudistus teki suomalaisesta järjestelmästä erittäin hajautetun (Ollila & 

Koivusalo 2009, 26). Tämän voi katsoa edustavan Majapuron (2013, 21–22) 

hajauttamisen mallia. Tämä ei ole kuitenkaan onnistunut ongelmitta ja näitä ongelmia on 

pyritty 2000-luvulla korjaamaan useaan otteeseen. Suomessa hajauttaminen on ollut niin 

voimakasta, että tuottajaosapuolista tuli hyvin pieniä. Tavoitetta taloudellisesti 

kestävämpien järjestäjätahojen luomisesta on nyttemmin pyritty ohjaamaan 

lainsäädännöllä (ks. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottamisesta HE 2017/52).  

 

Vuonna 2002 säädettiin laki seutuyhteistyökokeilusta (2002/560), jonka tavoitteena oli 

tuottaa kokemuksia kuntien vapaaehtoisesti yhdistymisestä ja tämän vaikutuksista 

palveluiden saatavuuteen, laatuun ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin, seudulliseen 

yhteiskuntarakenteeseen ja vahvistaa kunnallista itsehallintoa. Laki kumottiin vuonna 

2009. Tämä edustaa taulukon 1 esittämää tavoitetta luoda elinkeinoelämälle tasapuoliset 

toimintaolosuhteet. Lähtökohtana uudistukseen oli ajatus suurempien hallinnollisten 

yhtymien mukana tulevista skaalaeduista eli suuremman taloudellisen toimijan koon 

antamista taloudellisista hyödyistä ja kestävämmästä taloudellisesta pohjasta. 

Esimerkiksi alueellisen työväestön suuremmasta määrästä veronmaksajina. Vuonna 2003 

käynnistettiin maakuntakokeilu Kainuun maakunnassa. Laki Kainuun hallintokokeilusta 

(2003/343) edusti uudenlaisesta maakuntamallia, jossa kunnista koostuva maakunta 

huolehtii muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. 

Kokeilussa maakunnalle siirrettiin suuri osa kunnan vastuulla olevista sosiaali- ja 

terveyspalveluista kuten perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, lastensuojelu ja 

päihdehuolto.  

 

2000-luvulla kuntien ja palveluiden käyttäjien kiinnostus yksityisten ja kolmannen 

sektorin palveluiden hyödyntämiselle osana palveluntuotantoa on lisääntynyt. Vanhasen 

ensimmäisen hallitus (2003) ja toinen hallitus (2007) edistivät yksityisten yritysten 

tasavertaisempaa asemaa palveluiden tuottamisessa, ja esimerkiksi vuonna 2003 käyttöön 

otettiin palveluseteli, jonka tarkoituksensa oli lisätä valintaa palveluissa ja helpottaa 

ruuhkia julkisen puolen palveluissa (Ollila & Koivusalo 2009, 26; Koskiaho 2008, 175). 

Tämän voi nähdä toisena askeleena Koskiahon (2008, 21) esittelemässä 
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yksityistämiskehityksessä. Palvelusetelin maksoi kunta ja sillä pystyi hankkimaan 

markkinoilta myös sellaisia palveluita, joita kunta tuottaa itse. Palveluseteli ei 

mahdollistanut kuitenkaan palveluiden hankintaa mistä tahansa vaan kunta hyväksyi 

tietyt yksityiset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat palvelusetelipalveluiden 

tuottajiksi. (Koskiaho 2008, 187) Samalla tämä paransi palvelun tarjoajien 

kilpailuedellytyksiä ja rajoitti palveluiden käyttäjän valintaa (Taulukko 1).  

 

Vuonna 2007 säädettiin laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (2007/169) (ns. Paras-

laki), joka on jatkumoa aikaisemmille kokeiluille suurempien hallinnollisten toimijoiden 

luomisessa. Lain tarkoituksena oli luoda edellytykset kunta- ja 

palvelurakenneuudistukselle. Pyrkimys oli luoda elinvoimainen ja toimintakykyinen 

kuntarakenne, joka pystyy takaamaan palveluiden saatavuuden, laadun ja rahoituksen 

koko maassa, huolehtii yhdenvertaisuudesta ja takaa kunnan asukkaiden itsehallinnon 

toimintaedellytykset (L2007/169). Tarkoituksena oli saada kuntia liittymään 

vapaaehtoisesti yhteen, jotta nämä muodostaisivat taloudellisesti kestäviä kokonaisuuksia 

ja samalla puututtaisiin alueelliseen eriytymiseen (Meklin 2013, 135–136). Väestön 

keskittyessä kasvukeskuksiin ja etenkin Etelä-Suomeen on herännyt huoli pienempien 

kuntien väestön tasa-arvoisesta asemasta palveluiden suhteen.  

 

Paras-lain avulla oli tarkoitus turvata kunnalliset palvelut tulevaisuudessakin (Hänninen, 

Kaarakainen, Niiranen 2010, 62). Kestäväksi väestöpohjaksi katsottiin kunta tai 

yhteistoiminta-alue, jonka väestö ylittäisi 20 000 asukkaan rajan (L2007/169). Tällöin 

maksajia olisi riittävästi palveluiden rahoittamista varten ja kunnan olisi järkevää tuottaa 

palveluita itse. Suurempi kunta ei kuitenkaan välttämättä tarkoita säästöjä tai 

tehokkaampia palveluita, mutta se voisi mahdollistaa kunnan kestävämmän talouden 

palvelutarpeiden vaihdellessa ja laajemman palvelukapasiteetin ylläpitämisen (Meklin 

2013, 138). Vaikka kuntia on yritetty edellä esitetyn mukaisesti saada muodostamaan 

suurempia hallinnollisia kokonaisuuksia, on tämä kehitys ollut haastavaa. Esimerkiksi 

vuonna 2010 suurin palveluiden tuottaja oli yksittäinen kunta (Hänninen ym. 2010, 63), 

eikä parannuksia toimivuuteen tai ennaltaehkäisevään työhön oltu saatu aikaan (Ollila & 

Koivusalo 2009, 26).  

 

Hänninen ynnä muut (2010, 68) totesivat kansalaisten ja kuntalaisten toiveena olleen, että 

Paras-hankkeen avulla pystyttäisiin tuottamaan parempia ja ennakoivempia palveluita 
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kuin aikaisemmin, joissa asiakkaan vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Tämän voi 

katsoa edustavan muutosta, ainakin jossain määrin, hyvinvointipolitiikan lähtökohdista, 

koska tässä tarkastellaan vaikuttavuutta suhteessa kustannuksiin (Taulukko 1). Jos 

palveluntarpeeseen pystytään vastaamaan aikaisemmassa vaiheessa, pystytään näin 

säästämään myöhemmin raskaiden palveluiden, kuten laitoshoidon kuluissa (mt.).  

 

Ennakoivuus onkin ollut yksi 2000-luvun suuria linjoja, ja samalla on pyritty siirtymään 

pois laitoshoidosta kotikeskeisempiin palveluihin. Paras-hanke kuitenkin loppui vuonna 

2011, mutta sen aloittamalla strategisella tiellä on jatkettu. Sipilän hallituksen uudistus 

pyrkii samankaltaiseen malliin. Paras-hankkeen voidaan kuitenkin katsoa auttaneen 

julkisen riskittömän kysynnän lisääntymisessä, mikä puolestaan on ruokkinut suurten 

sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvua (Koskiaho 2008, 171, 177). Eli hallitus onnistui 

luomaan sosiaali- ja terveysmarkkinoita (Taulukko 1). Ollila ja Koivusalo (2009, 28) ovat 

arvioineet tämän olleen yksi tavoitteista. 

 

Vuonna 2010 säädettiin uusi terveydenhuoltolaki (2010/1326), jonka tarkoituksena oli 

edistää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista 

turvallisuutta, kaventaa terveyseroja, toteuttaa yhdenvertaiset palvelut, turvata laatu ja 

potilasturvallisuus, edistää asiakaskeskeisyyttä ja edistää yhteistyötä tuottavien tahojen 

välillä. Kuten tässäkin laissa, länsimaisessa julkisten palveluiden muutoksessa kaikki 

lähtee retorisesti palveluiden käyttäjien tarpeista, ja tätä puolestaan toteutetaan erilaisten 

mittareiden, itsearviointien, omavalvonnan sekä vertailuanalyysien kautta (Koskiaho 

2008, 171).  

 

Uudessa terveydenhuoltolaissa (2010/1326) terveyspalveluiden käyttäjälle annettiin 

oikeus valita oma terveyskeskuksensa, mutta valita sai vain yhden terveysaseman aina 

yhden vuoden ajaksi. Kuntien rajojen ylittäviä valintoja sai tehdä, jos oleskeli pysyvästi 

toisessa kunnassa, ja hoitavan henkilön sai valita, mikäli tämä oli tarkoituksenmukaista 

palveluiden järjestämisen kannalta. Pysyvyyttä pyrittiin tuomaan järjestämällä jatkohoito 

saman hoitavan henkilön toimesta. Tämä vastaa Majapuron (2013, 21–22) esittämää 

palveluiden käyttäjän näkemistä kuluttajana, joka tekee valintoja. Muutoksessa valintaa 

edistettiin kohtuullisen vähän, mutta tämä toi valinnan puheeseen myös lakitasolla.  
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Valinnanvapaus on esiintynyt paljon sosiaali- ja terveyspalveluista käytävässä 

keskustelussa ja varsinkin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa sillä on ollut iso osa 

järjestelmän muokkaamisessa. Individualistisessa liberalismissa osallisuus liitetään 

vapaisiin markkinoihin ja kansalainen ymmärretään vapaana kuluttajana (Koskiaho 2008, 

144). Ainakin retorisesti tällä on ollut tarkoitus taistella liiallista byrokratiaa vastaan ja 

pyrkiä kuuntelemaan ihmisten tarpeita ja toiveita. Myös Suomessa valinnanvapaus on 

saanut enemmän arvoa puheessa ja sen merkitystä on korostettu varsinkin uusimmissa 

sosiaali- ja terveysalan rakenneuudistuksissa, mutta se ei ole tarttunut puheeseen 

kovinkaan hyvin (Pohjola 2010, 21).  

 

Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (2012/980) pyrki tukemaan vanhusten toimintakykyä, itsenäistä 

suoriutumista ja lisäämään osallisuutta. Lain avulla pyrittiin lisäämään vanhusten 

itsenäistä suoriutumista. Tämä on hyvä esimerkki uudesta ajattelutavasta, jossa palveluita 

ja palveluiden käyttäjiä pyritään siirtämään avohoitoon ja pyritään tukemaan itsenäistä 

pärjäämistä kalliin laitoshoidon sijasta ja samalla korostetaan vanhuksen omaa toimintaa 

ja vastuuta (Kananen 2017, 178–180).  

 

Hajautetun järjestelmän ja kuntien taloudellisten haasteiden vuoksi Suomalaisen 

palvelujärjestelmän ongelmana voidaan pitää väestöryhmien kasvanutta eriarvoisuutta 

palveluiden saatavuudessa. Työssäkäyvä väestö hankkii palvelunsa pääosin 

työterveydenhuollon kautta, opiskelijat opiskelijaterveydenhuollon kautta ja 

maksukykyiset käyttävät enemmän yksityisiä palveluita (Aalto, Manderbacka, Muuri, 

Karvonen, Junnila & Pekurinen 2016a, 6). Ikääntyneet, lapsiperheet ja työelämän 

ulkopuolella olevat, ilman yksityistä vakuutusta olevat ihmisryhmät kärsivät hoitoon 

pääsyn ongelmista. Ongelmia ovat esimerkiksi pitkät jonot ja palveluiden huono 

saatavuus. Sähköisen asioinnin on ajateltu parantavan saavutettavuutta, mutta ainakin 

sosiaalipalveluiden kohdalla osa asiakkaista ei ole kykeneviä tai heillä ei ole valmiuksia 

käyttää uusia teknologioita (Ilmarinen, Aalto & Muuri 2016, 8). 

 

Osittain eriarvoisuuden lisääntymiseen ovat vaikuttaneet muutokset, joilla on pyritty 

sosiaalisen taakan siirtämiseen kansalaiselle itselleen kannustavamman verotuksen, 

palvelujen ulkoistamisen ja julkisten palveluiden maksujen korottamisen kautta 

(Koskiaho 2008, 14). Tämä näkyy tyytymättömyytenä järjestelmään monelta taholta ja 
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kovana kritiikkinä järjestelmän olemassaoloa kohtaan. Tämän vuoksi palveluiden 

uudistaminen saakin niin suurta kannatusta. Nykyinen hallitus onkin tekemässä 

kokonaisvaltaisempaa uudistusta sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteeseen ja tätä 

uudistusta tarkastellaan seuraavaksi.  

 

 

Hallituksen ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden-uudistamisesta  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat saaneet paljon kritiikkiä pitkien jonotusaikojen, huonon 

saatavuuden ja palvelun laatuerojen vuoksi. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus 

onkin ollut käynnissä oikeastaan koko 2000-luvun ja Sipilän hallituksen on tarkoitus 

saattaa loppuun kokonaisvaltaisempi uudistus koko maassa. Hallitus antoi esityksen 

eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta 9.5.2017 (HE2017/52). Tämän 

ehdotuksen oli tarkoitus olla ratkaisu Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen 

ja järjestämisen ongelmiin. Esitys ajautui ongelmiin perustuslakivaliokunnassa erityisesti 

kuntien palveluiden yhtiöittämisen takia ja uusi esitys on lausuntokierroksella 3.11–

15.12.2017. Esittelen seuraavaksi aikaisemman esityksen (HE2017/52) keskeiset sisällöt 

ja muutokset, uudemman esityksen ollessa vasta valmistelussa.  

 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa (HE2017/52) ehdotetaan säädettäväksi maakuntalaki, laki sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämisestä sekä niiden voimaanpanolaki. Esityksen mukaisesti 

tulevaisuudessa Suomi jaetaan 18 maakuntaan, joiden vastuulla on sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestäminen. Järjestämisvastuu siirrettäisiin pois kunnilta ja 

tulevaisuudessa kuntalaiset saisivat sosiaali- ja terveyspalvelunsa omasta maakunnastaan. 

Perustelut uudelle järjestämistavalle ovat samat kuin aikaisemmissa 

rakenneuudistuksissa ja selvityksissä. Esityksellä pyritään rakentamaan 

tuottajaosapuolia, jotka ovat kykeneviä kantamaan taloudellisen vastuun sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisestä. Tältä osin muutos on samoilla linjoilla esimerkiksi 

Paras-hankkeen kanssa, mutta menetelmät suurempien toimijoiden luomiseen ovat 

keskusjohtoiset eivätkä perustu kuntien omaan valintaan.  

 

Samalla pyritään lisäämään palveluiden käyttäjien oikeutta valita omat palvelunsa. Tämä 

tarkoittaa hallituksen ehdotukseen (HE2017/52) mallissa sitä, että palveluiden käyttäjä 
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saa valita palveluntuottajan ja toimipisteen, josta palveluita hankkii. Käyttäjä saa valita 

palveluita hänelle valmiiksi listattujen eli suoran valinnan palveluiden joukosta, 

maakunnan liikelaitoksen valinnasta ja asiakassetelillä/henkilökohtaisella budjetilla 

hankittavista palveluista. Suoran valinnan palveluiden tarjoaja valitaan vuodeksi 

kerrallaan ja valinta määrittelee myös liikelaitoksen ja sen toimipisteen. Valita saa 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tai moniammatillisen ryhmän, joka vastaa 

hoidosta. Henkilökohtaisessa budjetissa olisi mahdollista vaikuttaa myös hankittavien 

palveluiden sisältöön. 

 

Tämä niin kutsuttu ”raha seuraa asiakasta” –malli perustuu ideaan, jossa palvelut ovat 

edelleen julkisesti rahoitettuja, mutta palveluiden tuottamisesta vastaavat laajasti julkiset 

liikelaitokset, yritykset ja kolmannen sektorin toimijat eli järjestöt. Tästä on olemassa 

esimerkkejä Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa. Suuri ongelma yksityisten yritysten 

tuottamissa palveluissa on sisällöllisen kumppanuuden malli, joka on luonteeltaan 

liikekumppanuus eikä sosiaali- ja terveysaloille perinteinen sosiaalisen kumppanuuden 

malli (Julkunen 2017; Koskiaho 2008, 14). Perinteisessä sosiaalisen kumppanuuden 

mallissa on pääasiallisesti tarkoitus ratkaista palveluntarvitsijan ongelmia, eikä vain 

tuottaa voittoa.  

 

Deber, Kraetschmer, Urowitz ja Sharpe (2005, 346) ovat myös huomauttaneet 

markkinoihin viittaavan sanaston olevan ongelmallista. Mikäli potilas on terminologisesti 

asiakas, tällöin palveluntarjoaja on myyjä, eikä ole myyjän liiketaloudellisen etiikan 

mukaista olla myymättä asiakkaalle palveluita (mt.). Pieni yksityinen toimija voi toimia 

koulutuksensa tuomalla eettisellä koodilla liiketaloudellisessa toimintaympäristössä, 

mutta suuret kansainväliset yritykset toimivat liiketaloudellisen etiikan periaatteilla 

tämän sijasta (Koskiaho 2008, 182).  

 

Sosiaali- ja terveysalan rakenneuudistuksessa olisi tärkeää kiinnittää huomiota väestön 

mielipiteisiin uudistuksen tärkeysjärjestyksestä ja edistää väestön tärkeänä pitämiä 

tavoitteita kuten palvelujen sujuvuutta, peruspalvelujen vahvistamista ja palveluiden 

yhdenvertaisuutta (Aalto ym. 2016a, 7). Ollila ja Koivusalo (2009, 41) ovat 

huomauttaneet jo vuonna 2009, että uudistuksissa pitäisi keskittyä kansalaisten 

kuulemiseen ja esimerkiksi kuntalaisen näkökulma pitäisi lukita yhdeksi kriteeriksi 

kilpailuttamisessa. 
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Jos esityksen mukainen malli tulisi voimaan, muuttaisi se suuresti nykyistä 

palvelurakennetta, koska kunnallinen terveydenhuolto sellaisenaan lakkaisi ja siirtyisi 

maakunnan omistamaksi liikelaitokseksi eli yritykseksi (HE2017/52). Tämä puolestaan 

tarkoittaa, että maakuntayhtymän liikelaitos olisi suoraan kilpailevassa asemassa 

yksityisen puolen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tämä osa lakiesityksestä 

joutui ongelmiin perustuslakivaliokunnassa. 

 

Uusi valinnanvapauslain luonnos julkaistiin 19.10.2017 ja se on lausunnolla 15.12.2017 

saakka. Uudessa luonnoksessa on pyritty ottamaan huomioon perustuslakivaliokunnan 

tekemät huomiot, jolloin maakunnan ei ole pakko yhtiöittää sote-keskustaan, mutta se voi 

halutessaan näin tehdä (THL 2017b; Valinnanvapaus 2017). Valinnanvapautta pyritään 

edistämään asiakassetelien ja henkilökohtaisten budjettien avulla.  

 

 

Sosiaalipolitiikasta elinkeinopolitiikkaan 

 

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleeet suurten rakenneuudistusten 

myllerryksessä viimeisen 25 vuoden ajan ja tätä aikaa on leimannut länsimaisten trendien 

soveltaminen suomalaiseen hyvinvointivaltioon. Ensin rakennettiin äärimmäisen 

hajautettu järjestelmä hoitamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Tämä järjestelmä on 

kuitenkin joutunut taloudellisiin vaikeuksiin ja edistänyt alueellista eriarvoistumista.  

 

Nyt 2000-luvulla on pyritty rakentamaan suurempia taloudellisia yksiköitä kantamaan 

vastuuta ja huolehtimaan vastuullisesti kuntalaisten palveluntarpeista. Samalla on luotu 

suurempia ostajia sosiaali- ja terveysmarkkinoille ja annettu tilaa elinkeinopolitiikan 

lähtökohdille (Taulukko 1). Tämän kehityksen mukana on siirrytty valtiojohtoisesta 

sosiaalipolitiikasta kuntapohjaiseen malliin ja kohti yksilökeskeisempää 

kansalaisyhteiskuntaa, jossa on siirretty vastuuta pois julkiselta toimijalta yksilölle ja 

tämän lähipiirille, eli ikään kuin vastuutettu ihmisiä sosiaalisista riskeistä, joita nämä 

kohtaavat (ks. Kananen 2017, 178–180).  

