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1 JOHDANTO 

Terveys on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia (Diener & Chan 2011; Steptoe ym. 2015; 

Vaarama ym. 2010). Terveys korostuu useissa hyvinvoinnin mittareissa (mm. 

inhimillisen kehityksen indeksi HDI, aidon kehityksen mittari GPI) (Hoffrén & Rättö 

2011), ja siksi on tärkeää saada selville mekanismeja, jotka vaikuttavat terveyteen ja sitä 

kautta hyvinvointiin. Hyvinvointivaltiot pyrkivät tuottamaan hyvinvointia 

kansalaisilleen, minkä takia terveydenhuollolla ja terveyspalveluilla on iso rooli 

eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa.  

Viime aikoina monet eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden instituutiot ovat käyneet läpi 

merkittäviä muutoksia, ja näin on myös julkisen terveydenhuollon kohdalla. Nämä 

muutokset liittyvät taloudellisen pelivaran kapenemiseen ja siihen, että tiettyjen 

väestöryhmien, kuten ikääntyvien, riippuvaisuus hyvinvointivaltion tulosiirroista ja 

palveluista on lisääntynyt.  (Wendt ym. 2010.) Erityisesti väestön ikääntyminen aiheuttaa 

hyvinvointivaltioille menopaineita ja tulonsiirtojen rahoituksellisia haasteita (Hammer 

ym. 2015; Riihelä ym. 2014).  Pidempi elinikä ja vanhuuteen liittyvä suurempi 

sairastavuus vaikuttavat sosiaalivakuutuksen rahoituspohjaan (Vanne 2017). Väestön 

ikääntymisen myötä kulutus on työtuloja suurempaa ja taloudellisesti katsottuna 

huollettavien määrä suhteessa huoltajiin on kasvanut 2000-luvun ajan (Vaittinen 2017).  

Useimpien modernien terveydenhuoltojärjestelmien rahoituksen kestävyys nojaa 

solidaarisuuden periaatteeseen niin, että nuoret, hyväosaiset ja terveet ovat valmiita 

tukemaan vanhempia, huono-osaisempia ja sairaampia.  Tyytyväisyys terveydenhuoltoa 

kohtaan on ratkaiseva tekijä siinä, että kansalaiset haluavat osallistua järjestelmän 

ylläpitämiseen. Määräävien tekijöiden ymmärtäminen kansalaisten tyytyväisyydessä 

terveydenhuoltoa kohtaan on elintärkeää järjestelmän kestävyyden kannalta.  

(Papanicolas ym. 2013.) Terveydenhuoltojärjestelmien legitimiteetti riippuu 

luottamuksesta ja uskosta järjestelmän toimivuuteen (Gelissen 2000). Kaikissa 

uudelleenjaon tilanteissa ihmiset liittävät sen toteutumiselle tietyt oikeudenmukaisuuden 

ja vastavuoroisuuden standardit ja arvioivat lopputuloksia niiden perusteella. Esimerkiksi 

sosiaalivakuutusmaksujen maksamiseen liittyy oletus, että jossakin vaiheessa ne saadaan 

takaisin oikeudenmukaisuuden nimissä. (Mau & Veghte 2007.) Jotta solidaarisuuden 

periaate toimii, on siis mahdollisimman monen kannatettava ja annettava tukensa 

olemassa oleville terveydenhuoltojärjestelmille. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistuksen) myötä Suomen sosiaali- ja 

terveydenhuolto on ollut paljon esillä julkisessa keskustelussa. Seurauksena ennustetusta 

hitaasta talouskasvusta ja väestön ikääntymisestä palvelujärjestelmän uudistusta pidetään 

entistä välttämättömämpänä julkisen talouden kestävyyden kannalta. Sote-uudistuksen 

on tarkoitus parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuutta, vaikuttavuutta ja 

saatavuutta, edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, pienentää suomalaisten 

alueellisia hyvinvointi- ja terveyseroja ja hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon 

kustannusten kasvua. (Erhola ym. 2014.) Sote-uudistus on herättänyt paljon kritiikkiä 

siitä, ettei se tule saavuttamaan tavoitteittaan. On esitetty, että uudistuksen myötä sosiaali- 

ja terveyspalvelujärjestelmän kustannukset karkaavat, hoito jakautuu 

epäoikeudenmukaisesti, ja varakkaimmat tukeutuvat yksityisiin sairausvakuutuksiin. 

(Erhola ym. 2014; Hiilamo 2017; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 

Tyytyväisyys järjestelmää kohtaan on olennainen osa terveyspalvelujen arviointia, kun 

halutaan tarkastella esimerkiksi palvelujen laatua tai terveydenhuoltojärjestelmän kykyä 

vastata olemassa oleviin tarpeisiin (Stepurko ym. 2016). Kiinnostus kansalaisten 

tyytyväisyydestä julkisia palveluita kohtaan on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. 

Terveydenhuollossa asiakaslähtöisyys sai tuulta alleen, kun Iso-Britannian julkisen 

terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä kansalaisten kokemuksia ja havaintoja haluttiin 

ottaa paremmin huomioon. Terveydenhuollossa passiivisten ja tietämättömien potilaiden 

rooli on vaihtunut aktiivisesti omaan hoitoonsa osallistuvaan terveyspalvelujen 

kuluttajaan, asiakkaaseen.  (Williams 1994.) Suomessa ilmennyt keskustelu 

terveyspalvelujen valinnanvapaudesta liittyy juuri potilaan roolin muuttumiseen 

aktiiviseksi kuluttajaksi. Kuluttaja voi valita haluansa terveyspalvelun tuottajan, ja 

vaihtaa sitä, jos se ei miellytä. Tämän ajatellaan lisäävän ihmisten tyytyväisyyttä 

terveyspalveluihin.  

Tässä työssä terveydenhuollon tyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä peilataan Sipilän 

hallituksen (2015–) käynnistämään sote-uudistukseen, vaikka se on ollut myös muutaman 

aiemman hallituksen asialistoilla. Sote-uudistuksen vaikutuksista ja tavoitteiden 

täyttymisestä ei saada vielä tietoa moneen vuoteen, mutta niitä on pyritty arvioimaan 

ennakkoon (Erhola ym. 2014; Saltman & Teperi 2016; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016). Sote-uudistusta on arvosteltu muun muassa siitä, että sen tavoitteena olevat laadun 

ja palvelujen saatavuuden parantuminen kärsivät, koska suunnitellut palvelujen 

järjestämisalueet ovat uudistuksenkin jälkeen liian pieniä (Erhola ym. 2014). Tällä 

hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen on yli 300 kunnan ja kuntayhtymän 
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vastuulla. Uudistuksessa palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Osa 

sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoista on taas huolissaan valinnanvapauden 

toteuttamisesta. He sanovat valinnanvapauden heikentävän palvelujen integrointia, mikä 

taas heikentää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten sosiaali- ja 

terveyspalvelujen saantia (Merikanto 2017). 

Kansalaisten mielipiteet ja asenteet on tärkeä huomioida terveydenhuoltoa uudistettaessa. 

Kansalaisilta vaaditaan nykyään osallistuvampaa otetta omasta terveydestä ja 

hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 

rinnalla toteutettavan valinnanvapauden lisäämisen näkökulmasta on olennaista, että 

terveyspalveluiden tuottajat tietävät, mihin ominaisuuksiin niiden kannattaa erityisesti 

panostaa. Tyytyväiset asiakkaat säilyttävät todennäköisemmin suhteensa hyväksi 

todettuihin palveluntuottajiin. 

Eurooppalaisista suomalaiset ovat tyytyväisimpien joukossa omaa terveydenhuoltoansa 

kohtaan. Suomalaisten tyytyväisyys perusterveydenhuoltoa kohtaan on kuitenkin 

laskenut 2000-luvun alusta saakka. Erityisesti tyytyväisyys hoidon laatua ja 

hoitoonpääsyä kohtaan on vähentynyt vuosien 1998–2011 aikana. Juuri näiden vuosien 

aikana on toteutettu useita sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishankkeita, joten olisi 

ollut odotettavissa, että muutokset olisivat lisänneet tyytyväisyyttä. (Raivio ym. 2014.) 

2000-luvun  alussa toteutettiin muun muassa lakiin kirjattu hoitotakuu (kansalaisten 

hoitoonpääsyä koskeva laki) (Valtiontalouden tarkastusvirasto 2008), PARAS-hanke 

vuosina 2006–2011 (kunta- ja palvelurakenneuudistus) (Raivio 2006) ja KASTE-hanke 

(sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma) aloitettiin vuonna 2008 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2012). 

Tyytyväisyyttä terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan on tutkittu paljon kansainvälisesti. 

Tyytyväisyyttä on tutkittu muun muassa hoitoonpääsyä, terveydenhuollon kulutusta ja 

terveyspalvelujen tarjontaa tarkastelemalla (esim. Kangas & Kainu 2015, Kohl & Wendt 

2004, Wendt ym. 2010). Kansalaisten tyytyväisyys terveydenhuoltoa ja muita julkisia 

palveluita kohtaan on hyvin olennaista ottaa huomioon, koska tietyn asteisen 

tyytyväisyyden on katsottu olevan edellytys sille, että kansalaiset luottavat julkisiin 

instituutioihin. Luottamus hyvinvointia tuottaviin instituutioihin on lisäksi tiukasti 

yhteydessä koko olemassa olevan hyvinvointivaltion oikeutukseen.  (Kohl & Wendt 

2004.) Lisäksi kansalaisten halukkuus hyväksyä olemassa oleva poliittinen järjestelmä 
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riippuu jossain määrin siitä, että yhteiskuntaa ja sen instituutioita pidetään 

oikeudenmukaisina (Mau & Veghte 2007). 

Kun sote-uudistuksen suunnitelmia ja toimeenpanoa nyt viimeistellään, olisi tärkeää, että 

luotaisiin sellainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä, johon kansalaiset 

olisivat tyytyväisiä. Sote-uudistuksen kaltaisia mittavia hankkeita ei toteuteta nopealla 

aikataululla. Erimallisia sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksia on valmisteltu 

jo Vanhasen I hallituksen (2003–2007) ajoista lähtien (Raivio 2006). Jotta suomalaiset 

jatkavat tyytyväisinä oloaan, ja jotta he tuntevat saavansa verorahoilleen vastinetta, on 

tunnistettava ne tekijät, joita suomalaiset ja muut eurooppalaiset arvostavat 

terveydenhuollossa. Sote-uudistuksen myötä Suomen terveydenhuoltojärjestelmä 

muuttuu olennaisesti, mutta miten käy tyytyväisyyden. Voidaanko tunnistaa ne tekijät, 

jotka joko lisäävät tai vähentävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan, ja onko näitä 

piirteitä huomioutu tarpeeksi sote-uudistuksen suunnittelussa? Mitkä tekijät tulisi 

priorisoida terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa? 

Tässä pro gradu -työssä pyrin saamaan selville, miten tyytyväisyys 

terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan rakentuu Euroopassa ja mitä tekijöitä tulee 

priorisoida terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa. Tarkoituksenani on tunnistaa ne 

yksilötason ja terveydenhuoltojärjestelmän institutionaaliset tekijät, jotka lisäävät tai 

vähentävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan. Tutkin myös, onko 

tyytyväisyydessä eroja eri terveydenhuoltoregiimien välillä, ja jos on, mistä regiimien 

piirteistä ne mahdollisesti johtuvat. Terveydenhuoltojärjestelmien kohdalla keskityn 

eurooppalaisiin järjestelmiin ja tarkastelen tyytyväisyyttä suhteessa institutionaalisiin 

rakenteisiin ja yksilöllisiin tekijöihin valitsemissani Euroopan maissa. Liikun työssäni 

makrotasolla (maa- ja kansallistason terveydenhuoltojärjestelmät) ja mikrotasolla 

(yksilöt). Edellisten kysymysten selvittyä minun on mahdollisuus pohtia, miten sote-

uudistus mahdollisesti vaikuttaa suomalaisten tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan. 

Työni rakenne etenee seuraavasti. Työn toisessa luvussa esittelen teoriaa ja aiempia 

tutkimuksia terveydenhuoltoon ja siihen kohdistuvaan tyytyväisyyteen liittyen. 

Kolmannessa luvussa käsittelen terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluita, kuvaan 

erilaisia terveydenhuoltojärjestelmiä ja niille ominaisia piirteitä. Neljännessä luvussa 

esittelen työni tutkimuskysymykset ja avaan käyttämiäni aineistoja. Viides luku on 

ensimmäinen analyysiluku. Siinä kuvaan klusterianalyysiä menetelmänä ja muodostan 

terveydenhuoltoregiimit, joita käytetään työn pääanalyysimenetelmässä hyödyksi. 
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Kuudennessa luvussa esittelen työn pääanalyysimenetelmän eli monitasoanalyysin 

käyttöä ja siinä käytetyt muuttujat. Seitsemännessä luvussa käyn läpi monitasoanalyysin 

tulokset ja kahdeksannessa luvussa pohdin monitasoanalyysin tuloksia laajemmin. 

Lisäksi kahdeksannessa luvussa vedän yhteen tutkimuksen keskeiset tulokset, ja mietin 

tutkimuksen eettisiä kysymyksiä ja tutkimuksen luotettavuutta. Viimeisessä eli 

yhdeksännessä luvussa teen johtopäätökset tehdystä tutkimuksesta ja pohdin, miten 

tuloksiani voidaan hyödyntää Suomen sote-uudistusta ajatellen. Tämän työn 

tarkoituksena on auttaa poliittisia päättäjiä ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat 

tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan Euroopassa ja miksi on tärkeää, että 

hyvinvointivaltion instituutioihin, kuten terveydenhuoltoon, ollaan tyytyväisiä.  

  



7 
 
2 TYYTYVÄISYYS TERVEYDENHUOLTOA KOHTAAN – TEORIA JA 

AIKAISEMPI TUTKIMUS  

Termejä, kuten terveydenhuoltojärjestelmä, terveydenhuoltopalvelut, terveydenhuolto ja 

terveydenhuollon toimiala, käytetään ja määritellään monin eri tavoin. Pohjimmiltaan 

nämä nimitykset heijastavat eri käsityksiä terveydenhuoltojärjestelmien rajoista ja siitä, 

mitä ne pitävät sisällään. Hyvä määritelmä terveydenhuoltojärjestelmälle ei saa olla liian 

laaja tai liian kapea. Liian laaja määritelmä saattaa kattaa paljon asiaa sisälleen, muttei 

kuitenkaan selitä mitään. Kapea määritelmä saattaa taas selittää hyvin käsittelemänsä 

ilmiön, mutta se kattaa vain osan selitettävästä ilmiöstä.  

Maailman terveysjärjestön (World Health Orgazation WHO) määritelmä 

terveydenhuoltojärjestelmälle on yleisesti hyväksytty ja sitä käyttävät esimerkiksi 

Maailmanpankki ja Euroopan unioni (Durán ym. 2012). WHO toi oman 

terveydenhuoltojärjestelmän määritelmänsä esille raportissaan The World Health Report 

2000. Sen mukaan terveydenhuoltojärjestelmä sisältää kaikki sellaiset toiminnot, joiden 

ensisijainen tavoite on edistää, entisöidä ja ylläpitää terveyttä (World Health Organization 

2000). Tämän työn kannalta WHO:n määritelmä on kuitenkin liian laaja. Määritelmä 

kattaa sisälleen hyvin paljon, mutta loppujen lopuksi sen avulla ei saa selville 

terveydenhuoltojärjestelmän konkreettista sisältöä.  

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) määrittelee 

terveydenhuoltojärjestelmät kansallisiksi instituutioiksi, joiden erot ilmenevät niiden 

erilaisista rahoitusmalleista ja tavoista järjestää terveyspalvelut (OECD 1987). 

Samankaltaiseen määritelmään on päätynyt myös Quadagno (2010), jonka mukaan 

terveydenhuoltojärjestelmät muodostuvat organisaatioista, jotka toteuttavat hoiva- ja 

lääkintäpalveluita (sairaalat, sosiaali- ja terveyskeskukset), ja jotka järjestävät hoidon 

rahoituksen (valtio, paikallisviranomaiset, vakuutusyhtiöt). OECD:n ja Quadagnon 

terveydenhuoltojärjestelmien määritelmät ovat tämän työn kannalta sopivimmat. Niissä 

ilmenee terveydenhuoltojärjestelmien kansallisuus ja se, että ne muodostuvat 

monenlaisista organisaatioista ja toiminnoista.  