 

Nyt viimeisimpänä yritetään tehdä perustavanlaatuista uudistusta, jossa 

palvelujärjestelmä muuttuisi paljon markkinamaisemmaksi ja muuttaisi väestön asemaa 

palveluiden käyttäjinä kuluttajamaiseen suuntaan. Tämä kaikki pohjaa 
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elinkeinopolitiikan edustamaan ajatusmaailmaan, jossa yksityiset sosiaali- ja 

terveyspalvelut ovat tehokkaampia ja laadukkaampia kuin julkiset palvelut (Ollila & 

Koivusalo 2009, 43). Vaikka suomalaisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjästä 

onkin jo pidemmän aikaa yritetty muovata eräänlaista kuluttajaa, on sen rooli silti 

edelleen hyvin perinteinen suhteessa julkisiin palveluihin. Seuraavaksi siirryn 

tarkastelemaan, mitä tämä tarkoittaa yksilöiden kannalta suhteessa yhteiskuntaan.  

 

 

2.2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvat 

 

 

Ennen sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelukohtaamisen roolijako oli selkeä. 

Esimerkiksi terveyspalveluissa kohtasivat koulutuksen saanut asiantuntija, eli lääkäri, 

jolla on vahva asemaan sekä koulutukseen perustuva toimijuus, ja apua tarvitseva 

ihminen eli potilas, vajaan toimijuuden omaava ihminen ja pahimmassa tapauksessa 

toimintakyvytön, esimerkiksi tajuton ihminen (Dunston, Lee, Boud, Brodie & Chiarella 

2009, 41). Molemmilla oli selkeät roolit ja tarkoitukset tilanteessa ja molemmat tiesivät, 

miten toimia.  

 

Tätä perinteistä asiantuntijan ja palvelun kohteen kohtaamista on kuitenkin haastettu 

tutkimuksessa ja julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi kuluttajaliike ja elinkeinoelämän 

toimijat ovat esittäneet kuluttajamaisempaa roolia potilaan/asiakkaan tilalle. Perinteiselle 

potilaalle ja asiakkaalle on hahmoteltu erilaisia uusia rooleja tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttäjänä. Käyttäjän rooli suhteessa sosiaali- ja terveyspalveluihin 

on jo ennestään pirstaloitunut palveluiden käyttäjän, maksajan ja päättäjän rooliin (Jäntti 

2008, 96). Suomalainen päättää palveluista äänestäjänä, kansalaisena ja kuntalaisena, 

rahoittaa palvelut veronmaksajana ja arvioi palveluita kansalaisena ja kuntalaisena (mts., 

43). Käyttäen esimerkkinä Ison-Britannian terveydenhuoltouudistusta, Koskiaho (2008, 

132) on esittänyt kysymyksen, onko sosiaalireformissa annettu ihmiselle liikaa rooleja.  

 

Alun perin potilaan valinnanvapauden korostaminen ja potilaasta kuluttajana puhuminen 

ovat lähtöisin kuluttajaliikkeestä. Myös liikemaailma on omaksunut tämän puhetavan, 

joka on puolestaan edesauttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttaja-termin 
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vakiintumista puheeseen (Toiviainen 2007, 13). Varsinkin yksityinen sektori on alkanut 

puhua sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjästä enenevässä määrin puhumaan 

kuluttajana. Esimerkiksi Helovuori (2012) on yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kuluttamista käsitelleessä kuluttajaekonomian maisterintutkielman otsikossa kysynyt, 

onko palveluiden käyttäjä ”Potilas vai terveyspalvelun kuluttaja”. 

 

Liikemaailman ja kuluttajaliikkeen käyttämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajan 

käsitteessä on kuitenkin paljon eroavaisuuksia. Kuluttajaliikkeen lähtökohtana on 

potilaiden ja kuluttajien suojelu ja heidän oikeuksiensa korostaminen, kun taas 

liikemaailman toimijat lähestyvät asiaa taloudellisesta näkökulmasta korostaen 

kulutuskeskeisyyttä (Toiviainen 2007, 13). Kuluttajaliike on katsonut pystyvänsä 

nostamaan palvelun käyttäjän tarpeet palvelujen keskeiseksi teemaksi ja näin 

parantamaan tuotettuja palveluita. Liikemaailman näkökulmasta sosiaali- ja 

terveyspalvelut ovat erinomainen riskitön ansaintamahdollisuus varsinkin, jos rahoitus on 

julkista.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon konsumeristista kehitystä on myös kiihdyttänyt 

teknologioiden, kuten internetin yleistyminen tietolähteenä ja ihmisten 

voimavaraistajana, mutta myös kaupallisten toimijoiden markkinointikanavana 

(Toiviainen 2007, 13; Virtanen ym. 2016, 52). Internetin avulla palveluiden käyttäjät 

voivat etsiä helposti tietoa liittyen omiin tarpeisiinsa ja näin haastaa omaa asemaansa 

tiedollisesti vajavaisena toimijana palvelukohtaamisessa.  

 

Vaikka sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille luodaan usein kuluttajamaista asemaa, 

on tilanne silti hankala monelta kannalta. Esimerkiksi lääkäri on edelleen portinvartijana 

palveluiden käyttäjän ja terveysteknologioiden välillä (Jäntti 2008, 43; Toiviainen 2007, 

25). Hasenfeld, Rafferty ja Zald (1987) ovat hahmotelleet tätä ongelmaa palvelun 

käyttäjän valinnanvapauden ja palveluntarjoajan toiminnan vapauden kautta. He löysivät 

palveluiden käyttäjälle neljä erilaista roolia: Customer eli asiakas, Consumer eli kuluttaja, 

Client eli eräänlainen palveluntarjoajan suojeluksessa oleva asiakas (esim. asianajajan 

palkkaava ihminen) ja Inmate eli vanki.  

 

Hasenfeldin ynnä muiden (1987) käyttämät termit eivät suoraan suomennettuna ole 

kovinkaan kuvaavia. Jäntti (2008, 43) onkin käyttänyt vangin ja palveluntarjoajan 
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suojeluksessa olevan asiakkaan sijasta suomen kielen sanaa potilas. Deber ynnä muut 

(2005, 346) ovat tarkastelleet tarkemmin näiden sanojen etymologiaa. Patient-sana tulee 

latinasta ja kuvaa kykyä kestää kipua, hankaluutta tai kärsiä valittamatta tai ilman vihaa. 

Client, customer ja consumer puolestaan viittaavat markkinoilla toimimiseen. Client-

sanalla viitataan eräänlaiseen asiakkaaseen, joka on jonkun toisen osapuolen suojelun 

alaisena. Tästä esimerkkinä ihminen, joka palkkaa asianajajan hoitaakseen omia 

lakiasioitaan. Customer-sana viittaa puolestaan ihmiseen, joka ostaa palvelun tai tuotteen. 

Consumer-sana vastaa suomen kielen kuluttajaa, eli ihmistä joka käyttää tuotteen tai 

palvelun omiin tarkoitusperiinsä.  

 

Tehdessään valintoja sosiaali- ja terveyspalveluiden suhteen ihmiseen kohdistuu usein 

niin sanottu agenttivaikutus (Jäntti 2008, 42). Valtaa käyttävä agentti voi olla esimerkiksi 

terveydenhuollossa lääkäri tai sosiaalipalveluiden piirissä sosiaalityöntekijä. Hasenfeldin 

ynnä muiden (1987, 402) mukaan palveluiden käyttäjä valitsee potilaan roolin 

helpommin asioidessaan julkisen organisaation kanssa, mikä johtuu esimerkiksi 

organisaation monopoliasemasta tai runsaasta säännöstöstä, joka ohjaa kohtaamista. 

Tällöin palvelun käyttäjän toimijuus on matala ja palveluntarjoajan toimijuus vahva. 

Omaksuttuaan potilaan roolin, kansalaisella ei ole juurikaan vaihtoehtoja tai 

valinnanvapautta suhteessa omaan hoitoonsa. Agentilla puolestaan on paljon valtaa 

päättää palvelun sisällöstä ja jatkotoimenpiteistä. Jos palvelun käyttäjä ei pysty 

vaikuttamaan omaan palveluunsa, näkyy tämä usein tyytymättömyytenä ja ristiriitoina. 

Potilas kuitenkin saa tarvitsemansa hoidon, joten hän tyytyy tilanteeseen.  

 

Kumpikaan osapuoli ei ole vahva toimija tilanteessa, jos tilannetta ohjaa ulkoinen tekijä 

kuten esimerkiksi hoitostandardit, vakuutus tai pakkohoito. Silloin voidaan ajatella 

potilaan olevan ikään kuin vankina tilanteessa (inmate) (Hasenfeld ym. 1987, 402). Jäntti 

(2008, 43) on katsonut potilas-sanan sopivan parhaiten palvelun käyttäjän kuvaamiseksi 

myös tässä tilanteessa. Jos palvelun käyttäjä jättää agentin vaikutuksen huomioimatta, 

tekee valintoja ja toimii kuluttajamaisesti (Jäntti 2008, 45), hän kasvattaa menoja ja on 

varsinkin julkisen organisaation kannalta epätoivottu palveluiden käyttäjä. 

Palveluntarjoaja voi tällöin turvautua jonotusaikoihin ja muihin byrokraattisiin 

toimenpiteisiin hillitäkseen tarpeetonta kulutusta (Hasenfeld ym. 1987, 402).  
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Viimeinen vaihtoehto on asiakkaan rooli. Tämä toteutuu useimmiten yksityisellä 

sektorilla, jossa asiakas valitsee osapuolen, jolta lähtee hankkimaan palvelua ja 

palveluntarjoaja tavoittelee asiakkaita, jotka ovat sopivia heidän tarjontaansa (Hasenfeld 

ym. 1987, 402). Tällöin asiakas ja palveluntarjoaja tekevät päätöksen yhdessä, mutta 

molemmilta vaaditaan resursseja kohtaamisen tapahtumiseen Asiakkaan täytyy löytää ja 

valita palveluntarjoaja, ja tämän täytyy houkutella asiakkaita käyttämään palveluitaan 

esimerkiksi mainonnalla.  

 

Hasenfeldin ynnä muiden (1987) esittämä malli, palveluiden käyttäjän ja 

palveluntarjoajan välisestä suhteesta ja kumpaankin kohdistuvista odotuksista, kuvaa 

hyvin kehyksen, jossa sosiaali- ja terveysalalla toimitaan. Palveluiden käyttäjä on myös 

kaikissa tapauksissa kansalainen (Jäntti 2008, 43–44). Seuraavaksi tarkastelen 

palveluiden käyttäjän asemaa suhteessa sosiaali- ja terveyspalveluihin 

kansalaisnäkökulman, potilasnäkökulman ja markkinanäkökulman kautta  

 

 

Kansalainen, kuntalainen ja veronmaksaja 

 

Kansalaisen roolissa suomalainen valitsee päättäjät eduskuntaan, kuntalaisen hän valitsee 

kuntapäättäjät ja veronmaksajana/rahoittajana hän rahoittaa palvelut epäsuoraan 

kunnallisveron ja valtiolle maksettavien verojen muodossa tai maksaessaan 

asiakasmaksuja palveluita käyttäessään (Eurooppatiedotus 2017). Kansalainen vaikuttaa 

kansalaisyhteiskunnan tasolla ja kuntalainen kunnallisella tasolla politiikkaan. Näiden 

roolien lisäksi ihminen myös toimii näiden palveluiden onnistumisen arvioijana, joka 

puolestaan peilaantuu poliittiseen päätöksentekoon välillisesti asiakaspalautteen 

muodossa. Ihmisen rooli kuntalaisena, kansalaisena, palveluiden maksajana ja arvioijana 

pohjautuu omiin kokemuksiin, arvioihin ja mielikuviin palveluiden onnistumisesta.  

 

Kansalaisen oikeudet terveydenhuollossa ovat: oikeus tarvittaviin palveluihin (sairaudet, 

hoito ja kuntoutus), oikeus itsemääräämiseen, oikeus ihmisarvoiseen kohteluun ja väestön 

osana oikeus kohtuullisiin terveyspalveluihin ja palveluiden yhtäläinen saatavuus 

kaikille, sosiaaliluokkaan, ikään terveydentilaan, kansallisuuteen, etniseen ryhmään, 

sukupuoleen tai muuhun ominaisuuteen katsomatta (Ollila & Koivusalo 2009, 42). Eli 

kansalaisen näkökulmasta hänellä on oikeus universaaleihin terveyspalveluihin.  



 23 

Kansalaisnäkökulmaan kuuluu myös yhteisöllinen näkökulma, koska on kansalaisen 

edun mukaista, että tuotetut palvelut varmistavat parhaan lopputuloksen koko väestön 

tasolla (Majapuro 2013, 23). Elinkeinopolitiikan lähtökohtana on yksilön korostaminen 

ja kuluttajan oikeus, ei kansalaisten yhtäläinen oikeus saada laadukkaita terveyspalveluita 

terveystarpeen mukaan eikä yhteisön oikeus saada kustannustehokkaita palveluita (Ollila 

& Koivusalo 2009, 42). Myös sosiaalihuollon puolella voidaan kysyä, onko palveluiden 

tarkoitus olla universaali mahdollisuus apuun vai köyhäinhoitoa (Pohjola 2010, 28). Eli 

onko yhteiskunnan tarkoitus pyrkiä tasa-arvon lisäämiseen vai jakaa almuja huono-

osaisille? Seuraavaksi tarkastelen sitä, mitä mieltä kansalaiset itse ovat sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisestä ja miten näitä pitäisi kehittää.  

 

Aalto ynnä muut (2016a, 1) kartoittivat suomalaisten mielipiteitä sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uudistamisesta ja nykyisistä palveluista. Heidän tutkimuksessaan 

terveyspalveluiden toimivuuteen suhtauduttiin myönteisesti, ihmiset luottivat 

henkilöstön ammattitaitoon ja uskoivat terveyspalveluilla voitavan lisätä tasa-arvoa 

yhteiskunnassa. Neljä viidestä vastaajasta yhtyi näihin mielipiteisiin ja vain 10–12 

prosenttia oli eri mieltä aiheesta. Vanhemmat ihmiset luottivat enemmän 

terveyspalveluihin kuin nuoremmat. Tämä voi johtua siitä, että vanhemmat ihmiset 

käyttävät palveluita enemmän kuin nuoret, eli mielikuvat perustuvat kokemuksiin, 

eivätkä luuloihin tai mielikuviin.  

 

Tuorila (2000, 129, 143) puolestaan toi esille, että potilaat arvioivat terveyspalveluita 

omista lähtökohdistaan ja tällöin myös arvioinnin kriteerit vaihtelevat. Kansalainen, 

kuntalainen, maksaja ja arvioija voivat hahmottaa, arvioida ja arvostaa palveluita monella 

eri tavalla. Esimerkiksi palveluita käyttäneet ovat usein tyytyväisempiä 

terveyspalveluihin kuin ne, jotka arvioivat palveluita ilman omakohtaisia kokemuksia 

(Meklin 2013, 146).  

 

Ilmarinen ynnä muut (2016, 1–2) kartoittivat väestön mielipiteitä sosiaalipalveluiden 

toimivuudesta. Sosiaalipalvelut eivät pärjänneet aivan yhtä hyvin kuin terveyspalvelut: 

61 prosenttia vastaajista arvioi sosiaalipalveluiden toimivan hyvin, 65 prosenttia luotti 

henkilöstön ammattitaitoon ja 70 prosenttia uskoi sosiaalipalveluilla voitavan lisätä tasa-



 24 

arvoa yhteiskunnassa. Kuitenkin suuri osa ei ollut samaa eikä eri mieltä väitteiden kanssa 

(17–20 prosenttia) ja eri mieltä väitteiden kanssa oli 13–19 prosenttia. 

 

Tyytymättömyys palveluihin voi johtua vähäisestä omakohtaisesta kokemuksesta, jolloin 

asenteet eivät välttämättä perustu tietoon tai kokemukseen vaan mielikuvaan palveluiden 

tasosta ja vaikuttavuudesta (ks. Tuorila 2000, 129, 143). Sosiaalipalveluihin liittyy paljon 

negatiivisia mielikuvia, ja mediassa uutisoidaan mielellään kohuisasti ihmisistä, jotka 

käyttävät sosiaalipalveluita väärin. Toisaalta työttömät ja toimeentulovaikeuksia 

kokeneet luottavat sosiaalipalveluiden henkilöstöön ja palveluiden toimivuuteen 

vähemmän kuin työvoiman ulkopuolella olevat ja työtä tekevä väestö (Ilmarinen ym. 

2016, 1–2). Nämä ihmiset ovat mahdollisesti kohdanneet valtaa käyttävän 

palveluntarjoajan agentin ja joutuneet tyytymään saamaansa palveluun (Hasenfeld ym. 

1987).  

 

Sosiaalipalveluita paljon käyttävät suhtautuvat niihin negatiivisemmin kuin ne, jotka 

eivät käytä palveluita (Ilmarinen ym. 2016). Palveluita käyttävät ihmiset kohtaavat 

palveluiden realiteetin ja palveluiden ulkopuolella olevat perustavat mielikuvansa 

retorisiin korupuheisiin. Pohjola (2010, 29) onkin huomauttanut, että sosiaalityö 

tarkastelee asiakasta helposti vain yhtenä osana palvelutarpeiden yleistä määrittymistä ja 

yksilö puolestaan tarkastelee palvelua oman elämänsä lähtökohdista. Korkeasti koulutetut 

ja ne, jotka eivät olleet käyttäneet palveluita, luottivat enemmän niiden kykyyn lisätä tasa-

arvoa kuin palveluiden käyttäjät (Ilmarinen ym. 2016, 2). Onkin mahdollista, että 

palveluiden käyttäjät kokevat saamansa palvelun ”köyhäinhoitona” (ks. Pohjola 2010, 

28), eivätkä kansalaisen universaalina oikeutena apuun.  
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KUVIO 2. Luottamus sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen (Aalto ym. 2016a, 3) 

 

 

Samassa tutkimuksessa (Aalto ym. 2016a, 3) kartoitettiin luottamusta palveluiden 

saatavuuteen (Kuvio 2). Arviot hoidon saatavuudesta vaihtelivat palveluiden välillä 

suuresti. Kiireellisen hoidon saatavuuteen luotti 87 prosenttia vastaajista ja 

pitkäaikaissairauden hoidon saatavuuteen 79 prosenttia. Pudotus sosiaalipalveluiden 

suhteen oli kohtuullisen suuri. Lapsiperheiden palvelut nauttivat näistä suurinta 

luottamusta (53 prosenttia) ja pienintä luottamusta herätti vanhusten palveluiden 

saatavuus (40 prosenttia). Näissäkin on huomion arvoista, että ei samaa eikä eri mieltä 

olevat mielipiteet kattoivat suuren osan vastauksista, 37 prosentin ja 29 prosentin välillä. 

Tämän voisi arvioida johtuvan kokemusten tai tiedon puutteesta suhteessa näihin 

palveluihin.  

 

Vastaajista 31 prosenttia arvioi vanhuspalveluiden olevan huonosti saatavilla. Tämä 

kertoo selkeästi vanhuspalveluiden kohtaamasta kritiikistä, joka on helposti havaittavissa 

julkisessa keskustelussa. Ollila ja Koivusalo (2009, 23) ovatkin arvioineet esimerkiksi 

avohoidon lisääntyneen huomattavasti nopeammin kuin avohoidon palveluita on 

kehitetty kestämään tämä uusi tarve. On haluttu poliittisesti lisätä avohoidon palveluita 

huolehtimatta samalla avohoidon kyvystä huolehtia lisääntyvistä tehtävistään.  
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Ihmiset pitävät tärkeinä sote-uudistuksen tavoitteita. Aallon ynnä muiden (2016a, 4) 

tutkimuksen mukaan lähes 80 prosenttia pitää kaikkia tavoitteita tärkeinä, ja yli 90 

prosenttia pitää tärkeinä sujuvia palveluita, peruspalveluiden vahvistamista, 

yhdenvertaista saatavuutta ja yhtenäisiä käytäntöjä. Kolme tärkeintä tavoitetta ovat 

peruspalveluiden vahvistaminen, sujuvat palvelut ja yhdenvertainen saavutettavuus. 

Vasta tämän jälkeen tulevat kustannuskuri ja yhtenäiset käytännöt ja vain 20 prosenttia 

pitää valinnanvapautta kolmen tärkeimmän joukossa. Ainoastaan 16 prosenttia pitää 

vastuuta omasta terveydestä kolmen tärkeimmän joukossa.  

 

Valinnanvapautta tarkemmin tarkastelleessa tutkimuksessa vastaajat kuitenkin pitivät 

kiinnostavana ja tärkeänä vaihtoehtoa valita yksityinen terveyspalvelu samalla 

asiakasmaksulla kuin julkinen (Aalto ym. 2016b, 4). Lisäksi vanhuspalveluiden 

valinnanvapautta katsottiin olevan hyvä laajentaa ja samoin sosiaalipalveluiden 

valinnanvapautta Tämän voi katsoa Hasenfeldin ynnä muiden (1987) esittämän potilaan 

matalan toimijuuden kritiikiksi.  

 

Nykyisen palvelujärjestelmän puitteissa hoitopaikan ja hoitavan henkilön valintaa 

pidettiin tärkeänä ja näistä tärkein oli lääkärin valinta, jota tärkeänä tai jokseenkin 

tärkeänä piti 82 prosenttia ihmisistä. Lähes puolet ihmisistä pitää valinnan tueksi 

tarvitsemaansa tietoa riittämättömänä, mutta kiinnostavaa on, että iäkkäät ja heikommin 

koulutetut kokivat tietojensa olevan paremmin riittäviä kuin muulla väestöllä (Aalto ym. 

2016b, 2–3). Perinteisesti on ajateltu korkeasti koulutetuilla olevan paremmin 

voimavaroja palveluiden valinnassa. Voisikin ajatella, että palveluita käyttävät ihmiset 

voisivat tarjota arvokasta tietoa palveluista niin kutsuttuina kokemusasiantuntijoina 

(Majapuro 2013, 19), jos valinnanvapautta pyritään lisäämään.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitusta haluttaisiin kehittää Aallon ynnä muiden 

(2016a, 5) tutkimuksen mukaan seuraavasti: yli 90 prosenttia haluaisi lisätä terveyden ja 

sairaanhoidon rahoitusta ja rahoittaa sosiaalipalveluita tai pitää niiden rahoituksen 

ennallaan. Tulonsiirtoja kuten sosiaalietuuksia haluaa lisätä pitää ennallaan 72 prosenttia 

vastaajista ja niitä puolestaan haluaa vähentää 28 prosenttia (mt.). Kohtuullisen suuri osa 
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ihmisistä siis katsoo, että sosiaalietuuksiin käytetään liikaa rahaa tällä hetkellä, minkä voi 

havaita myös julkisessa keskustelussa. Pohjola (2010, 22) on esittänyt, että Suomessa on 

jaoteltu ihmisiä työnteon perusteella passiivisiin ja aktiivisiin ihmisiin. Tämä näkyy 

nykyään esimerkiksi tarinoina sosiaalietuuksien väärinkäytöstä ja niiden passivoivasta 

vaikutuksesta.  

 

Kannatus sosiaali- ja terveyspalveluille ja varsinkin julkisille palveluille on edelleen 

vakaata ja osittain palveluihin haluttaisiin jopa lisätä rahaa tai ainakin pitää palvelut 

nykyisellä tasolla. Korkeasti koulutetut miehet tosin edustavat tässä vähemmistöä, joka 

pitää nykyistä palvelujärjestelmää enemmän kulueränä kuin palveluna (Aalto ym. 2016a, 

7). Kuitenkin esimerkiksi luottamus sosiaalipalveluihin on heikkenemässä, kun katsotaan 

historiallista muutosta (Ilmarinen ym. 2016, 3). Edellä esitetyissä tutkimuksissa (Aalto 

ym. 2016a, 5) tiivistyy hyvin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä julkinen keskustelu. 

Halutaan tukea palveluita, mutta samalla ollaan kriittisiä palveluita kohtaa ja toivotaan 

parempia palveluita. Mielenkiintoista on se, että palveluita ollaan valmiita tukemaan jopa 

veronkorotuksilla, eli palvelut arvostetaan erittäin tärkeiksi.  

 

 

Potilas, asiakas ja palvelun kohde 

 

Julkisessa keskustelussa on helppo havaita tiukkaa kritiikkiä sosiaali- ja terveyspalveluita 

kohtaan, ja myös perinteiset palveluiden roolit saavat osansa tästä. Suomessa on ennen 

ajateltu sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän olevan potilas/asiakas tai 

hyvinvointipalvelun kohde ja kuluttajat puolestaan tyydyttävät tarpeensa markkinoilla 

(Häikiö 2007, 147). Potilaasta kuluttajana puhuminen on ollut vieroksuttua. Kuluttaja-

sanan tilalle on ehdotettu esimerkiksi potilas-kuluttajaa erottamaan sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kuluttajan perinteisestä kuluttajasta, niin että tuodaan silti palveluiden 

käyttäjän toimijuutta esiin (Toiviainen 2007, 16).  

 

Scottin (2009, 116–138) mukaan sairastaminen on sosiaalinen instituutio, jossa on alussa 

terve ihminen, joka sairastuu ja ikään kuin menettää normaalin olotilansa ja samalla 

toimijuutensa. Tätä seuraa sairastamisen ajanjakso, jonka aikana sairas saa hoitoa 

lääkäreiltä ja lääkkeiden muodossa, joiden avulla potilas parantuu ja palaa alun kaltaiseen 
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normaalitilaan (mt.). Sairastaminen on sosiaalisena instituutiona ollut hyvin määritelty, 

ja kaikilla toimijoilla on ollut samankaltaiset oletukset ja odotukset. Pohjola (2010, 21) 

on esittänyt sosiaalipalveluihin liittyvät samankaltaisia parantamisen piirteitä. 

Järjestelmän on tarkoitus ratkaista ihmisten ongelmia. Esimerkiksi terveyspalveluiden 

käyttämiseen liittyvän roolijako on seuraavanlainen: aktiivinen asiantuntija suorittaa 

palvelun ja passiivinen asiakas vastaanottaa palvelun asiantuntijan ehdoilla (Dunston ym. 

2009, 41). Tällöin palveluiden käyttäjä on tuotantoprosessin osatekijä eikä itsenäinen 

toimija (Pohjola 2010, 26).  

 

Myös useissa Suomen laeissa pyritään takaamaan terveyspalveluiden laatua nimeämällä 

näiden palveluiden käyttäjä potilaaksi (Jäntti 2008, 98). Esimerkiksi laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista (1992/785) määrittää potilaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluja 

käyttäväksi tai muuten niiden kohteena olevaksi henkilöksi. Potilas on siis henkilö, johon 

kohdistetaan toimia hänen omasta tahdostaan tai pakkotilan johdosta, kuten tajuttomana 

olevan ihmisen kohdalla. Potilas on tämän vuoksi kaiken kattavana käsitteenä hankala 

terveyspalveluiden laajan kirjon vuoksi. Sosiaalihuollon palveluiden käyttäjät ovat 

puolestaan virallisesti sosiaalihuollon asiakkaita, jolla tarkoitetaan sosiaalihuoltoa 

hakevaa tai käyttävää henkilöä (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

2000/812). Sosiaalihuollon asiakas voi kuulostaa varsin viattomalta ja miellyttävämmältä 

kuin sosiaalihuollon kohde, mutta terminä sekin sisältää leiman hyvinvointipalveluiden 

asiakkuudesta ja vajaavaltaisuudesta (Pohjola 2010, 20). 

 

Sosiaalipalvelut eivät ole samanlainen julkinen palvelu kuin esimerkiksi verotoimistossa 

asiointi, vaan jo pelkästään palvelun piiriin joutuminen asettaa ihmisen tiettyyn 

yhteiskunnalliseen asemaan. Tämän seurauksena puheessa esiintyy kaksi erilaista 

sosiaalipalveluiden asiakasta. On abstrakti asiakas, joka puheessa on subjekti, jonka 

vapautta, itsemääräämisoikeutta sekä valinnanmahdollisuutta korostetaan, ja 

konkreettinen asiakas eli moniongelmainen avuntarvitsija, joka ei toimikaan niin kuin 

puheessa esiintyvä hyvä asiakas (Pohjola 2010, 29).  

 

Sosiaalihuollon asiakkailla ja terveydenhuollon potilailla on lain mukaan oikeus saada 

asianmukaista ja hyvää palvelua sekä tietoa vaihtoehdoista avoimesti ja ymmärrettävästi 

(L2000/812). Asiakas ja potilas termeinä ilmentävät hyvin Scottin (2009, 116–138) 

ajatusta sairauden kehityksestä. Molemmissa on oletus normaalitilan järkkymisestä, 
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jonka seurauksena palveluita tarvitaan ja palveluiden tarkoituksena on parantaa ja 

palauttaa normaalitila. Silti esimerkiksi sosiaalipalvelut luovat eräänlaista riippuvuutta 

palveluista, jolloin asiakkuudesta on vaikeampi irtaantua (Pohjola 2010, 21). Tässä 

kehityksessä tärkein toimija on palveluntarjoaja, eikä palvelun käyttäjällä ole paljon tilaa 

vaikuttaa saamaansa palveluun. On syytä huomioida, että sosiaalipalveluiden 

kontekstissa asiakasnäkökulman mukaan ottaminen keskusteluun on jo itsessään ollut 

edistysaskel. Ennen palveluita on tarkasteltu lähinnä etuuksien, säädösten, järjestelmän 

rakenteen ja työntekijöiden kautta (mts., 19).  

 

Perinteisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kohde -ajattelun yksi keskeisimmistä 

ongelmista on potilaan toimijuuden rajaaminen palvelun ulkopuolelle (ks. Hasenfeld ym. 

1987). Toiminta on pitkälti organisaatiolähtöistä, jolloin palvelun käyttäjän rooli on olla 

palvelun kohde eikä toimiva ihminen. Hasenfeld ynnä muut (1987, 402) erottavat kaksi 

erilaista tilannetta, joissa palvelun käyttäjän tilanne on hieman erilainen. Mikäli 

palveluntarjoajan agentti on suhteellisen vapaa käyttämään omaa harkintaansa 

palvelukohtaamisessa, voidaan päätöksiä tehdä yhdessä. Esimerkiksi lääkäri saa määrätä 

palvelun käyttäjälle toivomansa jatkotoimenpiteet oman harkintansa mukaan. Toisaalta 

jos palvelun kulkua ohjaavat erilaiset ohjesäännöt tai lait, ei kumpikaan voi vaikuttaa 

palvelun kulkuun. Pahimmassa tapauksessa näitä palveluita eniten tarvitsevat ihmiset 

jopa välttelevät palveluiden piiriin joutumista välttyäkseen heihin kohdistettavilta 

hyvinvointitoimilta, jotka tapahtuvat järjestelmän ehdoilla (Heinonen 2011, 53). 

Varsinkin sosiaalipalveluiden puolella asiakas on ollut perinteisesti järjestelmän osatekijä 

eikä itsenäinen toimija (Pohjola 2010, 26). Tällöin palvelun kohdetta määrittää rajoitettu 

toimijuus, joka johtaa helposti tyytymättömyyteen, ristiriitoihin ja negatiiviseen 

suhtautumiseen viranomaisiin ylipäätään (ks. Roivainen, Heinonen & Ylinen 2011; 

Hasenfeld ym. 1987, 402).  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kohde -ajattelun ongelmakohtia onkin yritetty ratkaista 

potilaan osallisuuden lisäämisellä ja palvelutilanteen tasavertaistamisella eli antamalla 

potilaalle mahdollisuuksia vaikuttaa omaan palveluunsa. 1990-luvulla alkoi puhe 

enenevässä määrin asiakaskeskeisyydestä, jossa asiakas nostettiin kumppaniksi ja 

pyrittiin tasa-arvoistamaan suhdetta. 2000-luvulla on puolestaan puhuttu 

asiakaslähtöisyydestä, koska asiakaskeskeisyys ei riittänyt nostamaan asiakasta palvelun 

toimijaksi (Pohjola 2010, 46–47). Koskiaho (2008, 133) on arvioinut 
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sosiaalityöntekijöiden suhtautuvan kielteisesti asiakkaan toimijuuden korostamiseen, 

koska sosiaalityöntekijät kokevat, ettei heillä ole keinoja tämän toteuttamiseen. 

Sosiaalihuollon periaatekomitean mukaan palveluita pitäisi määrittää palveluhenkisyys, 

pyrkimys normaalisuuteen, valinnanvapaus, luottamuksellisuus, ennaltaehkäisy ja 

omatoimisuuden lisääminen, mutta nykyinen palvelurakenne on hyvin 

järjestelmälähtöinen ja katsoo palveluiden käyttäjää kohteena (Pohjola 2010, 25). Tämän 

vuoksi on alettu puhua esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajista. 

Seuraavaksi tarkastelen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää tältä kannalta.  

 

 

Kuluttaja ja vapaa-valitsija  

 

Kuluttajan valinnanvapaus eli markkinanäkökulma on ollut vahvasti esillä hallituksen 

sosiaali- ja terveysalojen rakenneuudistuksessa. Tämä on osa isompaa ja pidempään 

jatkunutta kansainvälistä trendiä, jossa ajatuksena ollut lisätä ihmisten valinnanvapautta, 

osallisuutta palveluihin ja luoda kuluttajamaisempia sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttäjiä (Koskiaho 2008, 171). Ainakin retorisesti tällä on ollut tarkoitus taistella 

liiallista byrokratiaa vastaan ja pyrkiä kuuntelemaan ihmisten tarpeita ja toiveita 

(Majapuro 2013, 20–21). Tämän voi katsoa viittaavan Hasenfeldin ynnä muiden (1987) 

esittämään potilaan asemaan, jossa agentilla on valta ja potilas joutuu sopeutumaan 

tilanteeseen.  

 

Tässä kehityksessä on pyritty etsimään säästöjä markkinamaisella toiminnalla ja tämä 

vaatii palveluiden käyttäjältä erilaista roolia. Terveyspalveluiden tehokkuuden ja 

kustannusvaikutusten lisääminen on vaikuttanut myös osaltaan palveluiden käyttäjän 

roolin muutokseen passiivisesta potilaan roolista kohti aktiivisempaa, tietoisempaa 

kuluttajan roolia (Hiilamo 2015, 127–140; Majapuro 2013, 19). Valinnanvapauden 

oletetaan parantavan palveluiden laatua, kun palveluiden käyttäjät saavat luotettavaa 

tietoa palveluntarjoajien eroista ja palveluntarjoajilla on taloudellinen kannuste hankkia 

asiakkaita (Järvelä & Raijas 2016, 19). 

 

Tuorila (2000, 33) on arvioinut, että jo vuonna 2000, rakenteellisten muutosten myötä 

potilaat on alettu nähdä entistä enemmän kuluttajina. Vaikka tämä kehitys on ollut 

käynnissä jo pidemmän aikaa, niin se ei ole ollut kovinkaan nopeaa. Lakiinkin on kirjattu 
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vasta vähän pykäliä, jotka edistävät sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän 

kuluttajamaisempaa roolia. Tärkeässä osassa on ollut pyrkimys lisätä yksilön omaa 

vastuuta omasta terveydestään ja muuttaa näin vastuunjakoa yhteiskunnan ja yksilön 

välillä.  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden-kuluttaja on vastuussa omasta terveydestään ja omista 

valinnoistaan. Esimerkiksi sairaanhoito on muuttunut elämänhallinnaksi, johon 

informoitu kuluttaja osallistuu valinnoillaan (Majapuro 2013, 20). Kun aikaisemmin 

hyvinvointivaltio harjoitti laaja-alaista sosiaalipolitiikkaa (Koskiaho 2008, 167), 

Suomessa on 1990-luvulta lähtien alettu puhua ihmisen vastuusta omasta terveydestään. 

Potilaista on alettu puhua asiakkaina, kuluttaja-potilaina ja jopa oman itsensä yrittäjinä 

(Majapuro 2013, 19). Tällä on pyritty pois hyvinvointivaltion objekti -ajattelusta kohti 

sitä, että ihminen nähdään subjektina. Tällä on pyritty myös osittain ratkaisemaan 

esimerkiksi asiakaslähtöisyyden riittämättömyyttä ratkaista tätä ongelmaa (Kaarakainen 

& Syrjänen 2012, 119).  

 

Samalla kansalaisen oikeudet ovat muuttumassa kuluttajan valinnoiksi ja toteutuakseen 

tämä edellyttää kuluttajalta vahvaa toimijuutta ja voimaantumista (empowerment) 

(Kananen 2017, 159–161; Kaarakainen & Syrjänen 2012, 119). Voimaantuminen 

voidaan käsittää kykynä tai voimana hallita omaa elämää. Tämän ajattelun keskeinen 

teema onkin vastuu omasta terveydestä ja oleellisessa osassa ovat terveysriskien arviointi, 

hallinta ja vähentäminen (Kananen 2017, 178–180; Majapuro 2013, 26). Aikaisemmin 

kansalaiset ovat ulkoistaneet terveysriskinsä julkiselle sektorille ja julkinen sektori on 

katsonut kansalaisten olevan kykenemättömiä huolehtimaan omasta terveydestään. 

Majapuron (2013, 26) mukaan vastuuttaminen ei toimi, jos ihminen ei ole motivoitunut 

itse kantamaan vastuuta omasta terveydestään. Tässä keskustelussa on jopa puhuttu 

itseaiheutetuista sairauksista (Ollila & Koivusalo 2009, 42) ja eroteltu ihmisiä 

itseaiheutetun köyhyyden ja kurjuuden sekä kurjuuden kohtalon kautta (Julkunen 2017, 

340; Pohjola 2010, 22–23).  

 

Yleensä ihmiset motivoituvat edistämään terveyttään vasta, kun perusturvallisuus ja 

toimeentulo ovat vakaita (Majapuro 2013, 26). Voimaantuminen onkin ihmisestä 

itsestään lähtevä sosiaalinen prosessi, jota ulkopuolinen osapuoli ei voi tuoda ihmisen 

elämään ulkopuolelta, mutta häntä voidaan siinä tukea (Toiviainen 2011, 778). Mikäli 
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yhteiskunnassa siirrytään kohti henkilökohtaista vastuun ottamista omasta elämästä, on 

mielenkiintoista, miten vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten voimaantumista 

tuetaan.  

 

Voimaantuminen ilmenee kykynä olla toimija omassa elämässään. Tuorila (2000, 34) on 

kuvaillut terveyspalveluiden kuluttajan toimintojen olevan vaihtoehtoisten 

palveluntarjoajien selvittäminen, lääkäreihin ja sairaaloiden hoitotuloksiin ja asiakkaiden 

kohteluun tutustuminen, palveluntarjoajan fyysisten tilojen ilmapiiriin ja hoivan laadun 

selvittäminen, hintojen ja hoitovaihtoehtojen vertailu. Oletuksena on siis, että palvelua 

tarvitseva ihminen toteuttaa edellä mainittuja tehtäviä tukeakseen valintaansa. 

Kuitenkaan ihmisen oma valinta ei ole pelkästään yksilön toimintaa, vaan tähän voi haluta 

saada osallistumaan myös esimerkiksi lähipiiri ja lääkäri (Jäntti 2008, 173). 

 

Asiaa voi tarkastella terveyspolitiikan ja asiakaslähtöisen toimintamallin erojen kautta. 

Terveyspolitiikan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja taloudellinen kantokyky. 