Käytännössä kaikkiin terveydenhuoltojärjestelmiin kuuluu terveyspalveluita, jotka 

sisältävät myös ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen sekä toimintoja, jotka 

mahdollistavat terveyspalveluiden jakelun (esim. rahoitus ja resurssien kehittäminen) ja 

edustuslaitoksia (mm. ministeriöt, tutkimuslaitokset, edunvalvontajärjestöt), jotka 

vaikuttavat terveyteen laajemmin muilla toimialoilla (esim. liikennelainsäädäntö). 
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Terveydenhuoltojärjestelmien tarkoitus on parantaa terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia 

ja niiden tulee vastata väestön oikeutettuihin odotuksiin. Terveydenhuoltojärjestelmien 

päätoimintoja ovat terveyspalvelujen tarjonta, rahoitus, resurssien kehittäminen ja 

edustuslaitosten toiminta. (Durán ym. 2012.) 

WHO (2000) esittää, että terveydenhuoltojärjestelmien suorituskyvyn 

perustavanlaatuinen tavoite on vastata kansalaisten odotuksia.  Monissa maissa 

terveydenhuoltojärjestelmiä onkin pyritty kehittämään siihen suuntaan, että ne vastaisivat 

paremmin kansalaisten odotuksia ja tarpeita, ja kansalaisten ja potilaiden tyytyväisyyttä 

järjestelmiin on pyritty lisäämään (Durán ym. 2012).  

 
Kuvio 1. Euroopan maiden keskiarvot tyytyväisyydestä terveydenhuoltoa ja kannatuksesta 

valtion järjestämää terveydenhoitoa kohtaan asteikolla 0–10. 

Lähde: European Social Survey 2014 

Kansalaisten tyytyväisyys terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan on erittäin tärkeä mittari, 

kun tutkitaan terveydenhuoltojärjestelmien oikeutusta sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti. Tyytyväisyydessä terveydenhuoltoa kohtaan on Euroopassa suuria 

maiden välisiä eroja. Kuviosta 1 voi huomioida, tyytymättömyyttä on havaittavissa eniten 

Itä-Euroopan ja Etelä-Euroopan maissa. Kaikkein tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon 

ollaan Belgiassa, Sveitsissä ja Suomessa. Tyytyväisyydessä terveydenhuoltojärjestelmiin 

on siis eroja, ja siksi on mielenkiintoista lähteä selvittämään, mitkä tekijät ovat yhteydessä 

suurempaan tyytyväisyyteen. Seuraavaksi siirrynkin tarkastelemaan, miten tyytyväisyys 
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terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan rakentuu aiempien tutkimusten valossa. 

Ensimmäisessä alaluvussa avaan hyvinvointivaltioiden oikeutuksen ja niiden 

instituutioihin liittyvän tyytyväisyyden taustaa ja suhdetta. Toisessa alaluvussa käyn läpi 

aikaisemmassa tutkimuksessa ilmenneitä selittäviä tekijöitä, joiden on löydetty olevan 

yhteydessä tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan ja esittelen samalla näiden 

selittävien tekijöiden teoreettista taustaa.   

2.1 Hyvinvointivaltion oikeutus ja luottamus hyvinvointivaltion instituutioihin 

Terveydenhuoltojärjestelmät muodostavat suuren osan eurooppalaisista 

hyvinvointivaltioista, ja kuten muutkin hyvinvointivaltion instituutiot, ne ymmärretään 

keinoina vähentää erilaisia sosiaalisia riskejä ja epätasa-arvoisuutta (Korpi & Palme 

1998), ja niiden nähdään keskittyvän hyvinvoinnin jakamiseen ja tuottamiseen (Esping-

Andersen 1990). Tällä hetkellä hyvinvointivaltion instituutiot käyvät läpi merkittäviä 

muutoksia, jotka liittyvät terveys- ja sosiaalipoliittisen taloudellisen pelivaran 

tiukentumiseen ja siihen, että tiettyjen väestöryhmien riippuvaisuus hyvinvointivaltion 

tulonsiirroista ja palveluista on lisääntynyt. Nämä muutosten prosessit voivat vähentää 

eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden oikeutusta. (Wendt ym. 2010.)  

Ymmärtääksemme, miten ihmiset suhtautuvat hyvinvointivaltion rooliin, on ehdotettu, 

että institutionaalinen luottamus määrittäisi sitä. Luottamus liittyy olettamuksiin valtion 

kyvystä tuottaa sellaisia palveluja, joita se on luvannut tuottaa. (Edlund 2006.) 

Luottamuksen tunne vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen siitä, miten hyvinvointivaltion 

instituutiot, kuten terveydenhuolto, toimivat heidän mielestään (Misztal 1996, 248). Jos 

kansalaisten kokemukset valtion toimista kertovat heille hallinnon olevan luotettavaa ja 

reilua, silloin on todennäköisempää, että tuki julkisesti rahoitettua hyvinvointipolitiikkaa 

kohtaa on suurempaa verrattuna tilanteeseen, jossa kokemukset toiminnasta ovat 

päinvastaisia (Kumlin 2002; Rothstein & Steinmo 2002). Positiiviset kokemukset 

olemassa olevista toiminnoista johtavat myönteiseen suhtautumiseen ja niiden odotetaan 

luovan luottamusta koko instituutioon (Kohl & Wendt 2004). 

Hyvinvointivaltion kannatusta ja institutionaalista luottamusta tutkittaessa ollaan 

kiinnostuneita kahdenlaisista instituutioista: poliittisen päätöksenteon instituutioista ja 

instituutioista, jotka muodostavat hyvinvointivaltion (Edlund 2006). Tässä työssä ollaan 

kiinnostuneita jälkimmäisistä ja huomio kiinnittyy terveydenhuoltoon. Kansalaisten 

kannatus hyvinvointivaltiota kohtaan riippuu siitä luottavatko he, että hyvinvointivaltio 

pystyy tuottamaan erilaisia julkishyödykkeitä ja -palveluita laadukkaasti (Rothstein & 
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Steinmo 2002). On vaikea ylläpitää verovaroin rahoitetun hyvinvointivaltion 

legitimiteettiä, jos hyvinvointia tuottavien instituutioiden palvelut eivät vastaa niille 

asetettuja odotuksia (Edlund 2006).  

Terveydenhuoltojärjestelmien legitimiteettiä tutkittaessa voidaan tunnistaa kaksi 

ulottuvuutta: mieltymykset siitä, mikä valtion roolin tulisi olla terveydenhuollon 

järjestämisessä ja tyytyväisyyden aste terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan. 

Ensimmäinen liittyy normatiivisiin odotuksiin ja perimmäisiin arvoihin (esim. 

solidaarisuus, individualismi), kun taas jälkimmäinen kohdistuu enemmän suoriin tai 

toisen käden kokemuksiin olemassa olevasta terveydenhuoltojärjestelmästä. (Wendt ym. 

2010.) Tässä työssä olen kiinnostunut jälkimmäisestä eli tyytyväisyyden tutkimisesta.  

Yhden yleisen näkökulman mukaan juuri huonot politiikkatulokset vähentävät 

hyvinvointivaltion julkista kannatusta (public support). Jopa hyvin pienet muutokset 

instituutioihin ja politiikkaan voivat käynnistää tyytymättömyyden hyvinvointivaltion 

tuotoksiin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on levinnyt laajasti tyytymättömyys 

terveydenhuoltoa ja koulutusjärjestelmää kohtaan. Suunnitellut tai toteutetut uudistukset 

ja niitä kohtaan osoitettu suuttumus viittaavat siihen suuntaan, että hyvinvointivaltiot 

törmäävät tyytymättömyyteen toimintansa muutoksia kohtaan. (Kumlin 2007.) On 

mahdollista, että Suomessa suunniteltu sote-uudistus ei saavutakaan sille asetettuja 

tavoitteita (Erhola ym. 2014, 84), ja epäonnistunut uudistus johtaa kansalaisten 

tyytymättömyyden lisääntymiseen järjestelmää kohtaan. 

Kansalaisten tyytyväisyys terveydenhuoltoa ja muita julkisia palveluita kohtaan on siis 

hyvin olennaista ottaa huomioon. Tietyn asteisen tyytyväisyyden on katsottu olevan 

edellytys siihen, että kansalaiset luottavat julkisiin instituutioihin. Luottamus 

hyvinvointivaltion instituutioita kohtaan on taas läheisesti kiinnittynyt hyvinvointivaltion 

legitimiteettiin, oikeutukseen. Luottamus instituutioihin syntyy toisaalta normatiivisesta 

uskomuksesta niiden ohjauksen periaatteista ja toisaalta kokemuksista olemassa olevien 

instituutioiden hyvistä suorituksista. Useiden eurooppalaisten 

terveydenhuoltojärjestelmien perusperiaatteita ovat muun muassa ajatus järjestelmän 

universaaliudesta ja tasa-arvoisesta hoitoonpääsystä sekä ajatus siitä, että järjestelmän 

kulut jaetaan yhdenvertaisesti jokaisen maksukyvyn huomioon ottaen. Kansalaiset 

arvostelevat terveydenhuollon toimivuutta jatkuvasti. Heiden kokemuksensa voivat 

myötäillä ja vahvistaa tai heikentää heidän uskomuksiaan järjestelmän periaatteista. 
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(Kohl & Wendt 2004.) Terveydenhuoltojärjestelmien legitimiteetti siis riippuu 

luottamuksesta ja uskosta järjestelmän toimivuuteen (Gelissen 2000).  

Instituutioiden, kuten terveydenhuoltojärjestelmien, tuotokset ja vaikutukset liittyvät 

kansalaisten mielipiteisiin. Tyytymättömyys tai epäluottamus hyvinvointivaltion 

toimintaan kanavoituu tukeen, jota kansalaiset osoittavat järjestelmää kohtaan. 

Hyvinvointivaltiota koskevaa mielipidetutkimusta on tehty jo 1970-luvulta lähtien ja 

hyvinvointivaltion kannatus ja sen mahdolliset muutokset ovat aina olleet alan 

tutkimuksen ydinkysymyksiä. Mielipidetutkimuksen näkökulmat ja painopisteet ovat 

vaihdelleet vuosien mittaan. (Kallio 2010, 37–38, 51.) Esping-Andersenin (1990) 

julkaistua hyvinvointivaltioiden regiimiteorian mielipidetutkimuksessa siirryttiin 

tarkastelemaan kansalaismielipiteiden eroja eri regiimejä edustavissa valtioissa. 2000-

luvulla tutkimus on keskittynyt tutkimaan kansalaisten mielipiteitä hyvinvointivaltioon 

tehdyistä muutoksista ja uudistusten ja ideologisten siirtymien vaikutusta 

hyvinvointivaltion kannatukseen.  (Kallio 2010, 37–38.)  

2.2 Tyytyväisyys terveydenhuoltoon: hyöty, ideologia ja instituutiot 

Tässä työssä olen kiinnostunut terveydenhuollon legitimiteetistä ja sen toisesta 

ulottuvuudesta tyytyväisyydestä. Mitkä tekijät määrittävät tyytyväisyyttä 

terveydenhuoltoa kohtaan? Hyvinvoinnin oikeutukseen liittyviä yksilötason ja maatason 

eroja on aiemmassa kirjallisuudessa selitetty kolmenlaisilla laajoilla tekijäjoukoilla: 

hyödyllä/intresseillä (interest), ideologioilla ja instituutioilla (Blekesaune & Quadagno 

2003). Ennen Blekesaunen ja Quadagnon määrittämiä tekijäjoukkoja Gevers ym. (2000) 

ovat ehdottaneet, että julkinen mielipide terveydenhuoltoa kohtaan on riippuvainen 

hyvinvointivaltioregiimin tyypistä, johon eri Euroopan hyvinvointivaltiot kuuluvat, 

kansallisen hoivajärjestelmän ominaispiirteistä ja yksilöllisistä sosiaalisista ja 

demografisista piirteistä, jotka liittyvät oman edun tavoitteluun (self-interest) tai 

moraalilähtöisiin motiiveihin. Selittävät tekijät ovat molemmissa samat paitsi Blekesaune 

ja Quadagno (2003) tuovat mukaan ideologioiden merkityksen.  

Seuraavaksi kuvaan syvemmin teoreettisia odotuksia, jotka avaavat edellä mainittujen 

kolmen tekijäjoukon ja tyytyväisyyden suhdetta. Avaan tekijäjoukkoa niin, että jaottelen 

ne mikro- että makrotason tekijöiksi. Esittelen tekijät kahden eri tason mukaan, koska ne 

asettuvat kahdelle tasolle tämän työn toisessa analyysivaiheessa. Tämä helpottaa teorian 

ja menetelmäosuuden kytkeytymistä toisiinsa. Mikro- eli yksilötason tekijät muodostuvat 

edellä mainituista oman edun tavoittelua ja ideologioita kuvaavista tekijöistä ja lisäksi 
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muutamista taustatekijöistä. Makro- eli maatason tekijät koostuvat instituutioihin 

liittyvistä tekijöistä eli kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien ominaispiirteistä ja 

terveydenhuoltojärjestelmäregiimeistä, jotka muodostan luvussa 5.  Käyn ensiksi läpi 

mikrotasolle tunnistettuja tyytyväisyyttä selittäviä tekijöitä, minkä jälkeen siirryn 

makrotason tekijöiden kuvaamiseen.  

2.2.1 Yksilötason tekijöiden vaikutus tyytyväisyyteen ja luottamukseen 

Yksilötasolla oman edun tavoittelu ja ideologiset mieltymykset voivat vaikuttaa 

terveydenhuoltoon suhtautumiseen (Hasenfeld & Rafferty 1989). Ensimmäinen 

näkökulma lähtee liikkeelle oletuksesta, että oman edun tavoittelu on motivoinnin perusta 

mielipiteille, jotka koskevat julkisen hyvinvoinnin toimintoja, kuten terveydenhuoltoa 

(Missinne ym. 2013). Oman edun tavoittelun argumentti perustuu ajatukselle, että 

yksilöllisiä päätöksiä tehdään järkevyyden ja henkilökohtaisen edun tavoittelun 

perusteella (Kangas 1997). Tämän argumentin mukaan terveydenhuollon oikeutuksen eri 

tasot löytyvät yksilöiden väliltä, jotka joko suoraan hyötyvät 

terveydenhuoltojärjestelmästä tai toimivat nettomaksajina, jotka antavat enemmän kuin 

kuluttavat (Gevers ym. 2000; Jæger 2006).  

Useat tekijät voidaan nähdä epäsuorina indikaattoreina sille, miten yksilöt hyötyvät 

terveydenhuoltojärjestelmästä. Korkea ikä ja huono terveystilanne liittyvät 

lisääntyneeseen terveyspalvelujen kulutukseen. (Missinne ym. 2013.) Myös 

sosioekonominen asema (viitaten koulutustasoon, työmarkkina-asemaan tai tuloihin) 

vaikuttaa terveysriskeihin ja resursseihin varautua niitä vastaan (Svallfors 1991). 

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että yksilöillä, joilla on alempi sosioekonominen 

asema, on suurempi todennäköisyys kohdata terveysongelmia (esim. Mackenbach ym. 

2008). Iän, koulutuksen, koetun terveyden, työmarkkina-aseman ja taloudellisen tilanteen 

on aikaisemmin huomattu olevan yhteydessä tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan  

(Borisova ym. 2017; Footman ym. 2013; Missinne ym. 2013; Xesfingi & Vozikis 2016). 

Oman edun tavoittelun argumentin mukaan yksilöiden taustasta riippuen heillä on 

erilaisia kokemuksia terveydenhuollosta, mikä johtaa erilaisiin tyytyväisyyden tasoihin 

(Missinne ym. 2013). Esimerkiksi terveyspalveluja paljon käyttävillä ikääntyneillä tai 

huonon terveyden omaavilla tyytyväisyyden tasot voivat olla erilaisia kuin niillä ryhmillä, 

jotka käyttävät terveyspalveluja vähemmän (Wendt ym. 2010). Potilastyytyväisyyttä 

tutkittaessa on huomattu, että matalatuloiset saavat huonomman laatuista hoitoa, mikä 

johtaa heikompaan tyytyväisyyteen. Toisaalta taas matalammin koulutetuilla on 
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vähemmän odotuksia terveyshuoltoa kohtaan, koska he kohtaavat vähemmän arvostusta 

heidän jokapäiväisessä elämässään. (Hall & Dornan 1990.) 