Asiakaslähtöisessä toimintamallissa vastuu on henkilökohtaista ja se rajoittuu 

lähiomaisiin, lisäksi valtio tukee tätä vastuunottoa (Julkunen 2017, 185–187; Hänninen 

2009, 53). Jos ihminen itse ei ole kykenevä tekemään edelle esiteltyjä valintoja, valintoja 

tekee lähipiiri kunnan sijasta. Päästäkseen palveluihin mukaan, on tehtävä kynnystehtäviä 

eli toimia, kuten varata aika ja ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan (Kalliomaa-Puha 2017, 

17).  

 

Palveluiden ollessa moninaisia, synnyttää tämä todennäköisesti lisää tarvetta julkisen 

vallan väliintuloille varsinkin tapauksissa, jossa lähiomaisia ei ole (Kalliomaa-Puha 2017, 

17). Hankalin tilanne on silloin, jos avun tarvitsijalla on omaisia, mutta nämä eivät jostain 

syystä halua tarjota apuaan. Tällä hetkellä lainsäädäntö olettaa omaisten tarjoavan apua 

(omaisolettama) (mt.). Julkunen (2017, 161) on huomauttanut, että hoivaa on siirretty 

enenevissä määrin omaisten vastuulle. Läheisten antamalla avulla onkin yhteys julkisten 

tai yksityisten palveluiden luo pääsemisessä (Kalliomaa-Puha 2017, 17). Mikäli 

valinnanvapautta lisätään, olisi selvitettävä, miten tuetaan niiden ihmisten valintaa, jotka 

eivät yksin pysty valitsemaan. Esimerkiksi Suomen palvelusetelikokeilussa virkamies 

teki valinnan niiden puolesta, jotka eivät pystyneet tekemään valintaa itse. Tämän 

seurauksena palvelun loppukäyttäjälle oli epäselvää kuka häntä hoitaa (Koskiaho 2008, 

189). On myös aiheellista kysyä, onko tällaisessa tilanteessa valitsemisesta hyötyä. 
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Järvelä ja Raijas (2016, 20) ovat edelliseen viitaten esittäneet, että tarvitaan tietoa siitä, 

millä perusteilla sosiaali- ja terveyspalvelujen valintoja tehdään.  

 

Puhetavan muutoksessa voidaan silti pitää hyvänä ihmisen oman asiantuntijuuden 

laajenemista tasa-arvoisempaan asemaan suhteessa palveluntarjoajaan (Majapuro 2013, 

20). Valinnanvapaus saa myös paljon tukea kansalta (Aalto ym. 2016b, 4). 

Palvelusetelikokeilussa mukana olleet olivat tyytyväisiä, mutta kokivat valinnan olevan 

vajaata, liian tarkkojen palvelumäärittelyiden vuoksi (Koskiaho 2008, 189). Tämä 

kuvastaa valinnanvapauden hankalaa suhdetta hallintoon. Retorisesti halutaan tukea 

valinnanvapautta, mutta ei kuitenkaan olla valmiita antamaan ihmisille vapautta oikeaan 

valintaan, vaan rajoitetaan valintaa ennalta määritettyihin palveluntarjoajiin.  

 

Valinnanvapaus esitetään usein arvona, jota vastaan on sellaisenaan hankala 

argumentoida. On kuitenkin tärkeää tarkastella, mitä valinnanvapaus tarkoittaa 

käytännössä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien kannalta. Koskiaho (2008, 111) 

pitää ongelmallisena valintaa niiden kannalta, jotka eivät pysty valitsemaan itse. 

Terveyden järkkyminen heikentää valinnan mahdollisuutta, ja ihminen tulee 

riippuvaiseksi muista ihmisistä (Toiviainen 2011, 778). Tällöin olisikin tärkeää varmistaa 

ensimmäisenä se, että apua tarvitseva ihminen saa apua eikä joudu jo tässä kohtaa 

palveluiden ulkopuolelle. Akuutissa tilanteessa ihminen ei voi myöskään valita 

lykkäävänsä kulutusta eikä kulutettua määrää, koska tästä päättää palveluntarjoaja 

(Tuorila 2000, 36). Myös akuutin tilanteen ulkopuolella valinta ei ole itsestäänselvyys, 

koska ihmiset pysyttelevät mieluummin tutussa kuin lähtevät aktiivisesti hakemaan 

vaihtoehtoja (Järvelä & Raijas 2016, 20).  

 

 

Kuluttajakuvien haasteet sosiaali- ja terveyspalveluissa 

 

Olen tässä luvussa esitellyt sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvien 

ominaisuuksia, niihin liittyviä oletuksia ja agendoja. Olen koonnut kuluttajakuvien 

ominaisuudet yhteen taulukkoon (Taulukko 2), jossa esitetään kuluttajakuvien 

tärkeimmät tarkastelukulmat. Mielestäni tässä tiivistyy sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttäjän koko kysymyksenasettelu. Kaikki näkökulmat sisältävät ajatuksia, joiden on 

tarkoitus auttaa, suojella ja voimaannuttaa palveluiden käyttäjää, mutta historiallisen ja 
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ideologisen syiden takia samalla rajoitetaan ihmisen asemaa suhteessa hänen oikeuksiinsa 

ja vapauteensa.  

 

 

TAULUKKO 2. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvien ominaisuudet 

Näkökulma Potilas/asiakas Markkina Kansalainen 
Oikeudet Laki määrittää 

palveluiden 
käytäntöjä ja laatua 

Kuluttajansuoja, 
Oikeus valita  

Lait (Perustuslaki)  
Oikeus sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon 

Vastuut Vastuu noudattaa  
saatuja ohjeita 

Vastuu 
valinnoista ja 
terveydestä 

Vastuu riskeistä 
ulkoistettu valtiolle  

Toimijuus vajaa toimijuus Vahva toimijuus Vahva tai heikko 
Toimintakenttä Palveluiden sisällä Markkinat  Kansalaisaktivismi, 

politiikka, veronmaksu 
Eturyhmät Potilasjärjestöt Kuluttajaliike Kansalaisjärjestöt  

Puolueet 
Kenen 
näkökulma 

Lääkärit, 
sosiaalityöntekijät 

Elinkeino-
politiikka 
kuluttajaliike 

Poliitikot, 
kansalaisjärjestöt 

Vaikutus-
kanavat 

Palaute, suora 
toiminta 

Valinta 
markkinoilla 

Äänestäminen 
kansalaisvaikuttaminen 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien ongelmallisen aseman voi jakaa kolmeen 

kohtaan. Ensimmäisenä ongelmana voidaan pitää perinteistä potilasnäkökulman 

ongelmien ratkaisemista lisäämällä valintaa. Potilas/asiakasnäkökulman tarkastelu on 

osoittanut sen olevan palvelun käyttäjän kannalta ongelmallinen ja järjestelmälähtöinen. 

Tähän on tarjottu ratkaisuksi kuluttajamaista roolia sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttäjälle. Tämäkään ei ole täysin ongelmaton palveluiden käyttäjän kannalta. 

Markkinasektorilla toimiminen edellyttää myös yksilön omien tarpeidensa tiedostamista, 

niiden ilmaisemista ja tyydyttävän ratkaisun etsimistä (Tuorila 2000, 36).  

 

Esimerkiksi Ruotsissa Frit val -järjestelmä on tuottanut ongelmia, kun vanhukset eivät 

osanneet perustaa valintaansa mihinkään konkreettiseen. Vaikka he eivät olleet 

tyytyväisiä palveluun, ei siitä uskallettu valittaa, koska vanhukset olivat riippuvaisia 

palvelusta (Koskiaho 2008, 275; ks. myös Julkunen 2017, 227–260). Samalla 

valinnanvapaus on hyödyttänyt enemmän paremmassa sosioekonomisessa asemassa 
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olevia ja yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ei ole kiinnitetty niin paljon 

huomiota (Julkunen 2017, 240). 

 

Valinnan hankaluus kuvaa hyvin kuluttaja-ajattelun ongelmallisuutta, kun valintoja silti 

tehdään, vaikka syyt ovat epäselvät. Myös Kaarakainen ja Syrjänen (2012, 111) ovat 

huomauttaneet, ettei palvelun käyttäjällä välttämättä ole riittävää ymmärrystä omasta 

tilastaan, tuen tarpeestaan tai keinoja kuvata mieltymyksiään oman hoitonsa suhteen. Kun 

palveluiden käyttäjä joutuu kuitenkin valitsemaan, syntyy valintoja, jotka ovat 

perusteltuja tai perustelemattomia. Tällöin ihmisen vapaus valita toteutuu, mutta tämän 

valinnan tuoma arvo ei ole selkeä tai saavutetut edut konkreettisia. Toisaalta valinta 

tehdään usein myös hyvin rajatusta valikoimasta. Eli halutaan antaa vapautta, mutta 

samalla rajoitetaan vapaus ennalta määritettyihin kriteereihin.  

 

Toisena suurena ongelmana voidaan pitää vastuun jakautumista sosiaali- ja 

terveyspalveluiden kuluttajan ja julkishallinnon välillä. Kenelle lopulta kuuluu vastuu 

ihmisten huonoista valinnoista ja elämäntavoista? Koskiahon (2008, 14) mukaan 

suomalaisia on sosiaalistettu ideaaliin, jossa julkinen järjestelmä huolehtii sosiaalisten 

riskien minimoimisesta ja huolehtii niiden realisoituessa henkilökohtaisen katastrofin 

välttämisestä. Jos vastuu siirtyy Ison-Britannian esimerkin (Koskiaho 2008) mukaan 

pääosin ihmisille itselleen, voi tämän seurauksena syntyä polarisoitumista 

yhteiskunnassa. Tällöin maksukykyiset kuluttajapotilaat ovat voimaantuneita, saavat 

hyviä terveyspalveluita ja tekevät hyviä valintoja elämässään, ja tähän kykenemättömät 

vajaan toimijuuden omaavat ihmiset tekevät huonoja valintoja ja kärsivät itse 

aiheuttamastaan kurjuudestaan (Majapuro 2013, 62).  

 

Pohjola (2010, 28) kysyy, pitäisikö meidän katsoa esimerkiksi sosiaalipalveluita 

universaalina mahdollisuutena apuun riskien realisoituessa vai köyhäinapuna. 

Hyväntekeväisyyteen perustuva ajattelumalli on erityisen hankalaa Suomen perustuslain 

kannalta, jossa kaikille turvataan tasa-arvoiset palvelut. Jäntti (2008, 176) on myös 

pohtinut, kenellä on vastuu tulevaisuudessa ihmisen terveydestä esimerkiksi pienten 

kuntien maksuvaikeuksien hankaloittaessa tilannetta: ihmisellä itsellään, valtiolla, 

kunnalla, vai kunnan ylikuormitetulla lääkärillä. 
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Kolmas ongelma liittyy lääketieteen yhteiskunnalliseen asemaan. Lääkäreiden korkea ja 

arvostettu asema on perinteisesti nojannut yhteiskunnassa äänettömään sopimukseen, 

jossa lääkärit toimivat tiukan ammattietiikan mukaan. Deber ynnä muut (2005, 346) ovat 

kuitenkin huomauttaneet markkinoihin viittaavan sanaston olevan ongelmallista. Jos 

potilas on kuluttaja, tällöin palveluntarjoaja on myyjä, jonka liiketaloudellisen etiikan 

mukaista ei ole olla myymättä asiakkaalle palveluita (mt.). Myös palveluiden sisällöllisen 

kumppanuuden malli on ongelmallinen, koska yritysten tuottaessa palveluita, se on 

luonteeltaan liikekumppanuutta eikä sosiaali- ja terveysaloilta perinteisempää 

sosiaalisista kumppanuutta (Koskiaho 2008 182). Pieni yksityinen toimija voi toimia 

koulutuksensa tuomalla etiikalla, mutta suuret kansainväliset yritykset toimivat 

liiketaloudellisilla periaatteilla hoivaetiikan sijasta (mt.). 

 

Toiviainen (2007, 71) on esittänyt huolensa siitä, jos sosiaali- ja terveyspalveluihin 

luodaan liian markkinamainen kuluttajakuva. Kyky valita ja motivaatio vaihtelevat 

väestöryhmittäin ja potilaan valinnanvapauden laajentaminen ja aktiiviseen toimijuuteen 

perustuva malli voi pahentaa terveyseroja ja luoda epätasa-arvoa eri ryhmien välille. 

Myös mainonta voi muuttua aggressiiviseksi ja hoitokäytännöistä etukäteen 

tiedottaminen ei toimi vain potilaan tiedostamien ongelmien ratkaisuna, vaan myös 

uusien tarpeiden synnyttäjänä (mt.). Eli mainonnalla esimerkiksi voidaan luoda kysyntää, 

joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua.  

 

Toiviaisen (2007, 71) ja Jäntin (2008, 172) mukaan suomalainen järjestelmä on 

kykenevämpi suojaamaan heikompia yksilöitä ja väestöryhmiä. Asiakkaan ja valinnan 

markkinaideologian jatkuva korostaminen saattavat viedä Suomea kohti yksityistä 

vakuutusjärjestelmää (Toiviainen 2007, 71). Jäntti (2008, 172) toteaa, että tällainen 

kehitys vie helposti tilanteeseen, jossa verorahoitteinen järjestelmä lakkaa palvelemasta 

kaikkia tasapuolisesti ja samalla vähentää sen kannatusta. Eli jos keskiluokkainen 

enemmistö ei enää koe saavansa maksamilleen veroille vastinetta julkisten sosiaali- ja 

terveyspalveluiden muodossa, siirtyy se kannattamaan yksityisrahoitteista järjestelmää.  

 

Institutionaalisen terveyspuheen oleellinen osa onkin ollut valinnanvapaus, 

asiakastyytyväisyys ja kansalaisten yhtäläinen oikeus saada laadukkaita palveluita 

perustarpeen mukaan ja yhteisön oikeus saada kyseisiä palveluita kustannustehokkaasti 

on jäänyt sivuun (Majapuro 2013, 69). Samoin universaalisuuden heikentyminen lisää 
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väestön keskuudessa epätietoisuutta siitä, mikä palvelu kuuluu heille ja missä tilanteessa 

(Ilmarinen ym. 2016, 4).  

 

Asenteet ja ajattelutapa ei kuitenkaan muutu nopeasti. Tämä pätee myös terminologian 

suhteen, jossa perinteinen potilas-ajattelu on edelleen vahvaa. Kysyttäessä palveluiden 

käyttäjiltä Kanadassa, mihin termiin he samastuvat eniten, nämä vastasivat samastuvansa 

potilas-termiin (Deber ym. 2005, 350). Myös Christmas ja Sweeney (2016, 10) esittävät 

ihmisten samastuvan potilas-termiin. He tarkastelivat viidessä maassa (Yhdysvallat, 

Kanada, Yhdistynyt kuningaskunta, Puola ja Australia) tehtyjä tutkimuksia, joissa 

mielenterveyspalveluiden käyttäjiltä kysyttiin heidän mieltymyksistään suhteessa 

palvelukohtaamisen terminologiaan. Heidän tuloksissaan enemmistö samastui potilas-

termiin tai asiakas-termiin.  

 

Olen tässä luvussa tarkastellut sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteellisia muutoksia 

Suomessa ja näiden palveluiden käyttäjän asemaa suhteessa näihin palveluihin. 

Tarkastelu on perustunut suurimmaksi osaksi suomalaiseen aiheesta tehtyyn 

tutkimukseen. Tämä valinta on tehty siksi, että aineistoni koostuu suomalaisesta media-

aineistosta ja tutkimukseni asettuu nimenomaan suomalaiseen sosiaali- ja 

terveyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjätutkimuksen viitekehykseen. 

Suomalaisen tutkimuksen lisäksi olen lukenut myös kansainvälistä, aihepiiriä 

käsittelevää kirjallisuutta, mutta nämä jäävät tämän tutkimuksen osalta pääasiassa 

taustalukemistoksi.  
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3 Tutkimustehtävä ja -kysymykset 

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja analysoida sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttäjien kuluttajakuvan esitystä ja sen muuttumista suomalaisessa mediassa vuoden 

2007 ja vuoden 2017 alkuvuoden välillä. Kuluttajakuvan ulottuvuuksia analysoidaan 

käyttäen kulutustutkimuksen ja sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen aikaisempaa 

tutkimusta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän ominaisuuksista. Tutkimus tuottaa 

tietoa, siitä millä termeillä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjistä 

kirjotetaan suomalaisessa mediassa eli millaisia kuluttajakuvia esitetään. Mitä termejä 

käytetään kuvaamaan ihmisiä, kun kirjotetaan sosiaali- ja terveyspalveluista ja 

minkälaisia muutoksia tässä on tapahtunut vuosien 2007–2017 välillä.  

 

Tutkimuskysymys 1. Mitä kuluttajakuvia suomalaiset mediat esittävät sosiaali- ja 

terveyspalveluiden uutisoinnissa? 

 

Tutkimuskysymys 2. Miten tämä keskustelu on kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden 

aikana?  

 

Vastaan näihin kysymyksiin tarkastelemalla suomalaisia uutisaineistoja laskennallisen 

sisällönerittelyn avulla. Lasken termien esiintymiskertoja aineistossa ja tarkastelen 

näiden välisiä eroja. Esitän pitkittäiset muutokset termien käytössä vuosien 2007 ja 

vuoden 2017 alkuvuoden välillä ja analysoin, minkälaisia kuluttajakuvia palveluiden 

käyttäjistä esitetään. 
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4 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

 

Tutkimukseni on luonteeltaan monimenetelmällistä tutkimusta, jossa hyödynnetään 

yhteiskuntatieteen laskennallisia menetelmiä, perinteisiä tilastotieteen visualisointeja 

sekä tiivistämismenetelmiä, ja tuloksia tulkitaan laadullisesti. Laskennallisen 

yhteiskuntatieteen voi määritellä olevan esimerkiksi menetelmien puolesta: tiedon 

uuttamista (information extraction), sosiaalisten verkostojen analyysia, 

paikkatietojärjestelmien käyttöä ja mallinnuksen sekä simulaation käyttämistä 

menetelminä (Cioffi-Revilla 2010).  

 

Laskennallista yhteiskuntatiedettä voi tarkastella myös aineiston kautta, eli 

laskennallinen yhteiskuntatiede on laajojen yhteiskunnallisten aineiston keräämistä ja 

käsittelyä määrällisin menetelmin, aineistolähtöisesti (Lazer, Pentland, Adamic, Aral, 

Barabási, Brewer, Christakis, Contractor, Fowler, Gutmann, Jebara, King, Macy, Roy & 

Van Alstyne 2009). Koska hyödynnän tiedon uuttamisen menetelmiä ja aineistoni on 

laaja yhteiskunnallinen aineisto, voidaan tutkimukseni todeta edustavan laskennallista 

yhteiskuntatiedettä. Perinteisiä laadullisia ja määrällisiä menetelmiä edustaa 

tutkimuksessani esimerkiksi aineiston visualisointi ja esittäminen. Vallin (2001, 158) 

mukaan lähes kaiken tiedon voi halutessaan muuttaa numeeriseen muotoon ja tarkastella 

tätä määrällisesti, eikä tämä rajoitu vain kyselylomakkeisiin. Määrällistäminen ei 

myöskään tarkoita suoraan tilastollista testausta. Olen tiivistänyt aineistoani numeeriseen 

muotoon ja esitän sen taulukoina ja perinteisinä kuvaajina, mutta tulkitsen aineistoani 

sisällöllisesti enkä tilastollisen hypoteesien asettamisen ja testaamisen kautta.  

 

 

4.1 Tutkimusmenetelmät 

 

 

Analyysit on toteutettu käyttämällä Anaconda Navigator ympäristön mahdollistamaa 

Jupyter notebook-selainpohjaista Python-ohjelmointiympäristöä. Analyysien tekoon on 

käytetty itse kirjottamaani Python-koodia, joka hyödyntää Hybra-Core 

analyysiekosysteemiä. Kirjoittamani ohjelma laskee valittujen sosiaali- ja 
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terveyspalveluiden käyttäjää koskevien termien määrää ja tallentaa termien määrät ja 

aikaleimat.  

 

Tarkemmin nämä termit ovat: kuluttaja, potilas, asiakas, valitsija, veronmaksaja, 

kuntalainen, potilaskuluttaja, kansalainen, vapaa-valitsija, kuluttajapotilas, käyttäjä. 

Nämä termit on valittu luvussa kaksi esiin tulleiden, aikaisempaan tutkimukseen 

perustuen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää kuvaaviksi termeiksi ja sen vuoksi 

myös tämän tutkimuksen tarkastelun kohteiksi. Potilas ja asiakas edustavat perinteistä 

potilasnäkökulmaa sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuntalainen ja kansalainen ja 

veronmaksaja edustavat kansalaisnäkökulmaa, vapaa-valitsija, valitsija ja kuluttaja 

edustavat markkinanäkökulmaa, potilaskuluttaja ja kuluttajapotilas edustavat eräänlaista 

risteytystä perinteisen sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän ja markkinamaisemman 

lanseeraaman palveluiden käyttäjän välillä ja käyttäjä-termi edustaa neutraalia 

tarkastelukulmaa. Valitut termit edustavat kaikki eri kuluttajakuvia, joilla on oletettuja 

ominaisuuksia, ne ovat poliittisesti ja historiallisesti latautuneita ja kykenemättömiä 

kattamaan koko sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän roolin monimuotoisuutta. 

 

Tutkimusmenetelmäni on määrällinen sisällönanalyysi tai sisällönerittely. Saaranen-

Kauppisen ja Puusniekan (2009, 97) mukaan sisällönanalyysi on tekstien tarkastelua, 

erittelyä ja yhtäläisyyksien ja erojen etsimistä ja sisällönanalyysiä/erittelyä voidaan tehdä 

aineisto- tai teorialähtöisesti. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 106) ovat esittäneet, että 

esimerkiksi sanojen laskeminen on enemmän sisällönerittelyä kuin sisällönanalyysiä. 

Oma tutkimukseni on teorialähtöistä, koska valitut termit tulevat teoriasta, mutta toisaalta 

aineistolähtöistä, koska en aseta hypoteeseja tai testaa teorioita, vaan tarkastelen aineistoa 

suhteessa teoriaan. Menetelmä on valittu, koska pystyäkseni vastaamaan 

tutkimuskysymykseeni, tarvitsen pitkittäisaineiston, josta voi tuottaa tietoa ajallisesta 

vaihtelusta. Näin suuren aineiston käsitteleminen käsin ei olisi tutkimusekonomisista 

syistä mahdollista. Käyttämälläni menetelmällä saadaan laskennallista tietoa suomalaisen 

median esittämistä kuluttajakuvista ja julkisen keskustelun kehityksestä ajassa. Olen 

valinnut tämän menetelmän, koska sosiaali- ja terveydenhuollon käyttäjän toimijuuden 

muutosta on tutkittu aikaisemmin yleisellä tasolla sekä käsitettä perinteisin 

käsiteanalyysin keinoin. Tässä tutkimuksessa tarkastelukohteena on media-aineisto, 

jonka tutkiminen sosiaali- ja terveydenhuollon käyttäjätutkimuksessa on vielä hyvin 

nuorta. 
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Aikaisemmin samankaltaista laskennallista lähestymistapaa muilla aloilla ovat käyttäneet 

esimerkiksi Shor, Rijt, Ward, Askar ja Skiena (2014) laskivat naisten nimien 

esiintymiskertoja yhdysvaltalaisissa lehdissä ja vertailivat, onko konservatiivisten ja 

liberaalien lehtien välisiä eroja. Pajasmaa (2016) puolestaan tutki 

maisterintutkielmassaan Refugee, asylum seeker or migrant? (pakolainen, 

turvapaikanhakija vai siirtolainen) näiden sanojen esiintymiskertoja Helsingin Sanomien 

uutisoinnissa yhtenä kuukautena kolmen vuoden ajan. Oman tutkimukseni 

tutkimusmenetelmän idea on samankaltainen kuin edellä esitellyissä tutkimuksissa. Eli 

laskea sanoja ja tehdä vertailuja pitkittäistutkimuksellisesti, lehtien välillä ja termien 

välillä.  

 

Menetelmällisesti tutkimukseni on eräänlainen mixed methods (sekoitus laadullista ja 

määrällistä) tutkimus. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2010, 140) ovat määritelleet 

määrällisen tutkimuksen piirteiksi esimerkiksi käsitteiden määrittelyn, muuttujien 

muodostamisen taulukkomuotoon eli määrällisesti käsiteltävään muotoon. Aineistoni on 

määrällinen, ja sitä ei olisi tutkimusekonomisista syistä mahdollista tutkia käsin. Sen 

vuoksi sitä tarkastellaan laskennallisesti. Kuitenkin tutkimuksessani on myös laadullisia 

piirteitä. Kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti eikä satunnaisotoksella, ja 

tarkoituksenani on löytää odottamattomia seikkoja eikä testata hypoteeseja tai teoriaa. 

Aineistolle ei suoriteta tilastollisia testejä (mts., 164), vaan tulkitsen sitä laadullisesti.  

 

Ohjelmani käy jokaisen lehden koko aineiston sisältämät artikkelit läpi yksitellen ja 

tarkastaa, löytyykö yksittäisestä artikkelista, sen otsikosta tai ingressistä jotain etsimiäni 

termejä. Ohjelmani etsii sanojen kantaosia osana sanoja, jotta sanojen kaikki 

taivutusmuodot saataisiin mukaan (stemmaus-tekniikka). Mikäli osuma löytyy, tallentaa 

ohjelma artikkelin julkaisupäivän, termin ja osumien määrän muistiin. Tämän jälkeen 

nämä tiedot tallennetaan tekstitiedostoiksi, analyysejä varten. Kun aineisto on käyty läpi 

tiivistää ohjelma jokaisen termin esiintymät vuositasolle, jotta aineiston visualisointi olisi 

selkeämpää. Seuraavaksi ohjelma tallentaa jokaisen yksittäisen median aineiston omaan 

tiedostoonsa ja myös koko aineiston yhtenä tiedostona ja Alma Median aineiston yhteen 

tiedostoon kokonaisena. Visualisoinneissa käytetyt taulukot löytyvät liitteistä. 
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4.2 Tutkimusaineisto 

 

 

Käytän maisterintutkielmassani aineistoa, joka sisältää Ylen verkkouutiset ja Alma 

Median verkossa julkaistut uutisaineistot. Aineistot on kerännyt HYBRA-

tutkimusprojektin (Racisms and public communications in the hybrid media environment 

(2016–2019)) tutkimusryhmä1 Ylen ja Alma Median luvalla. Olen saanut luvan kyseisiltä 

medioilta ja HYBRA-projektin tutkijoilta aineiston käyttöön maisterintutkielmani 

aineistona. Aineisto koostuu edellä mainittujen medioiden verkkoaineistoista (Yle 2007–

2017 ja Alma Media 1994–2017), ja se on kerätty alkuvuodesta 2017. Tämän vuoksi Ylen 

kohdalla aineisto loppuu vuoden 2017 helmikuuhun ja Alma Median kohdalla 2017 

maaliskuuhun.  

 

Iltalehden kohdalla aineisto loppuu vuoden 2016 loppuun, Kainuun Sanomien aineisto 

loppuu vuoden 2015 loppuun, koska Alma Media myi sen tällöin pois. Pohjolan 

Sanomien aineisto loppuu vuoden 2015 loppuun myös, koska sen olemassaolo loppui 

tällöin itsenäisenä lehtenä ja se siirtyi osaksi Lapin Kansaa. Päätin kuitenkin pitää nämä 

lehdet mukana aineistossa ja huomioida niiden puuttumisen koko aineiston kohdalla.  

 

Aineistot on kerätty HYBRA-projektin tutkijoiden ohjelmoimilla mediaparsimilla 

(Hybra-medialoader 2017). Mediaparsimet käyttävät python-koodeja ladatakseen 

automaattisesti artikkelit, joko suoraan verkkosivuilta tai käyttäen hyväkseen medioiden 

luomia rajapintoja. Tämän jälkeen artikkelit tallennetaan Json-muodossa (JavaScript 

Object Notation) helposti koneellisesti käsiteltäviksi datapaketeiksi, jotka sisältävät 

artikkelien lisäksi myös metatietoa teksteistä, kuten: artikkelin kirjoittaja, julkaisun 

päivämäärä ja avainsanat. Käytän myös apunani HYBRA-projektia varten luotua 

analyysiekosysteemiä (Hybra-Core 2017), jonka avulla näin suuren aineiston käsittely 

onnistuu ilman suurta laskentatehoa omaavaa tietokonetta. Hybra-Core auttaa aineiston 

                                                
1 HYBRA-tutkimusprojektin (Racisms and public communications in the hybrid media 
environment (2016-2019)) tutkimusryhmä koostuu Aalto-yliopiston, Tampereen 
yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijoista. Tutkimushanke tarkastelee, kuinka rasismia 
tuotetaan, kierrätetään ja haastetaan nykyisessä transnationaalissa, hybridissä 
mediaympäristössä. 
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avaamisessa pienempinä osina kerrallaan, jolloin tietokoneen laskentateho ei joudu niin 

kovalle rasitukselle.  

 

Ylen aineisto koostuu 3,94 Gigatavusta tekstiä, sisältäen myös englannin- ja 

ruotsinkieliset aineistot. Alma Median aineisto on kooltaan 8,74 Gigatavua ja se sisältää 

seuraavien verkkojulkaisujen aineistot: Aamulehti, Iltalehti, Kainuun Sanomat, 

Kauppalehti, Lännen Media, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Satakunnan Kansa. 

Aineisto on erittäin suuri, joten tarkka seulonta on tärkeää, että analyyseihin saadaan juuri 

oikeat artikkelit. Ylen aineistosta on poistettu englannin- ja ruotsinkieliset artikkelit, 

jonka jälkeen sen koko on 2,78 Gigatavua.  

 

 

TAULUKKO 3. Aineiston kuvaus numeroina 

Aineisto koko	GB 

Artikkelia	 mediaa	

kohden 

Sote	

artikkelien	

määrä 

Aamulehti 3,14 1	188	460 7	878 

Pohjolan	Sanomat	 0,7 305	846 5	074 

Iltalehti 1,7 563	966 2	251 

Satakunnan	Kansa 0,83 331	287 6	660 

Kainuun	Sanomat 0,76 351	442 6	057 

Kauppalehti 0,7 295	826 2	366 

Lapin	Kansa 0,91 370	265 6	323 

Yle 2,78 1	030	251 17 253 

Yhteensä 11,52 4	437	343 53	862 

 

 

Aineisto on kokonaisuudessaan kooltaan 11,52	Gigatavua ja sisältää 4 437 343 artikkelia 

(Taulukko 3). Aluksi avasin alkuperäisen aineiston kokonaan ja tiivistin sen sisältämään 

vain artikkelit, (mukana otsikot ja ingressit), joissa esiintyy sosiaali- ja terveys- tai sote-

sanat. Tallensin aineiston Pickle-muotoisena (Python-ohjelmointikielen oma serialisoitu 

datamuoto). Tämä pienentää huomattavasti tiedostokokoa ja täten nopeuttaa aineiston 
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käsittelyä. Kuten taulukosta 3 näkee, aineiston tiivistäminen vähensi materiaalia 

huomattavasti ja jäljelle jäi 53 862 artikkelia. Tämän jälkeen rajasin aineiston sisältämään 

vain vuoden 2007 alusta lähtien julkaistut artikkelit. Tämän rajauksen tein, koska tällöin 

kaikista lehdistä saatiin lähes sama ajanjakso käytetyksi. Tämän vuoksi jätin Lännen 

Median pois tarkastelusta, koska sen aineisto alkoi vasta vuodesta 2015.  

 

Viimeinen suodatus jätti aineistoon vain sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää sivuavat 

artikkelit, eli aineistoon jäivät artikkelit, jotka sisältävät jonkun seuraavista sanoista: 

kuluttaja, potilas, asiakas, valitsija, veronmaksaja, kuntalainen, potilaskuluttaja, 

kansalainen, vapaa-valitsija, kuluttajapotilas, käyttäjä. Kaikki rajaukset tehtiin käyttäen 

stemmaus-tekniikkaa eli etsimällä sanojen typistettyjä esiintymiä tekstissä yksittäisinä 

sanoina tai osana muita sanoja.  

 

Kuvio 3 kuvaa artikkeleiden määrän vaihtelua vuosittain koko aineistossa, media kohden 

ja yksittäistä lehteä kohden. Tarkemmat numerot koko aineiston kohdalla löytyvät 

liitteistä (Liite 1). Sosiaali- ja terveysalaa käsittelevien artikkeleiden määrä on kasvanut 

vuodesta 2007 vuoteen 2013 asti, joka on aktiivisin vuosi artikkeleiden määrän suhteen. 

Vuonna 2013 artikkeleita on yhteensä 7414. Tämän jälkeen artikkeleiden vuosittainen 

määrä näyttää vähentyneen tasaisesti. Tässä on huomattava ero Alma Median ja Ylen 

välillä, koska Ylellä artikkeleiden määrä on pysynyt suhteellisen tasaisena ja Alma 

Medialla vähentynyt huomattavasti. Koko aineisto sisältää Iltalehden (IL), Kainuun 

Sanomat (KS) ja Pohjalan Sanomat (PS) ja keltainen viiva eli Koko aineisto ilman 

Pohjolan Sanomia (PS), Kainuun Sanomia (KS) ja Iltalehteä (IL) ei näitä sisällä. Tämä 

rajaus on tehty sen vuoksi, että Iltalehden aineistosta puuttuu vuosi 2017 ja Pohjolan 

Sanomista ja Kainuun Sanomista puuttuvat vuodet 2016 ja 2015. Kun tarkastellaan koko 

aineistoa ilman Pohjolan Sanomia (PS), Kainuun Sanomia (KS) ja Iltalehteä (IL) ovat 

viimevuodet olleet melko tasaisia ja artikkelien määrä on vähentynyt vain hieman.  
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KUVIO 3. Artikkeleiden määrä tiivistetyssä aineistossa, mediaa ja lehteä kohden 

 

 

Koko aineiston tarkastelun kannalta Alma Median medioiden yhteenlaskettu osuus on 

tärkein yksittäinen tekijä. Yle on seuraavaksi suurin osatekijä ja sen rooli kasvaa mitä 

pidemmälle tarkastelujaksossa mennään, ja vuonna 2015 Ylellä on jo 2246 artikkelia ja 

Alma Medialla enää 3993 artikkelia. Seuraavaksi tärkein yksittäinen lehti on Aamulehti, 

joka yltää parhaimmillaan yli 1000 artikkeliin vuodessa, vuosina 2013–2014. Muut 

maakuntalehdet ovat olleet lähes yhtä ahkeria uutisoimaan sosiaali- ja terveysasioista ja 

noudattavat yleistä trendiä määrien noustessa aluksi 2014–2015 taitteeseen ja vähenevät 

hieman tämän jälkeen. Selvästi vähiten sosiaali- ja terveysasioista ovat uutisoineet 

Kauppalehti ja Iltalehti. Iltalehdellä aktiivisimpinakin vuosina artikkeleita on ollut vain 

satoja ja Kauppalehdellä hieman enemmän. 

 

 

 

 

 



 46 

Aineiston ja analyysien eettiset tarkastelukohdat 

 

Tämä tutkimus seuraa yleisesti hyväksyttyjä tutkimuseettisiä periaatteita 

kulutustutkimuksen ja laskennallisen yhteiskuntatieteen tutkimuksen perinteestä. 

Tutkimuksessa ei suoraan käsitellä arkaluontoista tai henkilökohtaisia materiaaleja, koska 

käytettävä materiaali on julkaistu julkisissa medioissa ja sen tarkoitus on ollut olla julkista 

(Turtiainen & Östman 2013, 56). Tämän vuoksi tutkimus ei myöskään tarvitse julkisen 

tiedon käsittelyyn tutkimuksen kohteiden suostumusta. Olen myös pyytänyt ja saanut 

luvan aineiston haltijoilta, eli Yleltä ja Alma Medialta, tutkielman tekoon.   
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5 Tulokset 

 

Tässä luvussa esittelen analyysieni tulokset. Tarkastelen ensin koko aineistoa, 

seuraavaksi Yleä ja Alma Mediaa ja sen jälkeen Alma Median yksittäisiä lehtiä. 

Tarkastelen jokaisen kohdalla termien esiintymisiä suhteessa toisiinsa, ajallista vaihtelua 

suhteessa toisiin medioihin ja lehtiin ja suhteessa koko aineistoon. Teorian pohjalta 

valituista termeistä löysin aineistostani termit potilas, asiakas, kansalainen, kuntalainen, 

veronmaksaja, käyttäjä, valitsija ja kuluttaja. Muut aikaisemmin esitellyt termit eivät 

aineistossa esiintyneet ja jäävät siksi tarkastelun ulkopuolelle.  

 

 

Koko aineisto 

 

 

 
KUVIO 4. Termien esiintymät koko aineistossa 

 

 

Koko aineistoa tarkasteltaessa voi havaita seuraavien trendien olevan melko pysyviä 

(Kuvio 4). Potilas ja asiakas ovat käytetyimmät termit koko tarkastelujakson (2007–2017) 
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ajan ja asiakas ottaa suosituimman termin paikan vuonna 2015. Tähän asti potilas on 

suosituin termi läpi koko aineiston paitsi vuonna 2008, jolloin molempia on lähes yhtä 

paljon (asiakas saa 1339 mainintaa ja potilas saa 1332 mainintaa) (Liite 1). Kansalainen 

ja kuntalainen, eli niin sanottu kansalaisnäkökulma on seuraavaksi yleisin näkökulma 

uutisissa läpi koko tarkastelujakson. Termien suosio vaihtelee, mutta viimeisin trendi on 

kansalaisen selkeästi suurempi käyttö. 2010-luvun vaihteessa kuntalainen on suositumpi 

termi, mutta vuodesta 2013 eteenpäin kansalainen on selkeästi käytetympi.  

 

Palveluiden käyttäjä on terminä hieman suositumpi kuin kuluttaja tai veronmaksaja. 

Käyttäjä-termin käyttö on lisääntynyt hieman tarkastelujakson aikana. Veronmaksaja ja 

kuluttaja ovat todella lähellä toisiaan vertailussa koko jakson ajan. Valitsija on terminä 

melko mitätön eikä tämä näytä lisääntyneen uutisoinnissa koko aikana. Koko aineiston 

pohjalta voi sanoa, että kaikkien termien määrät ovat lisääntyneet hieman, jonka voisi 

olettaa tarkoittavan palveluiden käyttäjänäkökulman suosion kasvua.  

 

Kokonaisuudessaan vuonna 2008 palveluiden käyttäjiin viitattiin 4444 kertaa ja 

viimeisenä kokonaisena tarkasteluvuonna mainintoja oli 7781 (Liite 11). Sosiaali- ja 

terveysalan uutisoinnin aktiivisimpana aikana 2013–2014 mainintoja on lähes tai yli 

kaksi kertaa enemmän (vuonna 2013 mainintoja on 8826 ja vuonna 2014 mainintoja on 

9470) kuin vuonna 2008. Potilas-termin määrät aineistossa vaihtelevat hyvinkin paljon 

vuosien välillä. Tarkastelujakson aikana termin määrässä on suuria vaihteluita koko 

jakson ajan. Muutaman vuoden sisällä saattaa tapahtua todella suuria vaihteluita kuten 

vuonna 2008 osumia oli vain 1777, kun taas vuonna 2010 osumia oli jo 2680. Asiakas-

termin käyttö kasvaa läpi tarkastelujakson, ainoastaan vuosina 2010, 2011 ja 2015 sen 

saamat määrät ovat pienempiä kuin edellisinä vuosina ja tarkastelujakson lopussa se on 

selkeästi suosituin termeistä.  