Oman edun tavoittelun argumenttia voidaan kritisoida siitä, että siihen liittyvät empiiriset 

tulokset ovat sekavia (Missinne ym. 2013) ja niiden kohdalla on havaittavissa keskenään 

ristiriitaisia tutkimustuloksia. Esimerkiksi Footman ym. (2013) raportoivat, että nuori ikä 

ja korkeampi taloudellinen asema implikoivat suurempaa tyytyväisyyttä 

terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Toisaalta taas Wendt ym. (2010) saavat työssään 

päinvastaisia tuloksia. Heidän tutkimuksensa mukaan kaikkien vanhin ikäluokka on 

kaikkein tyytyväisin terveydenhuoltoa kohtaan. Saman tutkimuksen mukaan 

taloudellisella asemalla ja tyytyväisyydellä ei ole merkittävää yhteyttä keskenään. 

Wendtin ym. (2010) tutkimuksen sisällä päädyttiin myös päinvastaisiin tuloksiin. Etelä-

Euroopan terveydenhuoltojärjestelmissä tyytyväisyyteen vaikutti kansalaisten 

terveydentila, kun taas pohjoismaisissa järjestelmissä yksilöiden terveydentila ei 

vaikuttanut tyytyväisyyteen. Tyytyväisyyteen liittyvien tekijöiden on aiemminkin todettu 

vaihtelevan järjestelmästä toiseen (Papanicolas ym. 2013). Tämän voisi olettaa johtuvan 

terveydenhuoltojärjestelmien erilaisista rakenteista (Wendt ym. 2010). 

Toinen teoreettinen viitekehys korostaa, että legitimiteetin prosessi on paljon 

monimutkaisempi niin, että vain oman edun tavoittelu vaikuttaisi siihen. Sen mukaan 

arvojen viitekehykset ja ideologiset uskomukset ovat myös mukana prosessissa. 

(Missinne ym. 2013.) Tämän teorian mukaan mielipiteet terveydenhuollosta on upotettu 

ideologisten mieltymysten laajaan järjestelmään (Jaeger 2006). Tällaista ideologista 

asemointia voidaan tutkia esimerkiksi tarkastelemalla egalitarismin (kts. Missinne ym. 

2013) tai poliittisen asennoitumisen (kts. Footman ym. 2013) ja tyytyväisyyden suhdetta. 

Gevers ym. (2000) ovat saaneet tulokseksi, että itsensä poliittisesti vasemmalle asemoivat 

kannattavat julkista terveydenhuoltoa enemmän kuin itsensä oikealle asemoivat. 

Missinne ym. (2013) huomauttavat, että mahdollisesti sopivien aineistojen puutteessa 

ideologisia tekijöitä on tarkasteltu liian vähän terveydenhuollon oikeutuksen 

tutkimuksessa.  

Oman edun tavoittelun ja ideologian vaikutukset eivät välttämättä sulje toisiaan pois. 

Gevers ym. (2000) ehdottavat, että oman edun tavoittelun vaikutukset välittyvät 

ideologian läpi. Toisin sanoen sosiaalista rakennetta kuvaavat muuttujat muokkaavat 

ideologista asemaa, mikä puolestaan vaikuttaa havaittuun hyvinvoinnin oikeutukseen. 

Vaihtoehtoisesti Gelissen (2000) ehdottaa, että hyötyjen ja ideologioiden välinen 
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vuorovaikutus saattaa olla pikemminkin maltillistumista kuin välittämistä. Sellainen 

yhdysvaikutus viittaisi siihen, että ideologioiden vaikutus saattaisi vaihdella eri 

intressiryhmien välillä. Esimerkiksi voitaisiin siis olettaa, että ideologisten tekijöiden 

vaikutus tyytyväisyyteen olisi vahvempaa heillä, jotka asioivat terveydenhuollossa 

useammin, kuten huonon terveyden omaavat.  

Ideologioiden lisäksi myös arvot vaikuttavat ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin. Arvot 

voidaan määritellä tilanteiden läpi kulkevina tavoitteita, jotka toimivat ihmisten tai 

muiden sosiaalisten kokonaisuuksien elämää ohjaavina periaatteina. Arvot tavoitteina 

toimivat intresseinä tai toiminnan arvostelemisen tai oikeuttamisen standardeina, ne 

voivat motivoida toimintaa ja niitä vaaditaan ihmisten kehittyessä ja ryhmiin 

sosiaaliastumisessa. Arvot ohjaavat, oikeuttavat ja selittävät asenteita, mielipiteitä ja 

toimintaa. (Schwartz 1992; Schwartz 1994.)  

Schwartzin (1992) arvoteoriassa käsitellään kymmentä toisistaan erillistä perusarvoa, 

jotka pohjautuvat ihmisten elämän edellytysten universaaleille vaatimuksille. Esimeriksi 

itseohjautuvuus pohjautuu hallinnan, autonomian ja itsenäisyyden tarpeille. Arvoteorian 

avulla voidaan tutkia arvojen vaihtelua niin, että sitä käytetään indikaattorina sille, miten 

yhteiskunnallisiin muutoksiin suhtaudutaan. Arvoja voidaan käyttää myös ymmärtämään 

eroja, miksi tehtyyn politiikkaan suhtaudutaan eri maissa eri tavalla. Arvot voivat lisäksi 

välittää sosiodemografisten tekijöiden vaikutuksia ihmisten asenteisiin ja mielipiteisiin 

esimerkiksi luottamukseen instituutioita kohtaan. (Davidov ym. 2008.)  

Tässä työssä Schwartzin (1992) arvoteorian itseohjautuvuuden arvoa käytetään 

tarkastelemaan, onko valinnanvapaudella ja tyytyväisyydellä terveydenhuoltoon 

yhteyttä. Valinnanvapauden ja tyytyväisyyden suhdetta on aiemmin tarkasteltu 

hoitoonpääsyn ja sen sääntelyn näkökulmasta, mutta niiden tulokset ovat ristiriitaisia 

(esim. Crow ym. 2003; Wendt ym. 2010). Wendt ym. (2010) eivät saaneet tukea sille, 

että valinnanvapaus vaikuttaisi merkittävästi kansalaisten mielipiteeseen 

terveydenhuollosta, kun he tarkastelivat valinnanvaputta terveydenhuollon sääntelyn 

näkökulmasta. Toisaalta Crow ym. (2003) kartoittamissa tutkimuksissa päädyttiin 

useammin siihen, että terveydenhuollon sääntely ja valinnanvapauden matala taso olivat 

yhteydessä tyytyväisyyteen negatiivisesti. Hoitoonpääsyn sääntelyä on aiemmin 

tarkasteltu institutionaalisella tasolla, mutta tässä työssä valinnanvapauden ja 

tyytyväisyyden suhdetta havainnoidaan yksilötasolla arvojen kautta.  
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Oman edun tavoitteluun, arvoihin ja ideologioihin liittyvien tekijöiden lisäksi on löydetty 

muita yksilöllisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat tyytyväisyyteen terveydenhuoltojärjestelmiä 

kohtaan. Niitä ovat esimerkiksi sukupuoli, asuinpaikka ja hoidon saanti (Borisova ym. 

2017; Footman ym. 2013; Missinne ym. 2013; Xesfingi & Vozikis 2016). Myös 

potilaiden kokemuksilla ja odotuksilla hoidosta on yhteys tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan (Bleich ym. 2009). Tyytyväisyyden on todettu 

kasvavan, kun potilaat kokevat lääkärien käyttävän tarpeeksi aikaa heidän hoitoonsa 

(Wendt ym. 2010).  

Vaikka asiakas saattaa olla tyytyväinen tai tyytymätön jonkin palvelun tarjoajan 

palveluihin, se ei kuitenkaan suoraan vertaudu määrittelemään tyytyväisyyttä koko 

terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Koko väestön tyytyväisyyttä tutkivat mittarit 

etsivät vastauksia laajemmalti asenteisiin terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan tyytyväisyys palveluihin selittää vain pienen osan 

kokonaistyytyväisyydestä itse järjestelmään. (Bleich ym. 2009.) 

2.2.2 Institutionaaliset piirteet ja tyytyväisyys 

Viimeinen joukko potentiaalisesti olennaisia tyytyväisyyden selittäjiä on löydetty 

makrotasolta. Hallitseva hypoteesi alalla on, että hyvinvointivaltion institutionaaliset 

piirteet muovaavat yksilöllisiä näkemyksiä terveydenhuollon oikeutuksesta (Blekesaune 

& Quadagno 2003). Institutionaalisen teorian lähtökohtien mukaan terveydenhuollon 

julkinen kannatus rakentuu järjestelmän institutionaalisesta muotoilusta. Esimerkiksi 

hoitoonpääsy voi riippua sellaisista institutionaalisista piirteistä kuten palveluntuottajien 

saatavuudesta tai lähetteiden käytöstä. (Wendt ym. 2010.)    

Moni tutkimus hyvinvointiin liittyvistä asenteista on saanut alkunsa Esping-Andersonin 

regiimiluokittelusta (Gelissen 2000). Terveydenhuollon kontekstissa 

hyvinvointivaltioregiimien käyttö on kuitenkin todettu ongelmalliseksi (Bambra 2005; 

Moran 2000; Reibling 2010; Wendt 2009). Erilaisia terveydenhuoltojärjestelmien 

luokitteluita on kehitetty paljon ja niistä kerron lisää luvussa 3. Terveydenhuollon 

oikeutusta vertailevissa tutkimuksissa terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisia 

piirteitä on käytetty institutionaalisten rakenteen vaikutuksen havainnoimiseen (Gevers 

ym. 2000; Kohl & Wendt 2004; Wendt ym. 2010). Institutionaalisten piirteiden odotetaan 

vaikuttavan tyytyväisyyteen, koska niiden mielletään liittyvän vahvasti oikeisiin 

kokemuksiin (Wendt ym. 2010).  
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Se, millä tavalla terveydenhuolto on järjestetty, vaikuttaa jokaisen elämään 

huomattavasti. Terveydenhuolto on yksi hyvinvointivaltioiden suurimmista kulueristä ja 

se on vakiinnutettu suojaamaan keskeisiä elämän riskejä vastaan.  

Terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisten rakenteiden on todettu vaikuttavan 

tyytyväisyyteen järjestelmiä kohtaan (Kohl & Wendt 2004; Wendt ym. 2010) ja 

tyytyväisyys terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan näyttää muodostuvan järjestelmän 

rakenteellisista tekijöistä (Missinne ym. 2013; Wendt ym. 2010).  Positiiviset kokemukset 

olemassa olevia rakenteita kohtaan lisäävät tyytyväisyyttä palveluja ja palvelujen 

tarjoajia kohtaan. Lopulta tyytyväisyys yksittäisiä tuottajia kohtaan parantaa luottamusta 

koko instituutiota kohtaan. (Calnan & Sanford 2004.)  

Instituutiot voidaan määritellä virallisiksi ja epävirallisiksi toiminnoiksi, normeiksi tai 

tavoiksi, jotka on sulautettu valtion tai poliittisen talouden organisationaaliseen 

rakenteeseen. Instituutiot voidaan siis mieltää organisaatioiksi ja virallisen organisaation 

sisäisiksi säännöiksi ja tavoiksi. (Hall & Taylor 1996.) Institutionaaliset rakenteet 

tarkoittavat taas tapoja tai malleja, joilla erilaisia instituutioita on muodostettu tai miten 

nämä instituutiot ovat rakentuneet. Terveydenhuoltojärjestelmät muodostuvat 

kansallisesti vaihtelevista rakenteista ja niiden institutionaalisia rakenteita ovat muun 

muassa rahoitus, palvelujen järjestäminen, lääkäreiden määrä ja hoitoonpääsy. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu empiiristä tukea instituutioiden merkitykselle 

kansalaisten mielipiteissä (Arts & Gelissen 2001; Blekesaune & Quadagno 2003; Edlund 

2006; Gevers ym. 2000; Rothstein 1998; Wendt ym. 2010). Terveydenhuollossa sen 

kattavuus ja rahoitusmalli on liitetty kansalaisten mielipiteisiin terveydenhuoltoa 

kohtaan.  Julkinen järjestelmä, joka kattaa kaikki väestöryhmät, ja julkinen rahoitus on 

liitetty suurempaan tukeen julkiselle terveydenhuoltojärjestelmälle. Terveydenhuollon 

menojen suuruuden ja julkisen terveydenhuollon kannatuksen välille ei olla löydetty 

yhteyttä. (Gevers ym. 2000.) Terveydenhuollon kokonaismenoja voidaan mitata kahdella 

eri tavalla. Gevers ym. (2000) käyttävät analyysissään terveydenhuollon 

kokonaismenojen mittarina prosentuaalista osuutta bruttokansantuotteesta, mistä 

esimerkiksi Kohl ja Wendt (2004) ovat todenneet, että se ei toimi tyytyväisyyden 

selittäjänä, vaan parempi olisi käyttää mittarina kokonaismenoja asukasta kohden. Heidän 

tulostensa mukaan terveydenhuollon korkeammat absoluuttiset menot ovat vahvasti 

yhteydessä suurempaan tyytyväisyyteen. Samoin pienemmän yksityisen kulutuksen 

määrän voi olettaa olevan yhteydessä suurempaan tyytyväisyyteen, mutta Wendt ym. 

(2010) eivät saaneet tälle väitteelle tukea omassa tutkimuksessaan. Myös julkisen 
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rahoituksen osuuden terveydenhuoltojärjestelmän kokonaismenoista on havaittu lisäävän 

tyytyväisyyttä  (Missinne ym. 2013; Wendt ym. 2010).  

Kuten yksilöllisten tekijöiden kohdalla, myös institutionaalisia rakenteita tutkittaessa on 

huomattu, että tyytyväisyys terveydenhuoltoa kohtaan rakentuu monista eri tekijöistä, ja 

joskus tulokset ovat päinvastaisia. Järjestelmän rakenteellisten tekijöiden (mm. 

palvelujen tarjonta, terveydenhuollon kokonaismenot, lääkärien määrä) on todettu 

vaikuttavan tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan (Missinne ym. 2013; Wendt ym. 

2010; Xesfingi & Vozikis 2016). Hoidon edullisuuden ja vaikuttavuuden yhteys 

tyytyväisyyteen terveydenhuoltojärjestelmää kohtaa on tutkittu olevan vahva 

(Papanicolas ym. 2013). Samoin hoitoonpääsyllä ja hoitojonojen pituudella on katsottu 

olevan yhteys kokonaistyytyväisyyteen (Kim ym. 2013; Papanicolas ym. 2013; Raivio 

ym. 2014; Stepurko ym. 2016), vaikka toisaalta joissakin tutkimuksissa hoitoonpääsyn 

vaikutus tyytyväisyyteen ei ole saanut empiiristä tukea (Wendt ym. 2010). 

Yleislääkäreiden määrän ja lääkäri-potilas-suhteen laadun on todettu olevan tärkeimpiä 

tyytyväisyyden lisääjiä (Calnan & Sanford 2004; Wendt ym. 2010; Xesfingi & Vozikis 

2016). Yleislääkäreiden määrää voidaan pitää tärkeänä mittarina terveydenhuollon 

palveluiden tasolle (OECD, 1994). Yleislääkärit ovat yleensä potilaiden ensimmäinen 

kontakti järjestelmässä ja he lähettävät potilaat tarvittaessa erikoislääkärille tai 

jatkotutkimuksiin. Wendtin ym. (2010) tutkimuksessa yleislääkäreiden määrän havaittiin 

olevan kaikkein tärkein tekijä selittämään tyytyväisyyttä. Järjestelmien rakenteellisissa 

uudistuksissa tulisi varmistaa, että lääkäreiden ja potilaiden väliset hoitosuhteet pysyvät 

laadukkaina (Calnan & Sanford 2004). 

Vaikka yleislääkäreiden määrä vaikuttaa vahvasti tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa 

kohtaan, näyttöä hoitoonpääsyn sääntelyn vaikutuksen merkittävyydestä ei ole saatu. 