 

Kansalainen ja kuntalainen menettävät painoarvoaan uutisoinnissa tultaessa vuoteen 

2017. Niiden maininnat vähenevät selkeästi eli tämän voisi ajatella tarkoittavan 

potilas/asiakasnäkökulman korostuvan, mitä lähemmäs tullaan vuotta 2017. Myös näistä 

termeistä kansalainen saa selkeästi enemmän mainintoja lähestyttäessä vuotta 2017, eli 

kansalaisen asema on korostunut uutisoinnissa suhteessa kuntalaiseen. Neutraalimpi 

käyttäjä-termi ei ole kovinkaan suosittu valinta uutisoinnissa, vaikka se onkin silti 

viidenneksi suosituin termi kuvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjää.  



 49 

Veronmaksaja eli rahoittajan näkökulma ei ole kovinkaan suosittu terminä, ja se kerää 

parhaimpanakin vuonna vain 335 mainintaa eli noin 10 prosenttia potilas-termin 

mainintoihin suhteutettuna. Sen suosio on kuitenkin kasvanut tarkastelujakson aikana, ja 

se näyttää olevan tasaisena pysyvä tarkastelukulma. Markkinanäkökulma eli kuluttajan 

ja valitsijan roolit eivät ole kovinkaan suosittuja uutisoinnissa. Valitsija saa korkeintaan 

kymmeniä mainintoja ja kuluttaja korkeimmillaan 245 mainintaa vuonna 2014. 

Kuluttaja-termin käyttö on siitä poikkeuksellinen tämän aineiston osana, että sen käytössä 

ei ole havaittavissa mitään selkeää trendiä vaan vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. 

Esimerkiksi vuonna 2007 se saa 159 mainintaa ja seuravana vuonna enää alle sata. Eli se 

pyörii tasaisesti 250–100 maininnan paikkeilla. Vuonna 2017 sen voisi ennustaa 

kasvavan.  

 

 

Yle 

 

Käyttäjänäkökulman korostaminen on kasvanut koko tarkastelujakson ajan Ylen 

uutisoinnissa (Kuvio 5). Alussa mainintoja on hyvinkin vähän verrattuna Alma Median 

aineistoon nähden, mutta Ylellä oli vuonna 2007 myöskin ainoastaan 334 Sosiaali- ja 

terveysalaa käsittelevää uutista (Liite 11). Käyttäjään viittaavien sanojen määrä on 

kasvanut Ylen aineistossa reilusti vuoden 2008 jälkeen, jolloin uutisia oli jo yli 2000 

kappaletta ja mainintoja käyttäjästä näissä on 2012 kappaletta. Ja viimeisimpänä 

kokonaisena vuonna mainintoja oli jo 3525 kokonaisuudessaan. Tämä on kohtalaisen 

paljon, kun artikkeleita on ainoastaan 2029. 

 

Käyttäjään viittaavien sanojen määrä kasvaa Ylen aineistossa lukuun ottamatta vuotta 

2011 ja 2015, jolloin mainintoja käyttäjästä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä 

johtunee sosiaali- ja terveysalan uutisoinnin pienemmästä määrästä kyseisenä vuonna, 

kun artikkeleita oli reilusti vähemmän kuin ympäröivinä vuosina. Mielenkiintoista on, 

että vaikka vuonna 2016 artikkeleita oli vähemmän kuin edellisenä vuonna, käyttäjään 

viittaavien termien määrä kasvoi silti. Käyttäjänäkökulman korostuminen on myös 

mielenkiintoista sen vuoksi, että vaikka Ylelläkin sosiaali- ja terveysalaa käsittelevät 

uutiset ovat vähentyneet vuosien 2013–2014 jälkeen hieman, käyttäjään viittaavat 

maininnat lisääntyivät siitä huolimatta. 
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KUVIO 5. Termien esiintymät Ylen aineistossa 

 

 

Asiakas ja potilas ovat Ylen aineistossa suosituimmat termit. Vuoteen 2014 potilas on 

selkeästi suosituin termi ja sillä on mainintakertoja tiettyinä vuosina yli kaksi kertaa 

enemmän kuin asiakas-termillä. Potilas-termin käytön kasvu on suurta vuoteen 2010 asti 

jonka jälkeen Ylen sosiaali- ja terveyspalveluita käsittelevien artikkeleiden määrän 

notkahtaessa myös potilas-termin määrä pienenee, mutta suhteessa paljon enemmän kuin 

asiakas-termin määrä samana aikana. Vuoden 2012 jälkeen potilas-termin määrän kasvu 

on melko voimakasta vuoteen 2015 asti, jolloin sen käyttö vähentyy jyrkästi. Vuonna 

2015 asiakas onkin suosituin termi. Vuonna 2016 niiden määrät ovat hyvin lähellä 

toisiaan, vaikka potilas onkin taas suosituin termi 1366 maininnalla (Liite 3). 

Huomionarvoista näiden kahden termin käytön vaihtelussa on asiakas-termin käytön 

suosion kasvu viime vuosina, kun se on noussut selkeästi vähemmän käytetystä termistä 

kilpailemaan suosituimman termin paikasta.  

 

Kansalaisnäkökulmaa kuvaavat termit eli kuntalainen ja kansalainen ovat Ylen 

uutisoinnissa olleet potilaan ja sairaan jälkeen seuraavaksi suosituimmat. Ne ovat 

vaihdelleet paikkaa tarkastelujakson aikana ja nyt viimeisimpänä kansalainen on noussut 

suositummaksi, vaikkakin molempien suosio on hieman vähentynyt viime vuosina. 
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Mielenkiintoista kuntalainen-termin kohdalla on se, että se oli melkein yhtä suosittu kuin 

asiakas-termi vuonna 2012, tämän suosion vähentyessä 2010-luvun alussa. 

Veronmaksaja ei ole ollut suosittu termi myöskään Ylen uutisoinnissa ja sen 

suosituimpana vuotena eli 2016 se keräsi vain 70 mainintaa. 

 

Käyttäjä-termillä on kohtalaisen vähän mainintoja, mutta sen suosio näyttää kasvaneen 

viime vuosina Ylen uutisissa jonkun verran. Vuonna 2012 sitä käytettiin vain 38 kertaa 

ja vuonna 2016 jo 169 kertaa. Kuluttaja-termin käyttö on myöskin ollut marginaalista 

Ylen aineistossa, mutta vuonna 2016 sillä oli mainintoja 120, eli sen suosio lienee 

kasvussa. Valitsija on saanut vain kourallisen mainintoja koko tarkastelujakson aikana ja 

useina vuosina mainintoja on ollut nolla.  

 

 

Alma Media  

 
KUVIO 6. Termien esiintymät Alma Median aineistossa 

 

Alma Media (Kuvio 6) on koko aineiston merkittävin yksittäinen elementti. Alma Median 

aineistossa toisin kuin Ylellä viittauksen palveluiden käyttäjään eivät yhtä selkeästi kasva 

lähivuosina samalla kun uutisointi vähenee. Suurimpana yksittäisenä huomiona Alma 

Median aineistossa voi sanoa, että asiakas-termi on ottanut suosituimman termin paikan. 
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Tämä on tapahtunut vielä kohtalaisen isolla erolla, kun vuonna 2015 tapahtuneen 

suosituimman termin vaihdoksen jälkeen vuonna 2016 asiakas sai 1807 mainintaa 

verrattuna potilaan 1077 mainintaan (Liite 2). Asiakas on ollut suosituin termi 

aikaisemminkin vuonna 2008, mutta vain pienellä. Potilas-termin käytön vaihtelu on ollut 

myös koko tarkastelujakson ajan hyvin vaihtelevaa ja siinä on tapahtunut todella suuria 

muutoksia. 

 

Asiakas-termin käytön kehitys on ollut yhtä vaihtelevaa ja se oli tultaessa vuoteen 2010 

laskujohteinen. Kuitenkin siitä lähtien sen kasvu on ollut suurta, joskin vuonna 2015 sen 

suosio laski samassa suhteessa kuin potilas-termin. Mielenkiintoista Alma Median 

aineistossa on myös se, että ainoastaan asiakas-termin käyttö on kasvanut vuodesta 2015–

2016 merkittävästi, kaikilla muilla mainintoja on vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 

potilas-termillä paljon vähemmän (vuonna 2015 1363 ja vuonna 2016 1077) (Liite 2). 

Osan tästä selittää Kainuun Sanomien, Pohjolan Sanomien ja Iltalehden puuttuminen tältä 

ajalta.  

 

Kuten Ylelläkin kansalainen ja kuntalainen ovat seuraavaksi suosituimmat näkökulmat 

Alma Median aineistossa. Tarkastelujakson alussa kansalainen on suositumpi termi aina 

vuoteen 2011 saakka, jolloin kuntalainen nousee suositummaksi ja pysyy suosituimpana 

vuoteen 2013 saakka. Tästä eteenpäin kuntalainen-termin suosio laskee hiljalleen ja 

kansalaisen suosio pysyy melko tasaisena vuoteen 2015. Vuonna 2016 molemmilla on 

kohtalaisen vähän mainintoja ja termien suosio lähenee taas toisiaan.  

 

Käyttäjä-termi on Alma Median aineistossa hieman suositumpi kuin Ylellä ja se on koko 

tarkastelujakson ajan hieman vähemmän suosittujen termien yläpuolella. Se kerää 

tasaisesti mainintoja 100–200, eikä näytä heikkenevän. Kuluttaja ei ole yksittäisenä 

terminä kovinkaan merkittävä Alma Median aineistossa.  

 

 

Aamulehti 

 

Aamulehden vaikutus koko aineistossa on Ylen jälkeen suurin. Lehden sosiaali- ja 

terveysalan artikkeleiden määrä on kehittynyt tasaisesti vuodesta 2007–2011 asti (Liite 

11). Tänä aikana mainintoja on ollut 642–861, joista jälkimmäinen kertoo jo tulevasta 
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nopeasta kasvusta Aamulehden sosiaali- ja terveyspalveluiden uutisoinnissa. Tämän 

jälkeen tulee selkeä nopean kasvun jakso, kun artikkeleita on vuodessa yli tuhat vuosina 

2012–2016. Yleinen Aamulehden aineistossa trendi on käyttäjänäkökulman 

vahvistuminen.  

 

 

 

KUVIO 7. Termien esiintymät Aamulehden aineistossa 

 

 

Termien vaihteluiden ja määrien suhteen (Kuvio 7) Aamulehti muistuttaa hyvin paljon 

koko aineistoa. Siitä voi nähdä täysin samat trendit koko tarkastelujakson tasolla. 

Asiakas-termin ja potilas-termin vaihtelu on suurta ja vuonna 2016 asiakas-termi siirtyy 

selkeästi käytetyimmäksi termiksi. Huomiota on syytä kiinnittää vuoden 2016 potilas-

termin määrän tippumiseen, toisin kuin koko aineistossa, jossa termin suosio oli vuonna 

2016 taas nousussa. Aamulehdessä potilas-termin suosio laskee vuonna 2016 

artikkeleiden määrän vähentyessä, mutta asiakas-termin suosi kasvaa tästä huolimatta.  

Kansalainen ja kuntalainen ovat toiseksi suosituin tarkastelunäkökulma Aamulehden 

aineistossa, vaikka tarkastelujakson alussa kuntalaisen osuus on erittäin pieni. 2010-luvun 

alussa kuntalaisen suosio kasvaa jopa suuremmaksi kuin kansalaisen, mutta rupeaa 

menettämään suosiotaan heti tämän jälkeen. Kansalainen-termin suosio on 
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nousujohteinen läpi tarkastelujakson, mutta 2016 senkin suosio vähenee artikkeleiden 

määrän vähentyessä. Olisikin mielenkiintoista nähdä, miten potilas-termin ja 

kansalainen-termin suosio kehittyy vuonna 2017. Veronmaksaja saa tarkastelujakson 

alussa vain muutamia mainintoja vuodessa, mutta 2012 vuodesta eteenpäin mainintojen 

määrä on pari kymmentä vuodessa (26–35). 

 

Käyttäjä-termi on koko aineiston tavoin tasaisesti vähän käytetty (21–56 mainintaa 

vuodessa) (Liite 10). Kuluttaja-termin vuosittaiset mainintamäärät vaihtelevat 22–48 

välillä, eikä tässä ole havaittavissa mitään selkeää trendiä. Valitsija saa korkeintaan viisi 

mainintaa vuodessa.  

 

 

Satakunnan Kansa 

 

 
KUVIO 8. Termien esiintymät Satakunnan Kansan aineistossa 

 

Satakunnan Kansan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä uutisointi on ollut hyvin 

tasaista (Liite 11) noudattaen koko aineiston trendiä kaikista aktiivisimman uutisoinnin 

ollessa 2013–2014 aikana. Aihepiiriä käsittelevien uutisten määrä on vuodessa vaihdellut 
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520–896 artikkelin välillä vuosittain. Termien vaihtelun suhteen Satakunnan Kansa eroaa 

kiinnostavalla tavalla aikaisemmin esitellyistä medioista (Kuvio 8).  

 

Satakunnan Kansan kohdalla jaottelu termien välillä ei ole yhtä selkeä kuin suurimmilla 

medioilla. Potilas ja asiakas ovat edelleen suosituimmat termit, mutta kuntalainen on 

lähes yhtä suosittu ja esimerkiksi vuosina 2009 ja 2013 se on vähän suositumpi kuin 

asiakas. Koko aineiston tavoin asiakas saavuttaa vuonna 2016 kaikista suosituimman 

termin paikan suurella marginaalilla muihin nähden. Potilas-termi menettää myös 

suosiotaan suhteessa asiakas-termiin ja samoin kuin Aamulehden kanssa olisi 

mielenkiintoista nähdä vuoden 2017 tilanne. Myös kansalainen termi on lähempänä 

suosituimpia termejä kuin muissa aineistoissa, mutta silti selkäesti heikompana. Paitsi 

vuonna 2016, jolloin kansalainen ja kuntalainen ovat yhtä suosittuja. Muiden termien 

määrät ovat hyvin pieniä 10–30 vuosittaisen maininnan tasolla (Liite 9). 

 

 

Pohjolan Sanomat 

 

Pohjolan Sanomat edustaa yksittäisenä mediana kohtalaisen pientä osaa aineistosta 

(Taulukko 3), mutta sillä on silti kohtalaisen paljon sosiaali- ja terveysalaan liittyvää 

uutisointia (5074 yksittäistä uutista). Pohjolan Sanomien uutisoinnissa 

käyttäjänäkökulma ei ole korostunut kovinkaan paljoa (Liite 11). Pohjolan Sanomien 

aineistosta puuttuvat vuodet 2016 ja 2017, joten sen tarkastelujakso on 2007–2015. 

Aineistoon pätee myös samankaltainen notkahdus kuin Kainuun Sanomille eli vuonna 

2011 artikkelien määrä oli yllättävän vähäinen.  

 

Termien vaihtelut noudattavat jossakin määrin samaa kaavaa kuin koko aineistossa 

(Kuvio 9), mutta on syytä kiinnittää huomiota vuoteen 2011, jolloin kansalainen ja 

kuntalainen menettivät suosiotaan huomattavasti vähemmän kuin potilas ja asiakas, 

aineiston ollessa tuona vuonna pienempi kuin muina vuosina. 
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KUVIO 9. Termien esiintymät Pohjolan Sanomien aineistossa 

 

 

Pohjolan Sanomien aineistossa on hyvin samat trendit nähtävillä kuin koko aineistossa. 

Potilas ja asiakas ovat suosituimmat, seuraavaksi suosituimmat ovat kansalainen ja 

kuntalainen ja näiden jälkeen tulevat muut. Erikoista Pohjolan Sanomissa on se, että 

potilas ei menetä asiakkaalle suosituimman termin paikkaa ja vain vuonna 2011 asiakas 

on suositumpi termi kuin potilas ja jopa kuntalainen saa enemmän mainintoja kuin 

potilas.  

 

 

Lapin Kansa 

 

Lapin Kansan sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva uutisointi kiinnostavalla tavalla 

erilaista verrattuna aikaisemmin käsiteltyihin medioihin. Sen artikkelimäärien trendi ei 

noudata samaa 2013–2014 taitteeseen osuvaa piikkiä (Liite 11) vaan sen artikkelimäärät 

laskevat ensin vuoteen 2010 asti, jonka jälkeen ne rupeavat kasvamaan tasaisesti ja vuosi 

2015 (856 kappaletta) ja 2016 (838 kappaletta) ovat tähän mennessä aktiivisimmat 

vuodet. Lapin Kansan kohdalla on myös kiinnostavaa, että palveluiden 
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käyttäjänäkökulma eli kaikki maininnat palveluiden käyttäjistä ovat vähentyneet viime 

vuosina. 

 

KUVIO 10. Termien esiintymät Lapin Kansan aineistossa 

 

Termien vaihtelut Lapin Kansassa (Kuvio 10) ovat myös kiinnostavalla tavalla erilaiset 

verrattuna koko aineistoon ja isompiin lehtiin. Vaikkakin asiakas ja potilas ovat Lapin 

Kansassakin suosituimmat termit, eivät erot esimerkiksi kansalaiseen ja kuntalaiseen ole 

kovinkaan suuria ja vuonna 2014 potilas-termi (280 mainintaa) ja kansalainen-termi (243 

mainintaa) saavat lähes yhtä monta mainintaa (Liite 7). Kansalainen-termin suosio nousee 

paljon vuosien 2012 ja 2015 välillä Lapin Kansan aineistossa. Sen suosio kuitenkin laskee 

ja lähenee huomattavasti kuntalainen-termin määrää vuonna 2016.  

 

Lapin Kansassa on myös toinen kiinnostava erilaisuus. Vuoden 2017 alun uutisoinnissa, 

sen teksteissä valitsija esiintyy suhteellisen paljon. Tämän kehityksen seuraaminen 

vuoden 2017 vuoden aikana tarjoaa varmasti mielenkiintoisen tarkastelukohteen.  
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Kauppalehti 

 

Kauppalehti edustaa Iltalehden kanssa kaikista vähiten sosiaali- ja terveysalaa 

uutisoineita medioita ja se on verrattuna aineistoltaan saman kokoiseen Pohjolan 

Sanomiin ollut hyvin vähän kiinnostunut sosiaali- ja terveysalan uutisoimisesta (Liite 11).  

 

 

KUVIO 11. Termien esiintymät Kauppalehden aineistossa 

 

 

Kauppalehti on julkaissut vuosittain muutamia satoja artikkeleita ja aktiivisempana 

vuotena artikkeleita oli vuonna 2013 (466 kappaletta) (Liite 11). Termien vaihteluiden 

suhteen Kauppalehti on erikoinen suhteessa aikaisemmin esiteltyihin medioihin (Kuvio 

11) Kauppalehdenkin aineistossa potilas ja asiakas saavat suurimman osan maininnoista 

ja asiakas on vuonna 2016 kaikista käytetyin termi. Kiinnostavaa Kauppalehden 

aineistossa on muiden termien vaihtelu, koska vaikkakin Kauppalehden aineisto on pieni, 

on kuluttaja-termi vuodesta 2013 asti yhtä suosittu kuin kansalainen-termi, jonka jälkeen 

kansalainen saa reilusti enemmän mainintoja. Kuluttaja-termi on Kauppalehden 

aineistossa suositumpi kuin kuntalainen-termi. Tämä eroaa selvästi muusta aineistosta.  
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Kainuun Sanomat 

 

 

Kainuun Sanomat on ollut kokoonsa nähden hyvin aktiivinen uutisoimaan sosiaali- ja 

terveysalasta (Liite 11). Sillä on hyvin paljon aiheeseen liittyvää uutisointia, mutta 

toisaalta suhteellisen vähän palveluiden käyttäjiä koskevaa uutisointia. 

 

 
KUVIO 12. Termien esiintymät Kainuun Sanomien aineistossa 

 

 

Kainuun Sanomat noudattaa hyvin vahvasti koko aineiston yleistä trendiä termien käytön 

suhteen (Kuvio 12). Potilas on aluksi suositumpi ja suurten heilahteluiden jälkeen lopussa 

asiakas-termi on suositumpi kuin potilas. Seuraavaksi suosituimmat termit ovat 

kuntalainen ja kansalainen, joista kuntalainen menettää paljon painoarvoaan aineiston 

loppua kohti. Loput termit saavat hajanaisesti mainintoja (0–35) (Liite 5), ja näistä 

käyttäjä on suosituin.  
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Iltalehti 

 

Iltalehti on ollut kaikista mukana olevista medioista kaikista vähiten kiinnostunut 

sosiaali- ja terveyspalveluiden uutisoinnista verrattuna muihin lehtiin, vaikka sen aineisto 

on kohtalaisen suuri (Liite 11). Toisaalta sillä on ollut paljon palveluiden käyttäjiä 

käsitteleviä uutisia tarkastelujakson aikana. Iltalehden aineisto myös päättyy vuoden 

2016 loppuun eli vuoden 2017 ensimmäiset kuukaudet puuttuvat sen aineistosta.  