Valinnanvapaus terveyspalvelujen tarjoajien kesken ei vaikuta olevan merkitsevä tekijä 

mielipiteissä terveydenhuoltoa kohtaan. Näin ollen voidaan päätellä, että valinnanvapaus 

ei ole järjestelmässä tärkeintä, vaan se, että lääkäreiden luokse pääsee ajoissa ja hoitoon 

käytetään riittävästi aikaa. Tämä huomio on mahdollisesti tärkeä 

terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa. (Wendt ym. 2010.) Tulosta hoitoonpääsyn 

sääntelyn vähäisestä merkityksestä tyytyväisyydessä voidaan pitää yllättävänä, koska 

hoitoonpääsyn ollessa tiukasti säänneltyä asiakkaat eivät voi itse päättää, kenen hoitoon 

pääsevät vaan valinta ja päätökset jatkohoidosta tehdään heidän puolestaan.  
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Valinnanvapautta on pyritty lisäämään eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä, 

erityisesti maissa, joissa järjestelmä kustannetaan pitkälti verorahoilla. Valinnanvapautta 

pidetään tärkeänä, koska keskiluokka on antanut ymmärtää, että he pitävät 

valinnanvapautta yhtenä terveydenhuollon laadun osa-alueena. Keskiluokka kannattaakin 

eniten valinnanvapauden lisäämistä sosioekonomisten ryhmien keskuudessa. Erityisesti 

tämä näkyy maissa, joissa on muutenkin vähän vapautta valita eli maissa, joissa valtioilla 

on vahva järjestämisvastuu terveydenhuollosta. Keskiluokkaa pidetään tärkeänä ryhmänä 

pitää tyytyväisenä, koska ilman heidän kannatustaan, julkista 

terveydenhuoltojärjestelmää voi olla hankala ylläpitää. (Costa-Font & Zigante 2016.) On 

kuitenkin tutkittu, että kansalaisten tietämys valinnanvapaudesta on heikkoa. 

Terveyspalvelujen valintaan on todettu vaikuttavan palveluntarjoajan sijainti kotoa, 

yleislääkärin suositus, lyhyt jonotusaika ja aikaisemmat kokemukset palveluntarjoajasta. 

(Birk ym. 2011.) 

Tyytyväisyys terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan ja kansallinen kulttuuri ovat myös 

sidoksissa toisiinsa. Kansallinen taso on tärkeä tekijä, kun tarkastellaan asenteita 

kaikenlaista hyvinvointipolitiikkaa kohtaan. Asenteet ja tyytyväisyys ovat suhteessa sekä 

tilannekohtaisten että ideologisten tekijöiden kanssa. Jotkin maat tuottavat erilaisia 

uskomuksia sosiaalisista ongelmista ja yksilöiden, valtion ja muiden toimijoiden välisistä 

suhteista. Maa ja sen kansalliset instituutiot (mm. politiikka, sosiaalipalvelujen ja 

tulonsiirtojen rakenne ja rahoitus) vaikuttavat siihen, miten maan sisällä suhtaudutaan 

hyvinvointipolitiikkaan ja kenen siitä pitäisi hyötyä. (Blekesaune & Quadagno 2003.) 

Tyytyväisyys vaikuttaa tarkoittavan jokaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä vähän 

jotain erilaista kuin muissa järjestelmissä.  Esimerkiksi kansalaiset, joiden asuinmaassa 

kansallinen kulttuuri on yksinvaltaista ja hierarkkista, arvioivat kansallisen 

terveydenhuoltojärjestelmänsä negatiivisesti (Borisova ym. 2017). Tulosten mukaan 

kokonaistyytyväisyyteen voi vaikuttaa järjestelmän ulkopuolisia tekijöitä, jotka liittyvät 

erilaisiin odotuksiin terveydenhuoltoa kohtaan eri maissa ja muihin tekijöihin, jotka 

vaikuttavat oletuksiin (esim. poliittinen keskustelu, kansallinen kulttuuri, median 

näkökulmat) (Papanicolas ym. 2013). Näitä terveydenhuoltojärjestelmien ulkopuolisia 

tekijöitä ei kuitenkaan tarkastele tässä työssä, mutta tiedostan niiden vaikutuksen.  

Suurin osa OECD:n jäsenmaista on saavuttanut kansalaisilleen lähes universaalin 

kattavuuden suurimpaan osaan terveydenhuollon palveluista. Palveluiden universaalista 

kattavuudesta huolimatta kaikkia kansalaisia ei hoideta yhdenvertaisesti, vaikka heillä 

olisi samanarvoinen hoidon tarve. Hoidon saannin ja tuloryhmien välisten erojen 
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kansainvälinen vertailu voi auttaa ymmärtämään, milloin epäoikeudenmukaisuus on 

vahingollista ja mitkä terveydenhuoltojärjestelmien piirteet saavat aikaan 

epäoikeudenmukaisuutta. (van Doorslaer ym. 2000.) Oikeudenmukaista hoitoonpääsyä 

pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä siinä, kun tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmien 

toimintakykyä. Monet OECD maat ovatkin selvästi sisällyttäneet hoitoon pääsyn 

oikeidenmukaisuuden yhdeksi terveyspolitiikan päätavoitteeksi. (Hurst & Jee-Hughes 

2001.) Yksi Suomen sote-uudistuksen päätavoitteista on juuri parantaa palvelujen 

yhdenvertaisuutta ja saatavuutta (Valtioneuvosto 2015). 

Yksi tapa tarkastella terveydenhuollon epäoikeudenmukaisuutta on horisontaalisen 

oikeudenmukaisuuden indeksi, joka pohjautuu van Doorlaerin ja Masserian (2004) 

työhön. Horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksin avulla tutkitaan missä 

laajuudessa standardoituihin tarpeisiin perustuva terveyspalvelujen käyttö vaihtelee eri 

tuloluokkien välillä eri maissa. Vaikka indeksiin liittyy ongelmia, esimerkiksi 

vertailtavissa maissa tuloryhmät on luokiteltu eri tavalla (ks. Health at a glance 2011), se 

on vakavasti otettavin aie tehdä terveydenhuollon epäoikeudenmukaisuuden 

mittaamisesta yhteismitallista ja vertailtavaa (Kangas & Blomgren 2014). Kuviosta 2 

näkee, miten horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden arvot jakautuvat tässä työssä 

tarkasteltavien maiden kesken.  

 

Kuvio 2. Horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksi tutkielman maissa asteikolla 0-0,04 

Lähteet: Devaux & de Looper 2012; van Doorlaer & Masseria 2004 
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Monissa Euroopan maissa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvoisuuden 

näkökulmaa on käytetty terveydenhuollon hoitoonpääsyn lähtökohtana. Tasa-

arvoisuuden periaatteen horisontaalinen lähtökohta tulkitaan niin, että ihmisiä, joilla on 

samanarvoinen hoidon tarve, kohdellaan samanarvoisesti riippumatta yksilöön liittyvistä 

tekijöistä, kuten tuloista, sukupuolesta tai asuinpaikasta. (OECD 2002.) Aiemmin tasa-

arvon ja oikeudenmukaisuuden suhdetta tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa ja sen 

oikeutusta kohtaan on tutkittu yksilötasolla (mm. Gevers ym. 2000; Missinne ym. 2013), 

ja näitä tutkimuksia esittelin aiemmin tässä luvussa. Näitä arvoja ei kuitenkaan ole 

tarkasteltu makrotasolla tyytyväisyyden selittäjinä. Yksilötasolla saadut tulokset 

viittaavat siihen, että tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden kannattaminen ideologisesti 

lisäävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon.   

Aikaisemmissa tutkimuksissa terveydenhuoltojärjestelmämalleja, kuten kansallinen 

terveyspalvelu ja sosiaalivakuutus, tai hyvinvointivaltioregiimeitä on käytetty 

terveydenhuollon oikeutuksen tarkasteluun (esim. Gevers ym. 2000; Kohl & Wendt 

2004).  Näissä tutkimuksissa terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisia piirteitä on 

käytetty institutionaalisten rakenteen vaikutuksen tutkimiseen tyytyväisyyden 

muotoutumisessa. Gevers ym. (2000) käyttävät näkökulmanaan kuitenkin legitimiteetin 

toista ulottuvuutta eli mieltymyksiä siitä, mikä valtion roolin tulisi olla terveydenhuollon 

järjestämisessä eivätkä tyytyväisyyttä. He ovat myös käyttäneet järjestelmien luokittelun 

pohjana hyvinvointivaltioregiimeitä ja samoin ovat tehneet Kohl ja Wendt (2004). 

Hyvinvointivaltioregiimien käyttö terveydenhuollon oikeutuksen tutkimisessa 

perusteltiin jo aiemmin olevan ongelmallista. Kohlin ja Wendtin (2004) tulosten mukaan 

hyvinvaltiovaltioregiimeillä ja tyytyväisyydellä on vahva yhteys, mikä saattaa johtua 

samaan regiimiin kuuluvien maiden samankaltaisista ideologisista piirteistä, valtion 

roolista ja julkisten terveyspalvelujen laajuuden ja laadun yhteneväisyyksistä. 

Itse terveydenhuoltoregiimeiden ja tyytyväisyyden suhdetta havainnoivia tutkimuksia ei 

ole, vaikka erilaisia terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluita on tehty paljon. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuitenkin tutkittu terveydenhuoltojärjestelmämallien 

(kansallinen terveyspalvelu, sosiaalivakuutus) ja tyytyväisyyden suhdetta (esim. Kohl & 

Wendt 2004, Wendt ym. 2010). Tässä työssä aion ottaa institutionaaliselle tasolle 

selittäväksi tekijäksi mukaan terveydenhuoltojärjestelmäregiimit, joiden avulla tutkin 

institutionaalisten tekijöiden suhdetta tyytyväisyyteen terveydenhuollossa. Seuraavassa 

luvussa esittelen aikaisempaa tutkimusta terveydenhuoltojärjestelmistä ja niiden 

luokittelusta.   
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3 TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄT 

Terveydenhuoltojärjestelmien ylikansallisen vertailun avuksi kansallisia järjestelmiä on 

pyritty yksinkertaistamaan niiden ideaalimallien kautta. Terveydenhuoltojärjestelmiä on 

luokiteltu monilla eri tavoilla ja erilaisilla lähtökohdilla. Järjestelmiä on tarkastelu muun 

muassa terveydenhuollon rahoituksen, omistajuuden, palveluiden järjestämisen ja 

kattavuuden näkökulmista. Terveydenhuoltojärjestelmien vertailevan tutkimuksen 

mennessä eteenpäin, tutkijat ovat käyneet jatkuvaa keskustelua siitä, mitkä ovat 

luokitteluun sopivat ulottuvuudet. Vaikka järjestelmiä on luokiteltu monin eri tavoin, 

käytetyimmät ulottuvuudet ovat terveydenhuollon rahoitus ja omistajuus (Wendt ym. 

2009).  

Kun tässä työssä puhun terveydenhuoltojärjestelmäregiimeistä, en viittaa niillä Gøsta 

Esping-Andersenin (Esping-Andersen 1990) tunnettuihin hyvinvointivaltioregiimeihin.  

Teoksessaan the Three Worlds of Welfare Capitalism Esping-Andersen tunnisti kolme 

hyvinvointijärjestelmien ideaalimallia. Empiirinen aineisto viittaa kuitenkin siihen, että 

hyvinvointivaltion julkisen kannatuksen astetta tai tapoja ei ole helppoa ryhmitellä 

Esping-Andersenin (1990) luokittelun mukaan (esim. Gelissen 2002; Blekesaune and 

Quadagno 2003), ja, että hyvinvointimallien luokittelu on suurilta osin soveltumaton 

terveydenhuollon järjestelmien määrittelemisessä. Esping-Andersenin ulottuvuudet, 

dekommodifikaatio (valtion takaamat sosiaaliset oikeudet), stratifikaatio (yhteiskunnan 

kerrostuminen) ja valtion, markkinoiden ja perheen suhde, eivät onnistu luomaan pohjaa 

terveydenhuoltojärjestelmien piirteiden tunnistamiselle.  (Wendt ym. 2009.) 

Terveydenhuoltojärjestelmäregiimien on todettu vastaavan vain osittain Esping-

Andersenin hyvinvointivaltioregiimeitä (Bambra 2005), ja siksi tämän luvun 

tarkoituksena on esitellä nimenomaan terveydenhuoltojärjestelmäregiimeitä ja niiden 

tutkimuksellista taustaa. 

Kun terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluun liittyvät tulokset otetaan huomioon, 

voidaan sanoa, että tunnistaessa yhteyttä asenteiden ja hyvinvointivaltion välillä, ihmiset 

saattavat suunnata ajatuksensa hyvinvointivaltion instituutioihin liittyviin yksityiskohtiin. 

Tällöin kannatuksen havainnoinnissa hyvinvointivaltion käsite voi olla liian laaja 

yhteyksien tutkimiseen. (Jæger 2006.) Näin ollen on myös perusteltua käyttää 

terveydenhuoltojärjestelmien luokittelua hyvinvointivaltioiden luokittelun sijaan, kun 

tarkastelen tyytyväisyyden ja terveydenhuollon yhteyttä toisiinsa.  
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Tässä työssä arvioin terveydenhuoltojärjestelmäregiimien avulla sitä, ovatko 

institutionaaliset tekijät yhteydessä tyytyväisyyteen terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan. 

Pyrin niiden avulla selvittämään myös niitä järjestelmien institutionaalisia tekijöitä, jotka 

lisäävät tai vähentävät tyytyväisyyttä. Tässä luvussa käsittelen 

terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluiden tutkimuksellista taustaa ja niiden 

käytettävyyttä ja kuvaan tärkeimpiä järjestelmäluokitteluita. Luvun lopuksi perustelen, 

miksi tässä työssä luon oman luokittelun terveydenhuoltojärjestelmille. Oman 

luokitteluni ulottuvuudet pohjautuvat tässä luvussa esiteltyyn aiempaan tutkimukseen ja 

itse luokittelu toteutetaan luvussa 5.  

3.1. Terveydenhuoltojärjestelmien vertailun lähtökohtia 

Kansainvälisellä terveydenhuoltojärjestelmien tutkimuksella on paljon yhtymäkohtia 

ylikansallisen vertailevan tutkimuksen kanssa. Kansainväliset järjestöt, kuten OECD, 

ovat tukeneet kansainvälistä systemaattista, terveydenhuoltojärjestelmiä koskevaa 

tutkimusta. OECD julkaisee esimerkiksi joka vuosi Health at a Glance-julkaisun, jossa 

käydään läpi terveydenhuoltojärjestelmien piirteitä ja eroavaisuuksia. Vertailevassa 

tutkimuksessa luokitteluja käytetään järjestämään kerättyä aineistoa ja tunnistamaan 

oleellisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. (Burau ym. 2015.) 

Erilaiset luokittelut ovat kokeilevia työkaluja analyysiä varten. 

Terveydenhuoltojärjestelmien luokittelut vaihtelevat siis niiden käyttötarkoituksen 

(kuvaileva vs. analyysi) mukaan. Käyttötarkoituksen lisäksi jaottelua ohjaavat 

terveydenhuoltojärjestelmien määritelmät (esim. mitkä ulottuvuudet, mitkä tyypit). Osa 

luokitteluista on pääasiallisesti kuvailevia, vaikka käytännössä niiden avulla pyritään 

löytämään parempia ratkaisuja järjestelmän ongelmiin. Tällaisissa luokitteluissa 

terveydenhuoltojärjestelmät määritellään terveyspalveluiden rahoituksen ja järjestämisen 

hallinnolliksi järjestelyiksi. Kuvailevista jaotteluista tunnetuin ja käytetyin on OECD:n 

luokittelu vuodelta 1987. (Burau ym. 2015.) 

Toinen luokitteluiden ryhmä on analyyttisempi ja niiden tarkoitus on ymmärtää 

paremmin terveydenhuoltojärjestelmien vaikutuksia. Vaikutusten näkökulma on 

pääasiassa nähty suhteessa poliittisiin vaikutuksiin (mm. miten 

terveydenhuoltojärjestelmien instituutiot muokkaavat terveyspolitiikkaa, millaisilla 

mekanismeilla terveydenhuoltoa hallinnoidaan, miten terveydenhuolto on rahoitettu, 

missä laajuudessa terveydenhuoltojärjestelmä vaikuttaa hoitoonpääsyyn ja 

valinnanvapauteen). Tämän ryhmän sisällä suurin osa luokitteluista määrittelee 
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terveydenhuoltojärjestelmät institutionaalisiksi järjestelyiksi, joiden avulla 

terveyspalveluita hallitaan ja säännellään. (Burau ym. 2015.) Esimerkiksi Wendt ym. 

(2009) jaottelu on kiinnostunut terveydenhuollon hallinnoinnista suhteessa 

terveydenhuoltojärjestelmän toimijoihin ja terveydenhuollon rahoitukseen, 

järjestämiseen ja sääntelyyn.  

Osa analyyttisemmistä luokitteluista keskittyy terveydenhuoltojärjestelmien poliittisten 

vaikutusten sijaan terveyden lopputuloksiin (health outcomes) liittyvien vaikutusten 

tarkastelemiseen (Burau ym. 2015). Terveyden lopputuloksia ovat muun muassa 

kuolleisuus, parantuneisuus ja hoidon jälkeiset komplikaatiot esimerkiksi hoitovirheen 

takia. Terveyden lopputulosten näkökulmaan kohdistuneita 

terveydenhuoltojärjestelmäluokitteluita ovat esimerkiksi Reiblingin (2010) ja Wendtin 

(2009) luokittelut. Reibling ja Wendt käyttävät hoitoonpääsyä luokitteluidensa yhtenä 

pääulottuvuutena, mikä auttaa ymmärtämään sitä, kuinka moni pääsee oikeasti hoidon 

piiriin.  

Luokitteluiden vahvuus on siinä, että niiden avulla on mahdollista yleistää hyvin 

erilaisten terveydenhuoltojärjestelmien piirteitä. Yleistyksiä tehdään teoreettisesti 

tarkoituksenmukaisten ulottuvuuksien pohjalle, mutta yleistyksien avulla myös 

yksinkertaistetaan huomattavasti terveydenhuoltojärjestelmiä, jotka todellisuudessa ovat 

organisationaalisesti hyvin monimutkaisia ja omanlaisiaan. Luokitteluiden käyttö 

terveydenhuoltojärjestelmien vertailussa on häilymistä yleisyyden ja erityisyyden 

välimaastossa. (Burau ym. 2015.) Tästä haasteesta on tullut huomattavampi, kun 

vertailuja on laajennettu maantieteellisesti ja terveydenhuoltojärjestelmien erot ovat 

lisääntyneet (Burau 2012).   

Luokittelut ovat keskeisessä asemassa terveydenhuoltojärjestelmiä koskevassa 

vertailevassa tutkimuksissa. Tätä kuvastaa suuri määrä olemassa olevia luokitteluita, 

joiden tarkoitukset vaihtelevat kuvailevasta analyyttiseen. Ei kuitenkaan ole olemassa 

juuri sitä yhtä oikeaa typologiaa. Sen sijaan jokaisella typologialla on vahvuutensa ja 

heikkoutensa, jotka liittyvät niiden käyttötarkoitukseen. Tutkijan on tärkeää valita 

luokittelu, joka sopii parhaiten omaan tutkimukseen ja olla tietoinen sen rajoituksista. 

(Burau ym. 2015.) Seuraavaksi siirrynkin esittelemään erilaisia 

terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluita. Tarkastelen luokitteluissa käytettäviä 

ulottuvuuksia, jotta voin eritellä omaan työhöni sopivat ulottuvuudet. Niiden avulla voin 

tarkastella institutionaalisten tekijöiden suhdetta tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa 
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kohtaan. Käytettyjen ulottuvuuksien perusteella havainnoin, mikä regiimiluokittelu sopisi 

parhaiten omaan analyysiini. Yhteenveto käsittelemistäni terveydenhuoltojärjestelmien 

luokitteluista löytyy taulukosta 1.  

3.2 Terveydenhuoltojärjestelmien luokittelu ja niiden kehityksen kaari  

Terveydenhuoltojärjestelmiä vertailevaa tutkimusta on tehty 1960-luvulta lähtien 

(Anderson 1963). Erilaisten järjestelmien vertailun avuksi on kehitetty hyvin monenlaisia 

luokitteluita, jotka auttavat terveydenhuoltojärjestelmille ominaisten piirteiden 

yleistämisessä ja niiden yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien hahmottamisessa. 

Terveydenhuoltojärjestelmämalleja on yleisimmin luokiteltu kolmeen tai neljään malliin. 

Järjestelmämallien luokitteluita on rakennettu usein terveydenhuoltojärjestelmien 

rahoituksen, järjestämisen ja menojen sekä palvelujen sääntelyn ja kattavuuden pohjalle 

(Bambra 2005; Field 1973; Moran 2000; OECD 1987; Wendt 2009; Wendt ym. 2009). 

Niitä on tarkasteltu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin näkökulmista. Viime 

aikoina järjestelmiä on luonnehdittu ottamalla analyyseihin mukaan myös potilaiden 

hoitoonpääsy (Reibling 2010). Järjestelmämallien luokitteluja on kehitetty ja muutettu 

sen mukaan, kun järjestelmät ovat vaihtaneet muotoaan tai luokittelun käyttötarkoitusta 

on haluttu viedä eri suuntaan. Seuraavaksi kuvaan merkittävimpien 

terveydenhuoltojärjestelmämallien luokitteluiden historiaa ja kehitystä. Tuon esille myös 

sen, millaisilla kriteereillä järjestelmäluokitteluita on rakennettu. Taulukkoon 1 olen 

koonnut käsittelemieni terveydenhuoltojärjestelmäluokitteluiden keskeisiä elementtejä.    

Yhtenä ensimmäisenä ylikansallisena terveydenhuoltojärjestelmiä vertailevana 

tutkimuksena voidaan pitää Odin Andersonin tutkimusta 1960-luvulla (Anderson 1963). 

Siinä hän vertasi keskenään Yhdysvaltojen, Ruotsin ja Englannin 

terveydenhuoltojärjestelmiä. Hän julkaisi 1970-luvun alussa artikkelin (Anderson 1972) 

samasta aiheesta, ja sen jälkeen muutkin kiinnostuivat vertailemaan 

terveydenhuoltojärjestelmiä yli maarajojen (Beckfield ym. 2013). Esimerkiksi Mark 

Field (Field 1973) määritteli neljä terveydenhuoltojärjestelmien ideaalimallia: 

pluralistinen terveydenhuolto (pluralistic health system), terveysvakuutusjärjestelmä 

(health insurance system), terveyspalvelujärjestelmä (health service system) ja 

sosialistinen terveydenhuolto (socialized health system). Ideaalimallit perustuvat 

terveyspalvelujen omistajuuteen ja lääkäreiden autonomiaan. Eurooppalaisten maiden 

lisäksi hän otti analyysiinsä mukaan Yhdysvallat ja Japanin.  



26 
 
Terveydenhuoltojärjestelmiä vertailevissa tutkimuksissa eniten käytetty 

järjestelmäluokittelu on OECD:n (OECD 1987) tekemä luokittelu. Siinä 

terveydenhuoltojärjestelmät jaetaan kolmeen laajaan ideaalimalliin: kansallisen 

terveyspalvelun/julkisen terveydenhuollon malli (the National Health Service model, 

NHS), sosiaalivakuutusmalli (the Social Health Insurance model, SHI) ja 

yksityisvakuutusmalli (the Private Health Insurance model, PHI). Järjestelmät 

luokitellaan mallissa rahoituksen ja tarjonnan mukaan ja sen mukaan, korostetaanko 

järjestelmissä potilaan itsemääräämisoikeutta vai sosiaalista yhdenvertaisuutta (Burau & 

Blank 2006). OECD:n ideaalimallit kulkevat myös nimillä bismarckilainen (SHI), 

liberaali (PHI) ja beveridgeläinen (NHS) terveydenhuoltojärjestelmä (Lehto 2015).  

Kansallisen terveyspalvelun malli pohjautuu terveyspalveluiden universaalille 

kattavuudelle, sen rahoitus perustuu yleiseen verotukseen ja julkinen sektori hallinnoi ja 

omistaa terveydenhuollon järjestämisen. Sosiaalivakuutusmallissa pakollinen ja 

universaali kattavuus ovat osa laajempaa hyvinvoinnin järjestelmää. Terveydenhuolto 

rahoitetaan työnantajien ja voittoa tavoittelemattomien vakuutusrahastojen kautta. 

Terveydenhuollon järjestämisestä ovat vastuussa sekä julkinen että yksityinen sektori. 

Yksityisvakuutusmallissa terveydenhuollon rahoituksesta vastaavat yksityishenkilöt ja 

työnantajat ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaa pääasiassa yksityinen sektori. 

(Burau & Blank 2006.) 

OECD:n luokittelun ohella Moranin (Moran 2000) nelijakoinen typologia on saanut 

paljon huomiota osakseen. Moran korostaa luokittelussaan valtion roolia ja käyttää 

terveydenhuoltojärjestelmien mallinnuksessa kolmea eri mittaria: kulujen, palveluiden 

järjestämisen ja teknologian hallintaa. Hän nimeää analyysissään saamat 

terveydenhuoltovaltioiden ryhmittymät vakiintuneiksi hallinnan ja valvonnan maiksi 

(entrenched command and control states), tarjonnan maiksi (supply states), 

korporatistisiksi maiksi (corporatist states) ja epävarmoiksi hallinnan ja valvonnan maiksi 

(insecure command and control states).  

Vakiintuneet hallinnan ja valvonnan maat pitävät sisällään kansallisen 

terveyspalvelumallin maat (Pohjoismaat, Iso-Britannia). Näissä maissa 

terveyspalveluihin on universaali pääsy, valtio hallinnoi pitkälti kuluja ja palvelujen 

tarjoajia sekä terveysteknologiaa. Tarjonnan maista ainoa kunnon esimerkki on 

Yhdysvallat, jossa terveyspalvelut eivät ole universaaleja ja valtion hallinta kulujen, 

palvelujen järjestämisen ja teknologian osalta on vähäistä.  Korporatistiset maat 
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noudattavat samaa linjaa sosiaalivakuutusmaiden kanssa. Hoitoonpääsy on 

näennäisuniversaalia, valtio hallinnoi terveydenhuollon kuluja ja palveluntarjoajia 

kohtalaisesti ja teknologiaa hyvin vähän. Epävarmoja hallinnan ja valvonnan maita ovat 

Etelä-Euroopan maat, joilla on myös julkinen terveydenhuolto, mutta ne sääntelevät 

hyvin vähän kuluja, palveluntarjoajia ja teknologiaa. (Moran 2000.) Vaikkakin Moran 

lähinnä toisintaa OECD:n malleja, hän vaihtaa näkökulman organisationaalisista 

periaatteista valtion sääntelyyn ja lisää analyysiin mukaan terveysteknologian sääntelyn 

(Reibling 2010). 

Wendt ym. (2009) käyttävät pohjanaan Moranin (2000) luokittelua ja sen perusteella he 

ehdottavat terveydenhuoltojärjestelmien luokittelun ulottuvuuksiksi rahoitusta, 

palvelujen järjestämistä ja sääntelyä tarkastellen niitä valtion, kolmannen ja yksityisen 

sektorin osallistumisen mukaan. Luokittelussa eritellään 27 erilaista 

terveyspalvelujärjestelmää, joista kolme voidaan tunnistaa ideaalimalleiksi: valtiollinen 

terveydenhuoltojärjestelmä (state healthcare systems), yhteiskunnallinen 

terveydenhuoltojärjestelmä (societal healthcare systems) ja yksityinen 

terveydenhuoltojärjestelmä (private healthcare systems). Sekamalleja edustavat muun 

muassa valtiopohjainen sekamalli (state-based mixed-type), yhteiskuntapohjainen 

sekamalli (societal-based mixed-type), yksityispohjainen sekamalli (private-based 

mixed-type) ja puhdas sekamalli (pure mixed-type). Wendtin ym. (2009) luokittelu 

korostaa valtion roolia ja heidän mallinsa avulla on mahdollista tarkastella valtion roolia 

ja sen muutosta ajan mittaan terveydenhuollossa suhteessa yksityisten ja kolmannen 

sektorin toimijoihin (Wendt 2009). 

Osa terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluista keskittyy järjestelmien seurauksiin eli 

terveyden lopputuloksiin. Esimerkiksi Reibling (2010) ja Wendt (2009) pitävät potilaiden 

hoitoonpääsyä yhtenä terveydenhuoltojärjestelmien vertailun pääulottuvuutena, koska 

heidän mielestään hoitoonpääsy on keskeinen mittari hoidon kattavuudelle. Wendtin ja 

Reiblingin kaltaisiin luokitteluihin terveydenhuollon lopputuloksiin pohjautuvat 

typologiat todentavat vahvempaa yhteyttä institutionaalisten rakenteiden ja terveyden 

lopputulosten välillä (Burau ym. 2015). 
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Taulukko 1. Terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluita 
Tutkimus Ulottuvuudet Terveydenhuoltojärjestelmien 

luokittelu 
Analysoidut maat 

Field (1973, 
1980) 

Palvelujen 
järjestäminen ja 
lääkäreiden autonomia 

1. Pluralistinen terveydenhuolto  
2. Terveysvakuutusjärjestelmä  
3. Terveyspalvelujärjestelmä  
4. Sosialistinen terveydenhuolto 

1. Yhdysvallat  
2. Ranska, Japani, 
Länsi-Eurooppa  
3. Iso-Britannia  
4. Neuvostoliitto, 
Itä-Eurooppa 

OECD 
(1987) 

Kattavuus, rahoitus ja 
palvelujen 
järjestäminen 

1. Kansallisen terveyspalvelun 
malli  
2. Sosiaalivakuutuksen malli  
3. Yksityisvakuutuksen malli  

1. Iso-Britannia, 
Ruotsi  
2. Saksa, Itävalta  
3. Yhdysvallat 

Moran 
(1999, 
2000) 

Kulutus, palvelujen 
järjestäminen ja 
tuottaminen  

1. Vakiintuneet hallinnan ja 
valvonnan maat  
2. Tarjonnan maat  
3. Korporatistiset maat  
4. Epävarmat hallinnan ja 
valvonnan maat 

1. Iso-Britannia, 
Skandinavia  
2. Sveitsi, 
Yhdysvallat  
3. Saksa  
4. Portugali, 
Espanja, Italia, 
Kreikka  

Wendt ym. 
(2009) 

kolme pääulottuvuutta: 
rahoitus, palvelujen 
järjestäminen ja 
sääntely; kolme 
päätoimijaa: valtio, 
yhteiskunta ja yksityiset 
toimijat 

1. Valtiollinen 
terveydenhuoltojärjestelmä  
2. Yhteiskunnallinen 
terveydenhuoltojärjestelmä  
3. Yksityinen 
terveydenhuoltojärjestelmä   

1. Iso-Britannia, 
Skandinavia  
2. Ei ideaalimallia, 
Saksa edustaa 
yhteiskuntapohjaista 
sekamallia  
3. Ei ideaalimallia, 
Yhdysvallat edustaa 
yksityispohjaista 
sekamallia 

Wendt 
(2009)  

Kulutus, julkisen ja 
yksityisen 
rahoitusosuus, riskien 
yksityistäminen, 
palvelujen 
järjestäminen, oikeus 
hoitoon, lääkärimaksut, 
hoitoonpääsy 

1. Terveyspalvelujen 
järjestämiseen suuntautunut 
malli  
2. Universaali kattavuus- 
säännelty hoitoonpääsy-malli  
3. Matala budjetti- rajoitettu 
hoitoonpääsy 

1. Itävalta, Belgia, 
Ranska, Saksa, 
Luxemburg 
2. Tanska, Iso-
Britannia, Ruotsi, 
Italia, Irlanti  
3. Portugali, 
Espanja, Suomi  

Reibling 
(2010) 

Laillinen 
sääntely/portinvartijuus, 
taloudelliset 
kannustimet/kulujen 
jakaminen, tarjonta  

1. Taloudellisten kannustimien 
maat  
2. Heikon sääntelyn ja korkean 
tarjonnan maat  
3. Vahvan portinvartijuuden ja 
matalan tarjonnan maat  
4. Sekoitetun sääntelyn maat 

1. Itävalta, Belgia, 
Ruotsi, Ranska, 
Sveitsi   
2. Saksa, Tšekki, 
Kreikka  
3. Tanska, Hollanti, 
Puola, Iso-Britannia, 
Espanja  
4. Italia, Suomi, 
Portugali 

 

Reiblingin (2010) mukaan hoitoonpääsyn määrittelyyn tarvittavat tekijät ovat lakiin 

perustuva sääntely, taloudelliset kannustimet ja terveyspalveluiden tarjonta. Tämän 
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perusteella hän esittää seuraavanlaista terveydenhuoltojärjestelmien typologiaa: 

taloudellisten kannustimien maat (financial incentive states), heikon sääntelyn ja korkean 

tarjonnan maat (weakly regulated and high supply states), vahvan portinvartijuuden ja 

matalan tarjonnan maat (strong gatekeeping and low supply states) ja sekoitetun sääntelyn 

maat (a mixed regulation type). Taloudellisten kannustimien maissa pääasiallinen tapa 

säännöstellä lääkäriin pääsyä on kustannusten jakaminen eli potilasmaksujen ja 

omakustannemaksujen käyttäminen. Heikosti säännellyissä ja korkean tarjonnan maissa 

ei käytetä portinvartijuutta lääkärille pääsyn sääntelyksi eikä lääkärikäynnin kustannuksia 

jaeta. Niissä palveluntarjoajia ja lääkäreitä on keskimääräistä enemmän. Vahvan 

portinvartijuuden ja matalan tarjonnan maissa lääkärikäynnin kustannuksia ei jaeta, 

erikoissairaanhoitoon pääsyä säännellään laajasti ja terveydenhuollon tarjoajia ja 

teknologiaa on keskimääräistä vähemmän. Sekoitetun sääntelyn maissa portinvartijuutta 

ja hoitoonpääsyä säännellään laajasti ja kustannuksia jaetaan potilasmaksujen kautta. 