 

 
KUVIO 13. Termien esiintymät Iltalehden aineistossa 

 

 

Muusta aineistosta poiketen Iltalehden aineistossa vuonna 2016 potilas ja asiakas ovat 

lähes yhtä suosittuja (Kuvio 13). Ainoastaan vuonna 2008 asiakas on suositumpi kuin 

potilas. Tämän jälkeen Potilas on suurella erolla tärkein termi ja vasta 2016 asiakas-termi 

lähes saavuttaa potilas-termin suosion. Tämän jälkeen kansalainen-termi on seuraavaksi 

suosituin ja vuonna 2015 se käy lähellä asiakas-termin suosiota. Muut termit eivät ole 

kovinkaan suosittuja ja saavat vuosittain jokainen 0–34 mainintaa (Liite 4). Näistä muut 

paitsi valitsija näyttää kuitenkin saavuttavan hieman suurempaa suosiota, eli 

mahdollisesti tulevaisuudessa Iltalehdenkin aineistossa näkyy laajempi kirjo palveluiden 

käyttäjiä.   



 61 

6 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

 

Olen tässä tutkimuksessa esitellyt suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakennemuutosta 1990-luvulta lähtien. Samalla olen tarkastellut aikaisemman 

tutkimuksen kautta palveluiden käyttäjän kuvan eri aspekteja eli minkälaisia 

kuluttajakuvia esitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden kontekstissa.  

 

Suomalainen sosiaali- ja terveysala on ollut muutoksessa koko 2000-luvun ja varsinkin 

viimeisen kymmenen vuoden aikana on yritetty tehdä kokonaisvaltaisempaa 

rakenneuudistusta. Tällä on pyritty kumoamaan äärimmäiselleen hajautetun järjestelmän 

tuottamaa eriarvoistumista ja taloudellista kestämättömyyttä palveluiden järjestämisessä. 

Suomalaisen järjestelmän ongelmat ovat tällä hetkellä epätasaisesti jakautuvat menot ja 

vastuut järjestämistasolla sekä yksilötasolla epätasa-arvoinen palveluiden saatavuus 

(Aalto ym. 2016a, 6).  

 

Pienet kunnat joutuvat järjestämään kalliita vanhuspalveluita samaan aikaan kun 

työikäinen väestö muuttaa muutenkin taloudellisti kestäviin kasvukeskuksiin. Samalla 

opiskelijat, työssäkäyvät ja yksityisen vakuutuksen omaavat saavat palveluita 

suhteellisen edullisesti opiskelija- ja työterveyshuollon ja vakuutuksen kautta. Tämän 

ulkopuolella olevat työttömät, lapsiperheet ja vanhukset saavat palveluita, jotka eivät 

välttämättä kykene vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tätä ongelmaa on yritetty ratkaista 

tuomalla markkinaratkaisuita palveluiden järjestämiseen. Tämä on puolestaan 

vaikuttanut sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjän asemaan (Kananen 2017, 178–180).  

 

Sosiaali- ja terveyspalveluita käsittelevässä käyttäjätutkimuksessa on mielestäni kolme 

selvää näkökulmaa (Taulukko 2): Potilasnäkökulma, kansalaisnäkökulma ja 

markkinanäkökulma (Dunston ym. 2009, 41; Jäntti 2008, 96; Toiviainen 2007, 13). Nämä 

koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajakuvista, eli siitä minkälaisia 

palveluiden käyttäjiä tutkimuskirjallisuudessa esitetään toimivaksi näiden palveluiden 
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yhteydessä. Tämän lisäksi katson käyttäjä-termin edustavan neutraalia tapaa tarkastella 

palveluita.  

 

Potilasnäkökulmassa palveluita tarkastellaan usein sairauden tai sosiaalipalveluiden 

tarpeen kautta (Dunston ym. 2009, 41), kansalaisnäkökulma palveluita tarkastellaan 

kansalaisen oikeutena näihin palveluihin (Ollila & Koivusalo 2009, 42) ja 

markkinanäkökulmassa käyttäjän omien kykyjen ja preferenssien kautta (Koskiaho 2008, 

144). Markkinanäkökulmassa tulee huomioida, että kuluttajaliikkeen ja elinkeinoelämän 

päämäärät sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjästä kuluttajana ovat erilaiset (ks. 

Toiviainen 2007, 13).  

 

Kaikki näkökulmat sisältävät ajatuksia, joiden on tarkoitus auttaa, suojella ja 

voimaannuttaa palveluiden käyttäjää, mutta samalla historiallisen ja ideologisen syiden 

takia rajoitetaan ihmisen asemaa suhteessa tämän oikeuksiin ja vapauteen. Aikaisemman 

tutkimuksen pohjalta asetin tutkimustehtäväkseni tarkastella sitä, millaisia kuluttajakuvia 

suomalainen media (Yle ja Alma Media) esittää ja minkälaisia muutoksia tässä 

uutisoinnissa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lähdin selvittämään 

näiden erilaisten kuluttajakuvien esiintymistä suomalaisessa mediakeskustelussa 

laskennallisen sisällönerittelyn kautta eli laskemalla näiden sanojen esiintymiskertoja 

sosiaali- ja terveyspalveluita käsittelevässä uutisoinnissa Ylen ja Alma Median 

uutisaineistoissa vuosien 2007–2017 välillä. Aineistoni loppuu alkuvuoteen 2017.  

 

Löysin aineistostani teorian pohjalta esittelemäni kuluttajakuvat, joiden suosio on 

suhteessa toisiinsa pysynyt suhteellisen vakaana. Selkeästi suosituin kuluttajakuva on 

potilaan ja asiakkaan tarjoama perinteinen avun tarpeessa oleva ja siihen oikeutettu 

ihminen eli potilasnäkökulma. Seuraavaksi suosituin kuluttajakuva on 

kansalaisnäkökulma, jossa korostuu kansalaisen oikeus lain turvaamiin palveluihin ja 

yhteisön näkökulma palveluiden järjestämisen tarkasteluun ja näiden rahoitukseen 

osallistuminen. Markkinanäkökulmassa korostuu yksilön valinta ja markkinahenkisyys. 

Tulosteni perusteella markkinanäkökulma ei ollut merkittävä, mutta se on silti olemassa 

ja käytössä. Olisi mielenkiintoista nähdä miten, markkinanäkökulman suosio kehittyy 

tulevina vuosina Sipilän hallituksen ajaessa kuluttaja- ja valitsija-termejä voimakkaasti 

mukaan keskusteluun.  
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Tärkein löydökseni tutkimuksessani on palveluiden käyttäjän korostumisen kasvu 

sosiaali- ja terveyspalveluiden uutisoinnissa tultaessa lähemmäksi vuotta 2017. Uutisissa 

käsitellään enenevässä määrin palveluiden käyttäjän asemaa. Tulkitsen tämän 

tarkoittavan, jonkinlaista siirtymää järjestelmälähtöisestä ajattelusta kohti 

ihmiskeskeisempää palveluiden tarkastelua.  

 

Olisikin tärkeää, että puhuttaessa sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden järjestämisestä 

otettaisiin kaikkien kuluttajakuvien tarpeet huomioon. Pitäisi pystyä ottamaan huomioon 

perustuslain turvaama avun tarvitsijan universaali oikeus tarvitsemiinsa sosiaali- ja 

terveyspalveluihin, painottaen palveluiden universaalisuutta, eikä palveluiden näkemistä 

köyhäinhoitona. Samoin pitäisi tuoda mukaan kansalaisnäkökulman tuomaa kansalaisen 

oikeutta olla päättämässä palveluista yhteisöllisestä näkökulmasta, arvioida palveluita 

niiden tuottaman hyvinvoinnin kannalta ja osallistua palveluiden rahoittamisesta 

päättämiseen. Samalla pitäisi korostaa kuluttajan oikeutta saada tehdä sellaisia valintoja 

palveluissa, joissa on sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen pohjalta järkeä, eikä pakottaa 

valintaa sellaisiin tilanteisiin, joissa se ei palvele ihmisen subjektiivista etua. Palveluita 

käyttävä ihminen on paras arvioimaan yksittäistä palvelua omasta näkökulmastaan 

kokemusasiantuntijana, eikä tätäkään näkökulmaa tulisi väheksyä, koska näiden 

kokemusten pohjalta voidaan kehittää sellaisia palveluita, jotka nauttivat käyttäjiensä 

luottamusta ja saavuttavat paremmin niille asetetut tavoitteet (Majapuro 2013, 19).  
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TAULUKKO 4. Tutkielman tulokset 

Löydökset 

 Löydös 1 Löydös 2 Löydös 3  

Tämä hetki Julkinen keskustelu 

kattaa kaikki 

teoriassa esitetyt 

kuluttajakuvat 

Potilasnäkökulma 

hallitsee 

keskustelua 

Palveluiden käyttäjiin 

viitataan mediassa 

enemmän kuin ennen 

Historiallinen 

muutos 

Pysynyt tasaisena  Asiakas on 

suositumpi termi 

kuin potilas 

Kuluttajakuvien 

merkitys on kasvanut 

 

 

Lopuksi olen tiivistänyt tutkielmani tärkeimmät löydökset taulukkoon (Taulukko 4). 

Tällä hetkellä julkisessa keskustelussa esitetään samoja kuluttajakuvia, jotka esiintyvät 

myös tutkimuskirjallisuudessa, eikä tässä ole havaittavissa suuria muutoksia 

tarkastelujakson aikana. Toinen löydökseni on, että potilasnäkökulma hallitsee 

keskustelua ja tärkeä löydös on asiakas-termin saavuttama suurempi suosio verrattaessa 

potilas-termiin tultaessa lähemmäksi vuotta 2017. Kolmas tärkeä löydös on palveluiden 

käyttäjiin viittaavan terminologian suhteellinen kasvu julkisessa keskustelussa. Tämän 

voi arvioida viittaavan siirtymään pois puhtaasta järjestelmälähtöisyydestä kohti 

ihmiskeskeisempää keskustelukulttuuria sosiaali- ja terveyspalveluiden julkisessa 

keskustelussa  

 

 

6.2 Pohdinta 

 

 

Sosiaali- ja terveysalan käyttäjätutkimuksessa esiintyy kolme näkökulmaa, jotka ovat 

perinteinen potilas- tai asiakasnäkökulma, kansalaisnäkökulma, markkinanäkökulma ja 

tämän lisäksi tässä tutkimuksessa käyttämäni neutraalimpi käyttäjä-termi. Näitä erilaisia 

näkökulmia eli kuluttajakuvia on kuvattu erilaisilla termeillä. Potilas- ja 

asiakasnäkökulmaa on aikaisemmassa tutkimuksessa kuvattu termeillä: potilas, asiakas, 

palvelun kohde ja järjestelmän osa. Kansalaisnäkökulmaa, jossa on myös mukana 
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maksajan ja arvioijan roolit, on kuvattu termeillä kansalainen, kuntalainen, veronmaksaja 

ja päättäjä. Markkinanäkökulmaa on kuvattu termeillä kuluttaja, vapaa-valitsija, valitsija, 

potilaskuluttaja ja kuluttajapotilas. Viimeisenä näkökulmana voi pitää pelkistettyä 

käyttäjä-termiä, jossa palveluita tarkastellaan pelkästään palveluiden käyttönä.  

 

Koko aineiston tasolla voi todeta, että sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuva 

kiinnostus eli aiheesta julkaistujen artikkelin määrä on jossain määrin syklinen (Kuvio 3). 

Se on välillä tärkeä uutisoinnin aihe ja välillä sen suosio on alhaisempi. Tällaisia 

vaihteluita on havaittavissa Vanhasen toisen hallituksen aloittaessa vuonna 2007, jolloin 

aihepiirin uutisointi oli laskussa, mutta vuodesta 2008 eteenpäin se vilkastui ja kasvoi 

huomattavasti vuonna 2009. Vanhasen toinen hallitus yritti luoda kokonaisvaltaista 

sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta näihin aikoihin, mutta puolueiden välisten 

erimielisyyksien takia se kariutui. Vuosina 2010–2011 eletiin hiljaisempia aikoja sote-

uutisoinnissa. Kataisen hallitus aloitti kautensa 2011 ja kirjoitti sosiaali –ja 

terveyspalveluiden uudistuksen hallitusohjelmaansa, jonka seurauksena hallitus yritti 

luoda hyväksyttävää sote-ratkaisua, uutisointi vilkastui jälleen.  

 

Kataisen hallituksen yritykset (2013–2014) eivät kuitenkaan onnistuneet toivotulla 

tavalla sisäisten ristiriitojen ja eduskunnan kritiikin vuoksi. Tänä aikana aiheesta 

uutisointiin enemmän kuin minään muuna yksittäisenä ajanjaksona tarkastelujaksolla. 

Tämän jälkeen alkoi kiinnostus sosiaali- ja terveysalan rakenneuudistusta kohtaan 

vähentyä ja koko aineiston tasolla kiinnostus on ollut laskussa siitä lähtien. Yle on 

uutisoinut aiheesta kuitenkin tasaisesti, vaikka senkin uutismäärissä on ollut pientä 

laskua. Olisikin mielenkiintoista nähdä miten tämä kehitys on jatkunut vuoden 2017 

aikana, kun Sipilän hallitus on yrittänyt tehdä erilaista ja markkinahenkistä sote-

politiikkaa. 
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KUVIO 14. Termien yhteenlasketut esiintymät suhteessa artikkelien määrään 

 

Tarkastelemalla artikkelimäärien tai kuluttajakuvien mainintojen sijaan näiden kahden 

suhdetta (Kuvio 14) eli palveluiden käyttäjän suhteellista esiintymistä suhteessa 

artikkelien määrään, saadaan mukaan näkökulma palveluiden käyttäjän tärkeydestä tässä 

keskustelussa. Vaikka artikkelien määrät ja kuluttajakuvien mainintojen määrät 

vaihtelevat tarkastelujakson aikana paljonkin, käyttäjänäkökulman yleinen lisääntyminen 

on silti näkyvissä sosiaali- ja terveysalan uutisoinnissa. Tämän voi katsoa tarkoittavan, 

että ainakin julkisessa keskustelussa ollaan siirtymässä käyttäjälähtöisempään 

tarkasteluun aikaisemman järjestelmälähtöisen keskustelun sijasta.  

 

Jos halutaan kehittää oikeasti ihmislähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluita pitäisi 

palveluiden käyttäjiä ottaa huomioon ja kuunnella nykyistä enemmän. Tätä ei pidä 

kuitenkaan tulkita individualistisen näkökulman ylikorostamiseksi, vaan kiinnittää 

laajalla tarkastelulla huomiota ihmisten mielipiteisiin ja palvelukokemuksiin. Sosiaali- ja 

terveysalan rakenneuudistuksessa olisi myös tärkeää kiinnittää huomiota väestön 

mielipiteisiin uudistuksen tärkeysjärjestyksestä ja edistää väestön tärkeänä pitämiä 

tavoitteita, kuten palvelujen sujuvuutta, peruspalvelujen vahvistamista ja palveluiden 

yhdenvertaisuutta (Aalto ym. 2016b, 7). 
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Kaikki tässä tutkimuksessa tarkastellut mediat esittävät kohtalaisen samankaltaisia 

kuluttajakuvia, pois lukien Iltalehti ja Kauppalehti. Kaikilla muilla medioilla on käytössä 

esittämäni kolmen näkökulman tarkastelu. Perinteinen potilasnäkökulma on uutisointia 

hallitseva näkökulma. Seuraavaksi tärkein on kansalaisnäkökulma ja viimeisenä tulevat 

markkinanäkökulma ja neutraalina kuvaamani käyttäjä-termi. Iltalehdellä 

kansalaisnäkökulman ja potilasnäkökulman ero ei ole niin selkeä ja Kauppalehdellä 

ainoastaan potilasnäkökulma erottuu ja muut näkökulmat ovat sekoittuneet ja ovat 

vähemmän tärkeitä.  

 

Koko aineistoa tarkasteltaessa (Kuvio 4) potilasnäkökulma on suosituin, vaikkakin 

huomionarvoista on, että asiakas yksittäisenä terminä on suositumpi tultaessa lähemmäs 

vuotta 2017. Asiakas-termin suosion kasvua voi tarkastella kahdesta näkökulmasta. 

Aikaisemmin terveyspalveluiden käyttäjät ovat olleet potilaita ja lähestyttäessä tätä 

päivää, ovat terveyspalveluiden potilaat puheessa osittain vaihtuneet terveyspalveluiden 

asiakkaiksi. Toisaalta myös sosiaalipalveluissa on otettu käyttäjänäkökulma mukaan 

keskusteluun varsin myöhään (Pohjola 2010, 19). Mielenkiintoista on, että vaikka 

kaikkien muiden kuluttajakuvien ja ylipäätään aihepiiriä käsittelevien artikkelien suosio 

on ollut tasaista tai hienoisessa laskussa 2015–2016 välillä, on asiakas -termin suosio silti 

kasvanut merkittävästi tänä aikana. Tulkitsen tämän tarkoittavan eräänlaisen yksilöllisen 

näkökulman tuloa osaksi potilasnäkökulmaa. Tämän voi katsoa johtuvan siitä, että 

kuluttaja-termi ei ole aikaisemmin tarttunut kovin hyvin suomalaiseen puheeseen 

(Pohjola 2010, 21).  

 

Vertailtaessa potilas-termin mainintoja eri lehtien välillä (Liite 13) voi huomata 

mielenkiitoisen jaon. Yle, Iltalehti ja Satakunnan Kansa näyttävät korostavan potilas-

termiä vuonna 2017, mutta samalla kaikilla muilla potilas-termin käyttö vähenee. Kun 

tätä verrataan asiakas-termin välisiin eroihin eri lehdissä (Liite 14) on mielenkiintoista 

huomata, että esimerkiksi Aamulehdellä, Satakunnan Kansalla ja Iltalehdellä asiakas-

termin käyttö kasvaa voimakkaasti. Aamulehti on siitä erikoinen, että sillä asiakas-termin 

käyttö kasvaa paljon samaan aikaan kun potilas-termin käyttö vähenee. On myös hyvä 

huomioida, että Lapin Kansalla ei ole tässä kohtaa nopean kasvun jaksoa. Edellisen kerran 

kun asiakas-termin suosio on noussut voimakkaasti (2013-2014) sosiaali- ja terveysalan 
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uutisoinnin lisääntyessä, oli Lapin Kansan aineistossa paljon asiakas-termin mainintoja, 

ja niitä on yhtä paljon kuin Aamulehdellä.  

 

Seuraavaksi suosituin näkökulma on kansalaisnäkökulma. Kansalaisnäkökulmassa 

palveluiden käyttäjät arvioivat ja osallistuvat palveluihin kansalaisten oikeuksien ja 

velvollisuuksien näkökulmasta sekä yhteisöllisestä näkökulmasta. On syytä huomioida, 

että veronmaksaja ei esiintynyt yhdessä kansalainen ja kuntalaisen kanssa, vaan sen 

käyttö oli huomattavasti harvinaisempaa. Eli veronmaksajan rooli tässä keskustelussa ei 

ole yhtä merkittävä, kuin kansalaisella tai kuntalaisella. Veronmaksajan roolin toimijana 

voisi katsoa olevan passiivinen ja toiminnan tapahtuvan enemmän kuntalaisen ja 

kansalaisen roolissa suhteessa poliittiseen päätöksentekoon. Toisaalta kansalainen, 

kuntalainen, maksaja ja arvioija sisältävät laajan kirjon tapoja, joilla nämä hahmottavat, 

arvioivat ja arvostavat palveluitaan. Esimerkiksi palveluita käyttäneet ovat usein 

tyytyväisempiä palveluihin kuin ne, jotka arvioivat palveluita ilman omakohtaisia 

kokemuksia (Meklin 2013, 146). 