Näissä maissa on eniten tarjolla terveysteknologiaa.   

Wendt (2009) lisää hoitoonpääsyn luokittelunsa neljänneksi ulottuvuudeksi 

terveydenhuollon kulujen, rahoituksen ja järjestämisen lisäksi ja tunnistaa tällöin 

kolmenlaisia terveydenhuoltojärjestelmiä. Nämä järjestelmätyypit ovat terveyspalvelujen 

järjestämiseen keskittyvä malli (health service provision – oriented type), universaali 

kattavuus – säännöstelty hoitoonpääsy-malli (universal coveradge – controlled access 

type) ja matala budjetti – rajoitettu hoitoonpääsy-malli (low budget – restricted access 

type).  Maissa, jotka kuuluvat terveyspalvelujen järjestämiseen keskittyvään malliin, on 

korkea terveyspalvelujen järjestämisen taso. Näissä on paljon palveluntarjoajia, 

potilasmaksut ovat kohtalaisia ja valinnanvapaus laajaa. Maiden, jotka kuuluvat 

universaali kattavuus – säännöstelty hoitoonpääsy-malliin, terveydenhuollossa on 

universaali kattavuus. Potilaiden pääsy palvelujen tarjoajien piiriin on kuitenkin pitkältä 

valtion sääntelemää. Palveluntarjoajia on vähän ja erikoislääkärille pääsy on erityisen 

rajattua. Näissä maissa valtion rooli palvelujen tarjonnassa on suuri, koska julkiset 

terveydenhuoltokulut ovat korkeat. Viimeisenä matalan budjetin ja rajoitetun 

hoitoonpääsyn maissa terveydenhuollon kokonaiskulut ovat vähäiset. Potilaiden 

hoitoonpääsyä rajaavat korkeat potilasmaksut ja sairaaloita on keskimääräistä vähemmän. 

Potilasmaksujen suuri osuus rajaa hoitoonpääsyä varsinkin matalammissa tuloluokissa.     

Tarkastellessa esittelemieni terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluita ja niiden pohjalta 

muodostettuja regiimeitä, luokitteluiden ulottuvuuksina toistuvat lähes jokaisessa 

mallissa palvelujen järjestäminen ja kattavuus, rahoitus, kulutus, tarjonta ja hoitoonpääsy. 



30 
 
2000-luvulla ulottuvuuksiksi ovat tulleet mukaan myös sääntely palvelujen piiriin 

pääsemiseksi (mm. portinvartijuus ja omakustannemaksut). Analyyseissä on tarkasteltu 

julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin osuuksia palvelujen järjestämisessä, 

rahoituksessa ja kulutuksessa. Tarjontaa mitattaessa on katsottu muun muassa lääkäreiden 

ja hoitajien määrää (kts. Reibling 2010; Wendt 2009). Kuten taulukosta 1 ilmenee, 

terveydenhuoltojärjestelmäregiimit noudattelevat vain osittain Esping-Andersenin 

regiimeitä. Luokittelusta ja luokittelijasta riippuen maat sijoittuvat mikä mihinkin 

ryhmään. Joitakin samankaltaisia sijoituksia on kuitenkin nähtävissä.  

Vaikka aiemmissa järjestelmäluokitteluissa on tarkasteltu pääasiassa Euroopan maita, on 

Suomi usein jäänyt analyysien ulkopuolelle. Esittelemissäni luokitteluissa Suomi on ollut 

mukana vain kahdessa (Reibling 2010; Wendt 2009). Oman työni yksi keskeisimmistä 

tavoitteista on tarkastella juuri Suomen tilannetta tyytyväisyyteen vaikuttavissa 

tekijöissä. Siksi tämän työn kannalta on mielekkäämpää, että muodostan omalle 

aineistolleni sopivat terveydenhuoltojärjestelmäregiimit. Oman luokittelun rakentamista 

puoltaa myös aikaisempien luokitteluiden epävarmuus; maiden sijoittuminen eri 

regiimeiihin vaihtelee analyysikohtaisesti. Aiemmat luokittelut on tehty sillä hetkellä 

saatavissa olleesta aineistosta. Jotta voin minimoida ajallisten erojen vaikutuksen työni 

toisessa analyysivaiheessa, on perusteltua tehdä oma luokittelu päivitetyllä aineistolla. 

Vaikka aiempien luokitteluiden ulottuvuuksista on löydettävissä säännönmukaisuuksia, 

ne kuitenkin vaihtelevat analyysistä toiseen. Oman analyysini kannalta on 

mielekkäämpää saada valita juuri ne ulottuvuudet, jotka koen tämän työn kannalta 

tärkeiksi.   

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmiä vertailevaa tutkimusta on tehty vähän, joten 

oma työni pyrkii täyttämään sitä aukkoa suomenkielisessä vertailevassa tutkimuksessa.  

Lisäksi tarvetta 2010-luvulla tehdylle vertailevalle tutkimukselle on, koska Wendt ym. 

(2010) esittävät artikkelissaan, että monen samasta aiheesta tehdyn vertailevan 

tutkimuksen aineisto on ollut 90-luvulta. Wendtin ym. (2010) työn jälkeen eurooppalaiset 

terveydenhuoltojärjestelmät ovat kohdanneet muutoksia.  Uusimpia luotteluita on 

Wendtin (2014) 32 maan kattava luokittelu, joka osoittikin, että kuuden vuoden 

tarkasteluaikana järjestelmien institutionaalisissa piirteissä tapahtui muutoksia. Luvussa 

5 kuvaan omassa terveydenhuoltojärjestelmäluokittelussa käytetyt muuttujat ja suoritan 

klusterianalyysin regiimien tunnistamiseksi. Sitä ennen seuraavassa luvussa esittelen 

tämän tutkimuksen tavoitteen, tutkimuskysymykset ja käyttämäni aineistot.  



31 
 
4 TUTKIMUKSEN KOHDE JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa jäsennän tämän työn tavoitteen ja tutkimuksessa käytetyt aineistot. Aloitan 

avaamalla tutkimukseni tavoitteen ja tutkimuskysymykset, joihin etsin vastausta 

kvantitatiivisten aineistojen avulla. Sen jälkeen luku etenee aineistojen kuvaamiseen, 

jolloin esittelen aineistot ja niiden hankkimisen. Luvun lopuksi kerron, miten aineiston 

analyysiä kuvaavat luvut etenevät.    

4.1 Tutkimuksen tavoite 

Kuten jo johdannossa mainitsin, tämä työ pyrkii vastamaan seuraaviin kysymyksiin: 

Miten tyytyväisyys terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan rakentuu Euroopassa? Mitä 

tekijöitä tulee priorisoida terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa?  Jotta von lähestyä 

näitä laajempia kysymyksiä, olen jakanut kysymykset seuraaviin osakysymyksiin: 

1. Mitä ovat ne yksilötason tekijät, jotka lisäävät tai vähentävät tyytyväisyyttä 

terveydenhuoltoa kohtaan? 

2. Mitkä terveydenhuoltojärjestelmän institutionaaliset tekijät vaikuttavat 

yksilöiden tyytyväisyyteen terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan?  

3. Onko tyytyväisyydessä eroja eri terveydenhuoltoregiimien välillä, ja jos on, 

mistä regiimien piirteistä ne mahdollisesti johtuvat? 

 
Vastatakseni näihin tutkimuskysymyksiin käytän kvantitatiivisia menetelmiä. 

Menetelmiä varten on omat lukunsa 5 ja 6. Seuraavaksi esittelen tässä työssä käyttämäni 

aineistot. 

4.2 Aineistot  

Tässä työssä käytetyt aineistot tulevat kahdesta eri lähteestä. Jotta voin tarkastella 

tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, olen yhdistänyt OECD:n Health Statistics -maatason 

aineiston ja European Social Survey (ESS) vuoden 2014 (ESS7-2014) yksilötason 

aineiston analysointia varten. Molemmista aineistoista on valittu seuraavia 19 maata 

koskevat tiedot: Itävältä, Belgia, Suomi, Ruotsi, Tanska, Tšekki, Kreikka, Unkari, Saksa, 

Sveitsi, Portugali, Espanja, Iso-Britannia, Slovenia, Puola, Ranska, Hollanti, Italia ja 

Irlanti. Maat on valittu sen perusteella, että niistä on saatavilla kaikki yksilötason tiedot 

ESS7-2014 -aineistosta (European Social Survey 2014). Vuonna 2014 ESS -kyselyyn 

otettiin mukaan sellaisia terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä, joita 
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muilla ESS-kierroksilla ei ole kysytty. Tämän työn aiheen takia vuoden 2014 ESS-

aineisto sopii parhaiten käytettäväksi aineistoksi, vaikka uusin vuoden 2016 ESS-aineisto 

on jo julkaistu. OECD:n aineistosta on myös lähtökohtaisesti valittu vuoden 2014 tiedot, 

jotta kahden aineiston keräyksien aikaiset tilanteet vastaisivat mahdollisimman läheisesti 

toisiaan. 

OECD:n Health Statistics -tietokanta tarjoaa laajat tilastot, joiden avulla OECD maiden 

terveyteen ja terveydenhuoltojärjestelmiin liittyviä teemoja on mahdollista tarkastella.  

OECD päivittää tilastotietoja jäsenmaistaan joka vuosi. OECD:n tilastoista on saatavissa 

tiedot kaikkien tähän työhön valittujen maiden kohdalta. Käytän OECD:n Health 

Statistics -aineistoa vuodelta 2014 (OECD 2017) molemmissa työn analyyseissä sekä 

klusterianalyysissä että monitasoanalyysissä. OECD:n tilastot ovat hyvin kattavat 

terveyden ja terveydenhuoltojärjestelmien osalta, minkä takia aineistoa on käytetty usein 

juuri luokiteltaessa järjestelmiä (mm. Wendt 2014; Reibling 2010). Aineisto sopii hyvin 

vertaileviin analyyseihin. Health Statistics -aineisto on jaettu 12 eri osateemoihin ja 

niiden tilastointiin. OECD:n kautta hankitussa aineistossa jokaisella tutkimukseen 

valitulla 19 maalla on aineistossa 15 havaintoa 15 muuttujan kohdalla. Yhteensä 

maatason aineistossa on 225 havaintoa.  

OECD:n aineistosta olen ottanut mukaan kahden teeman tilastoja, jotka kuvaavat 

terveydenhuoltojärjestelmien menoja ja rahoitusta (health expenditure and financing) ja 

resursseja (health care resources). Hoitoonpääsyn sääntelyä ja hoidon kattavuutta 

kuvaavat tiedot on kerätty WHO:n alaisen yhteishallinnollisen organisaation European 

Observatory on Health Systems and Policies julkaisemista Health Systems in Transition 

(HiT) -julkaisusarjasta. HiT-sarjan terveydenhuoltojärjestelmäarviot kattavat WHO:n 

Euroopan maat ja lisäksi muutamia OECD:n maita. 

European Social Survey on joka toinen vuosi kerättävä kansainvälinen kyselytutkimus, 

jossa kerätään tietoa asenteista ja käyttäytymisestä. ESS-kyselyitä on saatavissa vuodesta 

2002 lähtien. ESS-kyselyssä käytetään todennäköisyysotantaa, jossa jokaista maata 

edustavat yli 15-vuotiaat vastaajat yksityisistä kotitalouksista. ESS-kyselyn aiheista osa 

on pysyviä, ja osa vaihtelee kierroksittain. Jokaisen maan kohdalla pienin merkittävä 

otoskoko on 1500, mutta alle kahden miljoonan asukkaan maassa se on vähennetty 800. 

Jokaiselle kierrokselle valitaan uudet otosjäsenet, ja jotta maiden aineistoja voidaan 

vertailla keskenään, on jokaisen maan käytettävä satunnaisotantaa. Aineisto kerätään 
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haastattelemalla ja yksi haastattelu kestää suunnilleen tunnin verran. Tässä työssä 

yksilötason aineisto sisältää noin 32 000 havaintoa ja 21 muuttujaa 19 maan kohdalta.  

Samalla kun ESS:n ja OECD:n aineistot yhdistettiin, Italian ja Kreikan tiedot poistettiin 

yhteisaineistosta. Italian ja Kreikan kohdalta puuttuivat neljän muuttujan havainnot 

kokonaan, mikä olisi vaikeuttanut analyysin tekemistä. Yksilötason aineistosta puuttui 

noin 5000 havaintoa tulomuuttujan ja hoidon saantia kuvaavan muuttujan kohdalta noin 

3000 havaintoa. Tämän perusteella yhteisaineisto päätettiin imputoida (moninkertaisten 

imputointien määrä oli 5 ja iteraatioiden määrä 15) ja imputointiin käytettiin R tilasto-

ohjelman mice-pakettia (van Buuren & Groothuis-Oudshoorn 2011). Imputoinnin jälkeen 

yhteisaineisto sisältää noin 35 000 havaintoa ja 38 muuttujaa. Imputoimattomassa 

aineistossa oli yhteensä 32 000 havaintoa 38 muuttujan kohdalla. Kaikkia 38 muuttujaa 

yhteisaineistosta ei kuitenkaan käytetty monitasoanalyysissä, koska osa maatason 

muuttujista mittaa samoja asioita, niiden välillä ilmeni multikollineaarisuutta ja osaa 

niistä käytetään vain regiimien muodostamiseen.  

ESS ja OECD Health Statistics -aineistot ovat saatavilla ilmaiseksi ei-kaupalliseen 

käyttöön ja ne voi ladata omilta verkkosivuiltaan. ESS -aineiston lataaminen vaatii 

muodollisen rekisteröitymisen, kun taas OECD:n aineistot ovat ladattavissa ilman 

rekisteröitymistä. Aineiston analysointiin käytetään tässä työssä R tilasto-ohjelman 3.4.1-

versiota (R Core Team 2016). R on ilmainen ohjelmisto tilastolliseen analysointiin. R on 

samalla sekä ohjelmointikieli että ympäristö tilastolliseen ohjelmointiin.  

Tämän työn analyysiosuus jakautuu lukuihin 5 ja 6. Luvussa 5 jatkan luvussa 3 esiteltyjen 

terveydenhuoltojärjestelmien ja -regiimien aiheiden parissa. Luvussa 5 muodostan 

klusterianalyysin avulla omat terveydenhuoltoregiimit, joita käytän yhtenä selittävänä 

muuttujana luvussa 6 kuvatussa monitasoanalyysissä. Luvussa 6 monitasoanalyysin 

avulla selvitetään vastauksia tämän työn pääaiheeseen eli siihen, miten tyytyväisyys 

terveydenhuoltoa kohtaan rakentuu Euroopassa. Luvun 6 teoreettinen viitekehys on 

esitelty pääosin luvussa 2, mutta regiimeihin liittyvä teoria on kuvattu luvussa 3.   