 

Tarkasteltaessa kuntalaisen ja kansalaisen suosion vaihtelua on kansalainen ollut 

tärkeämpi näkökulma kaikkina muina vuosina paitsi 2011 ja 2012. Tämän jälkeen 

kansalaisen rooli on ollut suositumpi näkökulma. Tämän arvioin johtuvan sosiaali –ja 

terveyspalveluiden uudistusten pyrkimyksestä siirtää vastuuta kuntia suuremmille 

toimijoille, jolloin kuntalaisen roolin merkitys vähenee.  

 

Markkinanäkökulma ei tulosteni perusteella ole kovinkaan tärkeä, ainakaan vielä 

suomalaisessa sosiaali- ja terveyspalveluita käsittelevässä uutisoinnissa. Vaikka 

kuluttaja-termi oli käytössä kaikilla lehdillä aiheeseen liittyen, oli sen suosio verrattuna 

kansalaisnäkökulmaan tai potilasnäkökulmaan nähden pieni. Tämän voisi katsoa 

heijastelevan Pohjolan (2010, 21) esittämää näkemystä, että vaikka kuluttaja-termiä 

onkin yritetty tuoda suomalaiseen sosiaali- ja terveyspalveluita käsittelevään 

keskusteluun, ei siihen ainakaan vielä ole tartuttu. Samoin Aalto ynnä muut (2016a, 7) 

ovat esittäneet, että tärkeysjärjestys sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä on 

perinteistä.  
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6.3 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys  

 

 

Tutkimuksen luonne on ollut aineistonvalinnan kohdalla laadullinen, eli aineisto on 

valittu tarkoituksenmukaisesti eikä tilastollisella satunnaisotannalla. Tämän vuoksi en 

esitä tutkimuksen olevan yleistettävissä kuvaamaan koko suomalaista sosiaali- ja 

terveysalaa käsittelevää uutisointia. Sen sijaan esitän tulosteni antavan hyvän kuvan 

sosiaali- ja terveysalaa käsittelevästä keskustelusta ja siinä esitettävistä kuluttajakuvista.  

 

Koska analyysit on tehty laskennallisesti, olen joutunut tekemään valintoja, jotka 

tuottavat tiettyjä ongelmia. Koska aineisto on suodatettu käyttämällä hakusanoja, on 

joukossa myös artikkeleita, jotka eivät suoranaisesti koske sosiaali- ja terveysalaa, vaikka 

ne sisältävätkin jonkun maininnan aiheeseen liittyen. Myöskään käyttämäni hakusanat 

eivät kata koko aihe-alueen sanastoa, joten tämän vuoksi rajausteni ulkopuolelle on jäänyt 

artikkeleita, jotka aineistoa lähilukemalla olisivat siihen kuuluneet. Samoin osa sanoista 

esiintyy aineistossa osana sanoja, jotka eivät suoraan viittaa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden käyttäjään. Katson edellä mainittujen ongelmien kuitenkin olevan 

kohtalaisen pieniä aineiston ollessa suuri. Niiden ei pitäisi vääristää tulosten yleiskuvaa.  

 

Olen validoinut tulokseni tekemällä saman analyysin myös toisella tavalla. Ohjelmoin 

toisen tavan rajata aineisto sosiaali- ja terveysalaa käsitteleviin artikkeleihin käyttämättä 

Hybra-Core analyysiekosysteemia. Tämän jälkeen laskin Microsoft Wordin sanahaku 

ominaisuudella yhden lehden kohdalla yhden vuoden mainintakertoja. Tämä tarkastelu 

tuotti samat tulokset, kuin menetelmäosiossa esittelemäni ohjelma. Katson täten 

analyysieni olevan riittävän luotettavia. 

 

6.4 Jatkotutkimushaasteet  

 

 

Jo tätä tutkimusta tehdessäni olen pohtinut lukuisia mahdollisia jatkotutkimusideoita. 

Ensimmäiseksi haluaisin toteuttaa tämän saman tutkimuksen niin, että aineistoa 

täydennettäisiin sisältämään myös koko vuosi 2017. Tällöin päästäisiin tutkimaan, miten 

vuoden 2017 sote-uudistuksen monet käänteet ovat vaikuttaneet tässä tutkimuksessa 
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löydettyihin kuluttajakuviin. Tämän datasetin tutkiminen Iltalehden (IL) ja Kainuun 

Sanomien (KS) kokonaisilla aineistoilla, olisi mielenkiintoinen lisäys tämän tutkimuksen 

tuloksiin. Helsingin Sanomien aineiston mukaan ottaminen tähän tutkimukseen auttaisi 

antamaan vielä kattavamman kuvan suomalaisen sosiaali- ja terveysalaa käsittelevän 

keskustelun vivahteista.  

 

Tämä tutkimus on keskittynyt numeeriseen tarkasteluun, mutta tekemällä 

aihemallinnuksen aineiston artikkeleista saisi vielä monipuolisemman kuvan niiden 

sisällöstä. Esimerkiksi Ylisiuruan (2017) esittelemän lähiluku/kaukoluku idean 

toteuttaminen tällä aineistolla aihemallinuksen avulla, olisi mielenkiintoinen tapa tutkia 

tarkemmin tekstien sisältöjä. Tällöin pystyisi hahmottamaan vieläkin paremmin 

suomalaisen sosiaali- ja terveysalaa käsittelevän keskustelun ulottuvuuksia ja 

tarkastelemaan esimerkiksi järjestelmälähtöisyyden esiintymistä.  
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Käytetyt lyhenteet 

 
 
STM = sosiaali- ja terveysministeriö 

THL = Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 

SOTE = Sosiaali- ja terveys (palvelut, toimiala) 

NPM = New Public Management (uusi julkisjohtaminen)  

IL = Iltalehti 

PS = Pohjolan Sanomat 

KS = Kainuun Sanomat 

JSON = JavaScript Object Notation 

Mt. = Mainittu teos 

Mts. = Mainitun teoksen sivulla  

Esim. = Esimerkiksi 

Ns. = Niin sanottu 

Ks. = katso  
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Liitteet 

Liite 1. Termien esiintymiskerrat koko aineistossa  

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 1166	 678	 159	 378	 208	 1777	 4	 74	

2008	 1339	 512	 118	 406	 174	 1332	 0	 68	

2009	 1492	 779	 166	 597	 196	 2203	 1	 75	

2010	 1449	 671	 128	 519	 231	 2680	 1	 81	

2011	 1169	 477	 88	 554	 162	 1990	 4	 42	

2012	 1556	 710	 136	 1028	 220	 2069	 18	 157	

2013	 2228	 1228	 239	 1053	 327	 3438	 15	 298	

2014	 2838	 1331	 245	 1011	 395	 3303	 12	 335	

2015	 2291	 1371	 215	 874	 357	 2262	 17	 245	

2016	 3058	 966	 225	 544	 320	 2453	 9	 206	

2017	 801	 246	 33	 209	 65	 486	 23	 55	

 

Liite 2. Termien esiintymiskerrat Alma Median aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	

Potila

s	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 1027	 589 149 351 198 1497 4 47 

2008	 1225	 432	 87	 361	 149	 1085	 0	 50	

2009	 950	 447	 109	 405	 141	 1230	 0	 46	

2010	 905	 424	 74	 319	 155	 1628	 1	 53	

2011	 721	 354	 68	 357	 98	 1188	 1	 37	

2012	 1129	 476	 97	 645	 178	 1199	 13	 104	

2013	 1423	 878	 200	 655	 232	 2201	 6	 232	

2014	 1852	 846	 173	 582	 275	 1876	 9	 249	

2015	 1353	 845	 150	 535	 211	 1363	 16	 149	

2016	 1807	 568	 92	 325	 147	 1077	 7	 116	

2017	 594	 160	 22	 155	 52	 221	 22	 37	
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Liite 3. Termien esiintymiskerrat Ylen aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 99	 63	 3	 8	 9	 244	 0	 3	

2008	 90	 47	 17	 18	 10	 229	 0	 0	

2009	 504	 278	 39	 180	 53	 940	 1	 17	

2010	 516	 210	 47	 186	 72	 1041	 0	 16	

2011	 426	 108	 14	 181	 63	 771	 3	 4	

2012	 384	 198	 26	 349	 38	 838	 3	 41	

2013	 754	 293	 28	 348	 92	 1212	 9	 31	

2014	 950	 428	 61	 375	 118	 1400	 1	 45	

2015	 909	 474	 45	 307	 141	 875	 1	 55	

2016	 1221	 370	 120	 208	 169	 1366	 1	 70	

2017	 205	 74	 11	 44	 13	 263	 1	 14	

 

 

 

Liite 4. Termien esiintymiskerrat Iltalehden aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 55	 29	 4	 14	 6	 108	 0	 5	

2008	 46	 19	 11	 4	 6	 13	 0	 0	

2009	 30	 23	 10	 1	 13	 62	 0	 3	

2010	 50	 30	 11	 2	 8	 135	 0	 3	

2011	 43	 23	 11	 7	 11	 167	 0	 11	

2012	 51	 37	 5	 17	 6	 133	 0	 10	

2013	 75	 56	 16	 17	 24	 176	 1	 16	

2014	 132	 91	 13	 20	 18	 244	 1	 25	

2015	 127	 121	 21	 14	 17	 234	 0	 17	

2016	 253	 107	 10	 12	 34	 261	 2	 24	
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Liite 5. Termien esiintymiskerrat Kainuun Sanomien aineistossa 

Termi 

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 205	 129	 15	 66	 17	 322	 2	 20	

2008	 193	 97	 4	 35	 33	 204	 0	 15	

2009	 215	 125	 13	 55	 25	 314	 0	 8	

2010	 152	 103	 6	 62	 24	 329	 0	 18	

2011	 118	 42	 6	 35	 11	 200	 0	 1	

2012	 190	 83	 15	 96	 36	 186	 2	 23	

2013	 258	 107	 22	 67	 22	 452	 1	 30	

2014	 290	 115	 20	 96	 36	 360	 1	 31	

2015	 196	 105	 16	 33	 17	 166	 0	 19	

 

 

 

Liite 6. Termien esiintymiskerrat Kauppalehden aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 76	 33	 28	 2	 77	 74	 0	 7	

2008	 94	 11	 24	 2	 4	 28	 0	 5	

2009	 72	 21	 19	 26	 17	 27	 0	 5	

2010	 57	 13	 11	 6	 6	 21	 0	 3	

2011	 46	 10	 4	 6	 7	 33	 0	 2	

2012	 74	 25	 27	 29	 10	 37	 0	 11	

2013	 109	 45	 42	 36	 16	 98	 1	 14	

2014	 172	 61	 30	 28	 17	 173	 1	 25	

2015	 123	 32	 25	 7	 18	 107	 0	 14	

2016	 129	 25	 11	 3	 9	 64	 0	 17	

2017	 70	 24	 5	 3	 6	 20	 0	 5	
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Liite 7. Termien esiintymiskerrat Lapin Kansan aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 144	 123	 34	 61	 18	 219	 0	 9	

2008	 173	 69	 9	 78	 30	 194	 0	 6	

2009	 167	 89	 21	 60	 17	 238	 0	 8	

2010	 102	 47	 14	 28	 17	 216	 0	 7	

2011	 65	 42	 3	 31	 10	 155	 0	 6	

2012	 117	 67	 11	 89	 20	 176	 4	 13	

2013	 319	 207	 39	 136	 69	 327	 3	 123	

2014	 460	 243	 70	 126	 101	 280	 3	 139	

2015	 308	 218	 40	 175	 91	 291	 16	 80	

2016	 368	 142	 20	 111	 38	 207	 1	 40	

2017	 140	 51	 4	 70	 4	 35	 21	 15	

 

 

 

Liite 8. Termien esiintymiskerrat Pohjolan Sanomien aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 185	 89	 19	 97	 30	 334	 0	 7	

2008	 250	 106	 11	 81	 36	 235	 0	 9	

2009	 160	 77	 20	 85	 23	 221	 0	 11	

2010	 174	 104	 6	 98	 39	 270	 0	 6	

2011	 99	 63	 6	 71	 12	 63	 1	 7	

2012	 167	 87	 8	 131	 30	 156	 0	 10	

2013	 202	 141	 16	 123	 27	 260	 0	 31	

2014	 157	 99	 7	 106	 22	 174	 1	 24	

2015	 53	 63	 8	 36	 3	 47	 0	 3	

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

Liite 9. Termien esiintymiskerrat Satakunnan Kansan aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 169	 97	 12	 91	 14	 144	 1	 17	

2008	 208	 79	 17	 154	 15	 187	 0	 12	

2009	 91	 74	 22	 155	 14	 206	 0	 12	

2010	 139	 71	 11	 77	 28	 271	 0	 17	

2011	 135	 70	 11	 105	 17	 281	 0	 8	

2012	 205	 70	 14	 149	 31	 170	 4	 19	

2013	 187	 179	 28	 195	 33	 410	 0	 25	

2014	 219	 105	 18	 134	 27	 252	 1	 11	

2015	 227	 131	 31	 172	 29	 211	 0	 22	

2016	 492	 148	 28	 145	 39	 262	 2	 29	

2017	 164	 38	 4	 56	 21	 65	 1	 11	

 

 

 

Liite 10. Termien esiintymiskerrat Aamulehden aineistossa 

Termi	

Vuosi	 Asiakas	 Kansalainen	 Kuluttaja	 Kuntalainen	 Käyttäjä	 Potilas	 Valitsija	 Veronmaksaja	

2007	 233	 115	 44	 39	 37	 332	 1	 6	

2008	 285	 84	 25	 34	 40	 242	 0	 21	

2009	 253	 92	 22	 35	 34	 195	 0	 11	

2010	 259	 93	 22	 60	 37	 397	 1	 11	

2011	 237	 119	 33	 118	 31	 320	 0	 3	

2012	 368	 143	 30	 168	 49	 373	 5	 30	

2013	 324	 200	 48	 131	 44	 503	 0	 28	

2014	 458	 189	 26	 126	 56	 420	 3	 35	

2015	 348	 227	 29	 130	 41	 331	 0	 35	

2016	 595	 174	 36	 65	 31	 293	 3	 26	

2017	 222	 59	 9	 36	 21	 103	 0	 10	
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Liite 11. Termien yhteenlasketut määrät ja artikkelien määrät  

Termien	mainintojen	määrät	lehdittäin	
Vuosi	 Koko	Aineisto	 Yle	 Alma	Media	 Iltalehti	 Aamulehti	 Kauppalehti	 Satakunnan	Kansa	 Lapin	Kansa	 Kainuun	Sanomat	 Pohjolan	Sanomat	 Koko	aineisto	ilman	PS	ja	KS	ja	IL	 Alma	Ilman	PS,	IL,	KS	
2007	 4444	 429	 3862	 221	 807	 297	 545	 608	 776	 761	 2686	 2257	
2008	 3949	 411	 3389	 99	 731	 168	 672	 559	 581	 728	 2541	 2130	
2009	 5509	 2012	 3328	 142	 642	 187	 574	 600	 755	 597	 4015	 2003	
2010	 5760	 2088	 3559	 239	 880	 117	 614	 431	 694	 697	 4130	 2042	
2011	 4486	 1570	 2824	 273	 861	 108	 627	 312	 413	 322	 3478	 1908	
2012	 5894	 1877	 3841	 259	 1166	 213	 662	 497	 631	 589	 4415	 2538	

2013	 8826	 2767	 5827	 381	 1278	 361	 1057	 1223	 959	 800	 6686	 3919	
2014	 9470	 3378	 5862	 544	 1313	 507	 767	 1422	 949	 590	 7387	 4009	
2015	 7632	 2807	 4622	 551	 1141	 326	 823	 1219	 552	 213	 6316	 3509	
2016	 7781	 3525	 4139	 703	 1223	 258	 1145	 927	 0	 0	 7078	 3553	
2017	 1918	 625	 1263	 0	 460	 133	 360	 340	 0	 0	 1918	 1293	

Artikkelien	määrät:	lehdittäin	
Vuosi	 Koko	aineisto	 Yle	 Alma	Media	 Iltalehti	 Aamulehti	 Kauppalehti	 Satakunnan	Kansa	 Lapin	Kansa	 Kainuun	Sanomat	 Pohjolan	Sanomat	 Koko	aineisto	ilman	PS	ja	KS	ja	IL	 Alma	ilman	IL,	PS,	KS	
2007	 4066	 334	 3732	 153	 687	 189	 520	 663	 757	 763	 2393	 2059	
2008	 3625	 454	 3171	 105	 598	 162	 583	 507	 566	 650	 2304	 1850	
2009	 5324	 2164	 3160	 130	 545	 228	 601	 490	 572	 594	 4028	 1864	
2010	 4637	 1809	 2828	 148	 594	 110	 523	 366	 550	 537	 3402	 1593	
2011	 3920	 1468	 2452	 164	 599	 87	 486	 307	 482	 327	 2947	 1479	
2012	 5463	 1832	 3631	 203	 769	 211	 597	 538	 768	 545	 3947	 2115	
2013	 7414	 2275	 5139	 283	 1090	 466	 896	 770	 865	 769	 5497	 3222	

2014	 7198	 2368	 4830	 372	 1012	 435	 737	 762	 893	 619	 5314	 2946	
2015	 6239	 2246	 3993	 382	 907	 238	 736	 856	 604	 270	 4983	 2737	
2016	 4973	 2029	 2944	 311	 833	 180	 782	 838	 0	 0	 4662	 2633	
2017	 1003	 274	 729	 0	 244	 60	 199	 226	 0	 0	 1003	 729	
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Liite 12. Termien suhteelliset frekvenssit medioittain ja lehdittäin 

Suhteellinen	frekvenssi	lehdittäin	

Vuosi	 Koko	aineisto	 Yle	 Alma	Media	 Iltalehti	 Aamulehti	 Kauppalehti	 Satakunnan	Kansa	 Lapin	Kansa	 Kainuun	Sanomat	 Pohjolan	Sanomat	 Koko	aineisto	ilman	IL	PS	KS	 Alma	ilman	IL,	PS,	KS	

2007	 1,09	 1,28	 0,91	 1,44	 1,17	 1,57	 1,05	 0,92	 1,03	 1,00	 1,12	 1,10	

2008	 1,09	 0,91	 0,95	 0,94	 1,22	 1,04	 1,15	 1,10	 1,03	 1,12	 1,10	 1,15	

2009	 1,03	 0,93	 0,93	 1,09	 1,18	 0,82	 0,96	 1,22	 1,32	 1,01	 1,00	 1,07	

2010	 1,24	 1,15	 1,09	 1,61	 1,48	 1,06	 1,17	 1,18	 1,26	 1,30	 1,21	 1,28	

2011	 1,14	 1,07	 1,00	 1,66	 1,44	 1,24	 1,29	 1,02	 0,86	 0,98	 1,18	 1,29	

2012	 1,08	 1,02	 0,94	 1,28	 1,52	 1,01	 1,11	 0,92	 0,82	 1,08	 1,12	 1,20	

2013	 1,19	 1,22	 0,99	 1,35	 1,17	 0,77	 1,18	 1,59	 1,11	 1,04	 1,22	 1,22	

2014	 1,32	 1,43	 1,05	 1,46	 1,30	 1,17	 1,04	 1,87	 1,06	 0,95	 1,39	 1,36	

2015	 1,22	 1,25	 1,04	 1,44	 1,26	 1,37	 1,12	 1,42	 0,91	 0,79	 1,27	 1,28	

2016	 1,56	 1,74	 1,25	 2,26	 1,47	 1,43	 1,46	 1,11	 	 	 1,52	 1,35	

2017	 1,91	 2,28	 1,58	 	 1,89	 2,22	 1,81	 1,50	 	  1,91	 1,77	
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Liite 13. Potilas-termin maininnat eri lehdissä 

 
 

Liite 14. Asiakas-termin maininnat eri lehdissä 

 