Seuraavassa luvussa palataan siis terveydenhuoltojärjestelmäregiimien pariin.   
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5 JÄRJESTELMISTÄ REGIIMEIKSI  

Aikaisempien terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluiden ja niissä käytettyjen 

ulottuvuuksien pohjalta muodostan oman luokittelun järjestelmille. Tämän luvun aluksi 

esittelen järjestelmäluokittelussa käyttämäni ulottuvuudet ja muuttujat, jonka jälkeen 

etenen analyysimenetelmän kuvailuun. Menetelmän kuvaamisen jälkeen suoritan 

klusterianalyysin, joka ryhmittelee eri maiden terveydenhuoltojärjestelmät. Saadut 

terveydenhuoltojärjestelmäregiimit määritellään klusterianalyysin tulosten pohjalta 

tämän luvun lopussa. Terveydenhuoltojärjestelmäregiimeitä käytetään tämän työn 

toisessa analyysivaiheessa hyödyksi, kun niitä käytetään tunnistamaan terveydenhuollon 

institutionaalisia tekijöitä, jotka määrittävät tyytyväisyyttä eurooppalaisissa 

terveydenhuoltojärjestelmissä. Terveydenhuoltojärjestelmien ja niiden luokittelua 

esittelin luvussa 3. Tämän luvun terveydenhuoltojärjestelmien luokittelu pohjautuu 

luvussa 3 esitettyyn aikaisempaan tutkimukseen.   

5.1 Luokiteltavat järjestelmien piirteet 

Olen valinnut järjestelmäluokitteluni ulottuvuuksiksi terveydenhuollon menojen ja 

rahoituksen, resurssit ja tarjonnan, terveydenhuoltojärjestelmän instituutiot ja sääntelyn. 

Nämä neljä ulottuvuutta toistuvat aiemmissa järjestelmäluokitteluissa ja niiden on 

teoreettisesti todettu soveltuvan terveydenhuoltojärjestelmien vertailuun (Burau ym. 

2015). Näitä ulottuvuuksia on käytetty varioiden esimerkiksi Wendtin (2009; Wendt 

2014) sekä Reiblingin (2010) analyyseissä.  

Burau ym. (2015) erittelevät Reiblingin (2010) ja Wendtin (2009) luokittelujen 

keskittyvän siihen, miten terveydenhuoltojärjestelmät vaikuttavat terveyden 

lopputuloksiin. Heillä hoitoonpääsy on yksi luokitteluiden pääulottuvuuksista. Wendtin 

(2009) mukaan hoitoonpääsyn lisääminen ulottuvuudeksi toimii vipuvartena tarjonnan ja 

hoitoonpääsyn vaikutusten analysointiin, ja siten voidaan todentaa institutionaalisten 

rakenteiden ja terveyden lopputulosten välinen suhde. Hoitoonpääsyllä on todettu olevan 

myös yhteys tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan (Kim ym. 2013; Papanicolas ym. 

2013; Stepurko ym. 2016).  

Sekä Wendt (2009; Wendt 2014) että Reibling (2010) ovat ottaneet analyyseissään 

huomioon hoitoonpääsyn lisäksi terveydenhuollon resurssit, joiden on todettu olevan 

yhteydessä tyytyväisyydessä terveydenhuoltoon (Wendt ym. 2010; Xesfingi & Vozikis 

2016). Tyytyväisyyden selittäjäksi on tarjottu terveydenhuollon menoja ja rahoitusta, ja 
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erityisesti julkisen rahoitusosuuden merkitykselle on saatu vahvistusta (Wendt ym. 2010, 

Kohl & Wendt 2004). Wendt (2009; Wendt 2014) on järjestelmäluokitteluissaan 

huomioinut terveydenhuollon rahoituksen ja menoja ulottuvuuden. Lisäksi hänen 

analyysissään (Wendt 2009) on käytetty hoidon kattavuuden ulottuvuutta, jolla kuvataan 

järjestelmän piirissä olevien henkilöiden oikeutta hoitoon. Oikeus voi muodostua 

Euroopassa lähinnä kansalaisuuden tai sosiaalivakuutuksen kautta. Wendt ym. (2010) 

ovat saaneet suuntaa antavia tuloksia siitä, että kansalaisuuteen ja sosiaalivakuutukseen 

perustuvilla järjestelmillä on erilaisia vaikutuksia tyytyväisyyteen.  

Yllä olevien pohdintojen pohjalta olen tehnyt valinnat omassa 

terveydenhuoltojärjestelmäluokittelussa käytettävistä muuttujista. Muuttujat on sovitettu 

yhteen Reiblingin (2010) ja Wendtin (2009; Wendt 2014) töissä käytetyistä muuttujista, 

koska olen todennut heidän analyysiensä ulottuvuuksien sopivan myös tyytyväisyyteen 

vaikuttavien tekijöiden kartoittamiseen. Seuraavaksi syvennyn paremmin muuttujiin, 

joista valitsemani neljä ulottuvuutta (terveydenhuollon menot ja rahoitus, resurssit ja 

tarjonta, instituutiot ja sääntely) muodostuvat. Näiden ulottuvuuksien muuttujien 

kuvailutiedot on esitetty taulukoissa 2 ja 3.   

5.1.1 Terveydenhuollon menot ja rahoitus 

Ulottuvuutena terveydenhuollon menot ja rahoitus sisältää kolme muuttujaa, joiden 

avulla terveydenhuoltojärjestelmien menojen ja rahoituksen piirteet tulevat luokittelussa 

esille. Muuttujien kuvailevat tiedot löytyvät taulukosta 3. Alla syvennyn ulottuvuuden 

muuttujiin, terveydenhuollon kokonaismenoihin, julkiseen rahoitusosuuteen ja 

yksityisten kotitalouksien kulutusmenojen osuuteen.  

Maakohtaisia terveydenhuollon kokonaismenoja voidaan mitata prosentuaalisena 

osuutena bruttokansantuotteesta tai rahayksikköinä asukasta kohden. Tähän analyysiin 

olen ottanut mukaan terveydenhuollon kokonaismenot asukasta kohden mitattuna, koska 

se tarjoaa tietoa oikeasta resurssien määrästä, joka on investoitu terveydenhuoltoon. 

Kokonaiskulutus suhteessa bruttokansantuotteeseen mittaisi enemmän yhteiskunnan 

halukkuutta laittaa panoksia terveydenhuoltoon (Wendt 2014). Tässä työssä en 

lähtökohtaisesti ole kiinnostunut yhteiskunnan halukkuudesta maksaa, vaan siitä mitkä 

tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan. Tämän takia 

kiinnostukseni kohdistuu terveydenhuollon taloudelliseen kykyyn tarjota hoitoa. 

Terveydenhuollon kokonaismenot henkeä kohden on mitattu Yhdysvaltain dollareissa ($) 

asukasta kohden käyttämällä ostovoimapariteetteja (purchasing power parities, PPP). 
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Toisin sanoen valuuttakurssipohjaiset menot on muutettu dollareiksi painottamalla 

kunkin maan ostovoimaa suhteessa dollariin. Jokaisen analysoitavan maan havainnot ovat 

vuodelta 2014. 

Julkisen rahoituksen osuutta terveydenhuollossa lasketaan julkisen rahoituksen 

prosentuaalisena osuutena terveydenhuollon kokonaismenoista. Tällä muuttujalla 

tarkastellaan valtion osuutta terveydenhuollon rahoituksessa ja järjestämisessä. Valtion 

vahvaa roolia voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi kontrolloimalla terveydenhuollon 

maksuja ja vähentämällä epätasa-arvoisuutta järjestelmässä (Wendt 2014).  

Yksityisten kotitalouksien kulutusmenoja mitataan kotitalouksien terveydenhuoltoon 

käyttämien kulutusmenojen prosentuaalisena osuutena terveydenhuollon 

kokonaiskulutuksesta. Yksityisten kotitalouksien kulutus tavoittaa potilaan 

henkilökohtaisen rahoituksellisen taakan (Wendt 2014). Jos kotitalouksien yksityinen 

kulutus on korkeaa, se yleensä vaikeuttaa pienituloisten ja sairaampien kansalaisten 

pääsyn hoidon piiriin. Jokaisen analysoitavan maan julkisen rahoitusosuutta ja yksityisten 

kotitalouksien kulutusmenoja koskevat havainnot ovat vuodelta 2014. 

5.1.2 Terveydenhuollon resurssit ja palveluiden tarjonta 

Luokittelun ulottuvuuksista terveydenhuollon resurssit ja palveluiden tarjonta sisältää 

eniten muuttujia.  Terveyspalvelujen tarjontaa ja niihin käytettyjä resursseja on 

hankalampi mitata kuin terveydenhuollon menoja ja rahoitusta, koska ne voidaan mitata 

rahallisesti. Tarjontaa ja resursseja on aiemmin mitattu terveydenhuollon henkilökunnan 

ja hoitolaitteiden määrää tarkastelemalla. Henkilökuntaa ja laitteita ei ole eroteltu 

OECD:n aineistossa palveluntarjoajien, esimerkiksi julkisen sektorin ja yksityisen 

sektorin mukaan, minkä takia havainnot koskevat koko terveydenhuoltojärjestelmää eri 

sektoreita erittelemättä.  

Terveydenhuoltojärjestelmän resursseja tarkastelen kaikkien lääkärien, yleislääkärien, 

erikoislääkärien, sairaanhoitajien, farmaseuttien, CT-laitteiden ja MRI-laitteiden määrän 

tiheyttä suhteessa asukaslukuun. Tarjonnan ja resurssien tiheyttä tarkastelemalla voin 

tehdä päätelmiä terveyspalvelujen tarjonnan määrästä, hoitoonpääsystä ja siitä, mihin 

terveyspalveluiden tarjonta painottuu. Erikoislääkärien ja sairaanhoitajien suurempi 

tiheys väkilukuun suhteutettuna voi kertoa, että tarjonta painottuu enemmän 

erikoissairaanhoitoon, kun taas yleislääkärien ja farmaseuttien suurempi määrä viittaa 

perusterveydenhuollon painottumiseen palveluiden tarjonnassa (Wendt 2014). CT-

laitteiden ja MRI-laitteiden määrien tiheyksiä tutkimalla on mahdollista tehdä 
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johtopäätöksiä järjestelmien terveysteknologian tasosta, ja sitä kautta hoidon saannin 

mahdollisuudesta (Reibling 2010). Terveydenhuollon resursseja ja tarjontaa kuvaavien 

muuttujien havainnot ovat vuodelta 2014. Jos jollakin analyysissä mukana olevalla 

maalla ei ole havaintoja vuodelta 2014, olen käyttänyt lähimpänä olevien vuosien (2013 

ja 2015) havaintoja, kun ne ovat olleet saatavilla.  Kaikkein tarjontaa ja resursseja 

koskevien muuttujien kuvailevat tiedot löytyvät taulukosta 2. 

Lääkärien yhteismäärää mittaan lääkärien tiheydellä 1000 asukasta kohden. Lääkärien 

yhteismäärä, kuten muutkin terveydenhuoltojärjestelmien resursseja ja tarjontaa kuvaavat 

muuttujat, kuvaavat tarjonnan määrä terveydenhuollossa ja sitä kautta hoitoonpääsyä. 

Terveyspalvelujen tarjoajien saatavuus on tärkeää potilaiden hoitoonpääsyn kannalta. 

Kaikkien maiden havainnot ovat vuodelta 2014, paitsi Tšekin vuodelta 2013. Pääasiassa 

analyysissä mukana olevien maiden havainnot on otettu ammattiharjoittavien lääkäreiden 

(practising physicians) määrän tiheydestä. Kreikan ja Portugalin kohdalla kaikkien 

lääkärien yhteistä tiheyttä ei ole ilmoitettu OECD:n tilastossa. Kreikan ja Portugalin 

kokonaislääkärimäärän tiheys on saatu laskemalla yhteen yleislääkärien ja 

erikoislääkärien määrien tiheyksiä koskevat havainnot.  

Yleislääkärien ja erikoislääkärien määrää mittaan samalla tavalla kuin kaikkien 

lääkärien yhteismäärää eli niiden määrän tiheydellä 1000 asukasta kohden. Havainnot 

ovat vuodelta 2014 muuten, paitsi Tšekin arvot ovat vuodelta 2013. Tiheyksiin olen 

ottanut mukaan sekä yleislääkärien (general practitioners) että muiden yleislääkärien 

(other generalist (non-specialist) medical practitioners) tiheyksiä koskevat havainnot. 

Erikoislääkärien kohdalla havainnoissa ovat mukana kaikkien erikoislääkäreiden 

(specialist medical practitioners) tiheydet 1000 asukasta kohden.  

Sairaanhoitajien ja farmaseuttien määrää tarkastelen niiden tiheydellä 1000 asukasta 

kohti, ja näiden muuttujien kohdalla kaikki havainnot ovat vuodelta 2014. 

Sairaanhoitajien tiheyteen otin OECD:n aineistosta mukaan ammattia harjoittavat 

sairaanhoitajat (practising nurses). Sairaanhoitajien tiheyden havainnot puuttuvat 

Ranskan ja Portugalin kohdalta. Myös farmaseuttien tiheys on katsottu ammattia 

harjoittavien farmaseuttien (practising pharmacists) arvoista. Kreikan kohdalta havainnot 

farmaseuteista puuttuvat.  

CT-laitteiden (tietokonetomografia) ja MRI-laitteiden (magneettikuvaus) määrää kuvaan 

niiden tiheydellä miljoonaa asukasta kohden. Havainnot ovat lähtökohtaisesti vuodelta 

2014, mutta Ruotsin havainnot ovat vuodelta 2015. OECD:n tilastossa CTS- ja MRI-
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laitteiden tiheydet on ilmoitettu kokonaistiheyksinä koko järjestelmässä ja niiden 

tiheytenä sairaaloissa. Lähtökohtaisesti olen ottanut havainnot kokonaistiheyksistä, mutta 

kaikille analyysin maille niitä ei ole saatavilla. CTS-laitteiden kohdalla Belgian, 

Portugalin ja Ruotsin havainnot on otettu sairaalassa olevien CTS-laitteiden tiheyksistä. 

Sairaalassa olevien MRI-laitteiden tiheys on katsottu Belgialle, Portugalille, Ruotsille ja 

Sveitsille. Tanskalta havainnot puuttuvat kokonaan MRI-laitteita katsottaessa. 

5.1.3 Terveydenhuoltojärjestelmän instituutiot ja sääntely 

Wendt (2009) on käyttänyt terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisen ulottuvuuden 

tarkasteluun kolmenlaisia muuttujia, jotka ovat yleislääkäreiden palkkiot, hoitoonpääsyn 

sääntelyn indeksi ja oikeus saada hoitoa. Yleislääkäreiden palkkiot ja hoitoonpääsyn 

sääntelyn indeksi kuvaavat terveydenhuoltojärjestelmän sääntelyn tasoa. Sääntelyllä 

viittaan niihin institutionaalisiin tekijöihin, jotka vaikuttavat hoitoon pääsyyn 

terveydenhuollossa. Tämän ulottuvuuden muuttujien kuvailevat tiedot ovat taulukossa 3. 

Terveydenhuoltojärjestelmissä lääkäreille maksetaan eri tavoin, ja palkkiot vaikuttavat 

terveyspalvelujen tarjontaan ja laatuun. Erityisen tärkeitä ovat yleislääkäreiden palkkiot, 

koska yleislääkärit ovat järjestelmissä usein ensisijaisia auttajia ja ohjaavat potilaita 

palveluiden piiriin. (Wendt 2014.) Idea tähän on saatu Wendtin (2009) artikkelin 

analyysistä. Terveydenhuollossa yleislääkäreille maksetaan pääasiallisesti joko palvelun 

määrän tai hoidettavien määrän mukaan tai he saavat kiinteää palkkaa. Ajatus palkkion 

vaikutuksesta hoitoonpääsyyn on se, että kiinteä palkka saattaa luoda kannustimen ottaa 

vähemmän työtaakkaa, kun taas palvelun määrän mukaan maksaminen saattaa kannustaa 

hoitamaan potilaita enemmän (Rice & Smith 2002). Klusterianalyysiä varten 

yleislääkäreiden palkkiot on koodattu seuraavasti: palvelun määrä = 0, hoidettavien 

määrä = 1, palkka = 2, missä 0 tarkoittaa alinta sääntelyn määrä ja 2 korkeinta sääntelyn 

määrää. Yleislääkäreiden palkkioihin liittyvät arvot olen tarkistanut HiT-julkaisusarjan 

maakohtaisista terveydenhuoltojärjestelmäarvioista (European Observatory on Health 

Systems and Policies n.d.). 
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Taulukko 2. Terveydenhuoltojärjestelmien institutionaaliset piirteet         
         
      Terveydenhuollon resurssit ja tarjonta       

    

Lääkärien 
kokonaismäärän 
tiheys 1000 
asukasta kohden 

Yleislääkärien määrän 
tiheys 1000 asukasta 
kohden 

Erikoislääkärien 
määrän tiheys 1000 
asukasta kohden 

Sairaanhoitajien 
määrän tiheys 1000 
asukasta kohden 

Farmaseuttien 
määrän tiheys 
1000 asukasta 
kohden 

MRI-laitteiden 
määrän tiheys 
miljoonaa 
asukasta kohden 

CT-laitteiden 
määrän tiheys 
1000 asukasta 
kohden 

1. Itävalta 5,05 1,65 2,68 8 0,7 19,67 29,39 
2. Belgia 2,98 1,12 1,82 10,58 1,21 11,78 21,05 
3. Tšekki 3,69 0,7 2,94 7,93 0,64 7,41 15,11 
4. Tanska 3,66 0,71 1,69 16,7 0,51  37,74 
5. Suomi 3,21 1,31 1,97 14,66 1,1 23,25 21,42 
6. Ranska 3,12 1,55 1,79  1,06 10,89 15,37 
7. Saksa 4,11 1,72 2,38 13,24 0,64 30,5 35,34 
8. Kreikka 5,13 0,4 4,73 3,23  24,26 35,11 
9. Unkari 3,32 0,66 2,66 6,41 0,77 3,14 8,31 

10. Irlanti 2,81 1,79 1,25   13,43 16,68 
11. Italia 3,88 0,88 3 5,28 1,16 26,19 32,9 
12. Hollanti 3,42 1,52 1,91 10,34 0,22 12,87 13,34 
13. Puola 2,31 0,36 1,95 5,24 0,73 6,6 15,63 
14. Portugali 4,56 2,28 2,28  0,81 7,11 21,92 
15. Slovenia 2,77 0,62 2,07 8,56 0,6 8,73 13,09 
16. Espanja 3,8 0,75 2,44 5,15 1,17 15,51 17,6 
17. Ruotsi 4,19 0,65 2,22 11,14 0,76 14,59 20,31 
18. Sveitsi 4,13 1,13 2,4 17,56 0,55 20,88 36,15 
19. Iso-Britannia 2,79 0,8 2 8,19 0,82 7,23 9,46 

Lähteet: OECD 2017 
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Taulukko 3. Terveydenhuoltojärjestelmien institutionaaliset piirteet       
       Institutionaaliset muuttujat 

    
Terveydenhuollon kulutus 

ja rahoitus   Hoitoonpääsyn sääntely   

    

Terveydenhuollon 
kokonaiskulutus 
asukasta kohden, US$ 

Julkisen rahoituksen osuus 
% terveydenhuollon 
kokonaiskulutuksesta 

Yksityisten kotitalouksien 
rahoitusosuus % terveydenhuollon 
kokonaiskulutuksesta 

Hoitoonpääsyn 
sääntelyn 
indeksi* 

Yleislääkäreiden 
palkkiot** 

Oikeus 
hoitoon*** 

1. Itävalta 5000,622 75,486 18,078 0 1 0 
2. Belgia 4656,43 77,252 18,156 0 0 0 
3. Tšekki 2476,357 82,687 14,082 2 1 0 
4. Tanska 4905,678 84,013 13,96 4 1 1 
5. Suomi 3935,32 74,882 18,95 4 2 1 
6. Ranska 4464,209 78,788 6,917 0 0 0 
7. Saksa 5200,099 84,269 12,738 0 0 0 
8. Kreikka 2098,941 57,992 36,819 0 0 1 
9. Unkari 1820,5 67,126 28,314 4 1 0 

10. Irlanti 5082,045 69,301 15,41 1 1 1 
11. Italia 3270,619 75,646 22,137 4 1 1 
12. Hollanti 5321,988 80,666 12,205 4 1 0 
13. Puola 1606,364 70,659 23,126 4 1 0 
14. Portugali 2598,997 66,082 27,7 4 2 1 
15. Slovenia 2647,447 71,015 13.028 4 1 0 
16. Espanja 3057,308 70,014 24,609 3 2 1 
17. Ruotsi 5170,078 83,366 15,511 2 2 1 
18. Sveitsi 7096,073 63,991 28,193 0 0 0 
19. Iso-Britannia 3989,28 79,644 14,688 4 1 1 
*Hoitoonpääsyn sääntelyn koodaus: sosiaalivakuutus = 0, kansalaisuus = 1    
**Yleislääkäreiden palkkioiden koodaus: palvelun määrä = 0, hoidettavien määrä = 1, palkka = 2    
***Oikeus hoitoon koodaus: vapaa pääsy = 0, välistä jättäminen ja maksu = 1, lähete = 2 
Lähteet: OECD 2017; European Observatory on Health Systems and Policies n.d.    
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Potilaiden hoitoonpääsyn sääntelyn tarkastelua varten Reibling ja Wendt (Reibling & 

Wendt 2008) ovat kehittäneet hoitoonpääsyn laillisen sääntelyn indeksin (legal regulation 

index), josta on myöhemmin muodostettu hoitoonpääsyn sääntelyn indeksi (access 

regulation index) (mm. Wendt 2009; Wendt 2014). Itse käytän klusterianalyysissä 

viimeksi mainittua. Indeksi tuo esille sen, onko potilailla vapautta valita lääkärinsä vai 

säänteleekö yleislääkäri heidän hoitoonpääsyään. Tätä kutsutaan portinvartijuudeksi 

(gatekeeping).  Indeksin arvot vaihtelevat nollasta neljään. Tiukka portinvartijuus saa 

arvon neljä, ja silloin potilailta vaaditaan yleislääkärille rekisteröityminen ja lähete 

erikoislääkärille pääsyyn. Indeksin tarkemman muodostamisen näkee taulukosta 4.  

Indeksiin on yhdistetty kaksi mittaria: yleislääkärille rekisteröityminen ja pääsy 

erikoissairaanhoitoon. Terveydenhuoltojärjestelmästä riippuen potilaiden pitää 

perusterveydenhuollossa joko rekisteröityä jonkun tietyn yleislääkärin hoidettavaksi tai 

he voivat saada yleislääkärien palveluita ilman rekisteröitymistä. Mittarin koodaus on 

seuraavanlainen: yleislääkärille ei tarvitse rekisteröityä = 0 (-) ja yleislääkärille 

rekisteröidyttävä = 2 (+). Yleislääkärille rekisteröityminen saa arvon kaksi, koska 

yleislääkärillä ja erikoislääkärille pääsyn halutaan antaa sama paino. Koodaus on sama 

kuin Wendtin (2014) artikkelissa.  

Potilaat voivat päästä erikoislääkärille kolmea eri reittiä. Heillä voi olla vapaus valita 

haluamansa erikoislääkäri ja myös suora pääsy valitsemalleen erikoislääkärille (1), he 

voivat tarvita yleislääkärin lähetteen erikoissairaanhoitoon päästäkseen (2) tai he voivat 

jättää läheteosuuden välistä ja maksaa pääsynsä erikoislääkärille (3). Jokaisen analyysissä 

olevan maan terveydenhuoltojärjestelmän mukaan on katsottu, mikä kuvaa niiden 

potilaiden hoitoonpääsyn sääntelyn astetta parhaiten (European Observatory on Health 

Systems and Policies n.d.). Indeksi on koodattu seuraavasti: vapaa pääsy (free) = 0, välistä 

jättäminen ja maksu (skip & pay) = 1, lähete (referral) = 2, missä 0 kuvaa matalinta 

sääntelyn määrää ja 2 korkeinta sääntelyn määrää. Koodauksessa on hyödynnetty 

Wendtin (2014) artikkelia.  

Terveydenhuoltojärjestelmien olennainen institutionaalinen piirre on se, miten 

terveyspalvelujen piiriin kuulutaan eli ketkä ovat oikeutettuja hoitoon. Oikeus hoitoon 

pohjautuu terveydenhuoltojärjestelmissä joko kansalaisuuteen, sosiaalivakuutukseen, 

yksityiseen vakuutukseen tai todistettuun tarpeeseen (Mossialos & Dixon 2002). Yleisesti 

ottaen eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä potilaat kuuluvat hoidon piiriin 

joko kansalaisuuden tai sosiaalivakuutuksen perusteella. Yhdysvaltain järjestelmää voi 
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pitää esimerkkinä yksityisiin vakuutuksiin pohjautuvasta järjestelmästä. Kaikissa 

järjestelmissä on mahdollista saada hoitoa todistettuun tarpeeseen, mutta tässä työssä 

keskitytään vain pääasiallisiin oikeuksiin. Wendtin (2009) käyttämä mittari kuvaa 

järjestelmän pääasiallista muotoa, johon oikeus hoitoon perustuu. Oikeus hoitoon -mittari 

on koodattu niin, että 0 tarkoittaa sosiaalivakuutukseen pohjautuvaa ja 1 kansalaisuuteen 

pohjautuvaa oikeutta. Samaa mittaria käytän myös tässä työssä.  

Taulukko 4. Hoitoonpääsyn sääntelyn indeksin muodostaminen  

Maa 
Yleislääkärille 

rekisteröityminen 
Pääsy 

erikoissairaanhoitoon 
Hoitoonpääsyn 

sääntelyn indeksi 
 

Itävalta - vapaa pääsy 0  
Belgia - vapaa pääsy 0  
Tšekki + vapaa pääsy 2  
Tanska + lähete 4  
Suomi + lähete 4  
Ranska - vapaa pääsy 0  
Saksa - vapaa pääsy 0  
Kreikka - vapaa pääsy 0  
Unkari + lähete 4  
Irlanti + lähete 4  
Italia + lähete 4  
Hollanti + lähete 4  
Puola + lähete 4  
Portugali + lähete 4  
Slovenia + lähete 4  
Espanja + lähete 4  

Ruotsi + välistä jättäminen ja maksu 3  

Sveitsi - vapaa pääsy 0  
Iso-Britannia + lähete 4  
Koodaus indeksin muodostukseen: - = 0, + = 2   
Vapaa pääsy = 0, välistä jättäminen ja maksu = 1, lähete = 2 
Lähteet: European Observatory on Health Systems and Policies n.d.; Reibling & 
Wendt 2008; Wendt 2014 

 

 

Alun perin olin suunnitellut lisääväni terveydenhuoltojärjestelmien neljänneksi 

ulottuvuudeksi terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden. Olisin mitannut järjestelmien 

oikeudenmukaisuutta OECD:n horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksin 

(horizontal inequity index) avulla (van Doorslaer ym. 2002; van Doorslaer & Masseria 

2004). Indeksiä käytetään mittaamaan terveydenhuoltojärjestelmän 

oikeudenmukaisuutta. Horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksin (HII) 

lisääminen klusterianalyysiin aiheutti kuitenkin sen, että klusterit eivät olleet erityisen 

vakaita. Kun HII-mittari jätettiin pois, syntyneet klusterit muuttuivat pysyvimmiksi. 
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Vaikutti siltä, että HII-mittari toimii eri tavoin kuin muut klusterianalyysin muuttujat, 

vaikka kaikki muuttujat oli standardoitu samalla tavalla. Klusterianalyyseissä, joissa HII-

muuttuja oli mukana tai ei ollut, Belgian, Ranskan, Sveitsin, Saksan ja Itävallan paikat 

ovat lähes muuttumattomat. Muuten maiden ryhmittäytymisissä esiintyi paljon vaihtelua. 

HII-muuttujan ollessa analyysissä mukana, Portugali ja Tanska jäivät useissa malleissa 

omiin klustereihinsa, koska Portugalilla on suurin ja Tanskalla on pienin HII-arvo. 

Esimerkiksi myös, että suurimpien HII-arvojen maat Suomi, Ruotsi ja Portugali 

ryhmittyvät joko keskenään tai sitten keskenään ryhmittyivät Italia, Espanja, Ruotsi ja 

Suomi, joiden HII-arvoilla oli suuret erot keskenään. Itä-Euroopan maat ryhmittyivät 

vähän minne sattuvat, samoin Hollanti.  

HII-arvon käytön riskiä muutenkin herkässä klusterianalyysissä lisäsi se, että kaikkien 

maiden HII-arvot ei ole samalta vuodelta. Kaikkien maiden arvoja ei ollut mahdollista 

saada samalta vuodelta ja samalla tavalla mitattuna. Jouduin ottamaan arvot kahdesta eri 

artikkelista: van Doorslaerin ja Masserian (2004) artikkelista ja Devauxin ja de Looperin 

(2012) artikkelista. Edellä mainittujen syiden takia päätin jättää klusterianalyysistä pois 

HII-mittarin ja terveydenhuollon oikeudenmukaisuuden ulottuvuuden. Mittari on 

itsessään kuitenkin todella mielenkiintoinen ja käytän sitä tämän työn pääanalyysin 

yhtenä selittävänä ryhmätason muuttujana. Monitasoanalyysin yhteydessä luvussa 6 

esittelen HII-mittaria ja sen käyttöä syvemmin. Seuraavassa kappaleessa siirryn 

klusterianalyysin esittelemiseen menetelmänä. Tässä työssä klusterianalyysiä käytetään 

terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluun. 

5.2 Klusterianalyysi  

Klusterianalyysissä pyritään pohjimmiltaan löytämään aineistosta ryhmiä, joita ei tiedetä 

etukäteen. Havaintojen luokittelussa keskeisintä on tunnistaa, kuinka lähellä tai kaukana 

yksiköt ovat toisistaan. Monien luokittelututkimusten lähtökohtana on läheisyyden 

mittari, johon yleensä viitataan erilaisuuden (dissimilarity), samankaltaisuuden 

(similarity) ja etäisyyden (distance) käsitteillä sekä yleisellä läheisyyden (proximity) 

termillä. Kaksi yksikköä, ovat lähellä toisiaan, kun niiden erilaisuus on vähäistä tai 

samankaltaisuus on suuri. (Everitt ym. 2001, 6, 34.) Tässä työssä tutkitaan siis, kuinka 

samankaltaisia tai erilaisia terveydenhuoltojärjestelmät ovat keskenään. Toisin sanoen ne 

terveydenhuoltojärjestelmät, jotka ovat piirteiltään mahdollisimman toistensa kaltaisia, 

ryhmittyvät keskenään klusterianalyysissä. 
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Erilaisuutta tai samankaltaisuutta on mahdollista mitata käytettävästä aineistosta. 

Mahdollisia tarkasteltavien yksiköiden etäisyysmittareita on valtava määrä, mutta osa 

niistä soveltuu vain luokitelluille muuttujille, osa jatkuville muuttujille ja osa aineistoille, 

joissa on sekä luokiteltuja että jatkuvia muuttujia. (Everitt ym. 2001, 6.) Tässä työssä 

klusterianalyysiin käytettävässä aineistossa on sekä jatkuvia (esim. terveydenhuollon 

kokonaismenot asukasta kohden) että luokiteltuja muuttujia (esim. yleislääkäreiden 

palkkiot). Sen vuoksi käyn läpi tässä kohtaa vain etäisyysmittareita, joita käytetään 

ryhmittelemään molempia muuttujia sisältäviä aineistoja. Tämän työn klusterianalyysissä 

käytän Gowerin samankaltaisuusfunktiota (Gower’s general similarity coefficent) 

mittaamaan eri terveydenhuoltojärjestelmien samankaltaisuutta.  

Gowerin samankaltaisuusfunktion avulla lasketaan jokaisen ryhmän eri piirteiden välinen 

samankaltaisuusarvo niin, että jokaisen piirteen luonne (jatkuva tai luokiteltu muuttuja) 

otetaan huomioon. Gowerin samankaltaisuusfunktio toimii hyvin myös silloin, jos 

aineistossa on puuttuvia havaintoja. Puuttuvien havaintojen kohdalla funktio laskee 

etäisyyden muiden havaintojen keskiarvojen avulla. Tällöin funktio olettaa, että 

puuttuvan havainnon panos kahden objektin samankaltaisuuteen on sama kuin olemassa 

olevien havaintojen panos painotettuun keskiarvoon. Tämä oletus on sitä 

todennäköisempää rikkoa, mitä enemmän aineisto sisältää puuttuvia havaintoja. (Everitt 

ym. 2001, 6.) Aineisto, jota käytän klusterianalyysissä sisältää vain muutamia puuttuvia 

havaintoja (kts. taulukko 2), ja myös siksi Gowerin funktion valinta toimii tämän työn 

klusterianalyysin yhteydessä. Ennen samankaltaisuusarvojen laskemista jokainen 

klusterianalyysissä käytetty muuttuja eli terveydenhuoltojärjestelmän piirre on 

normalisoitu. Normalisointi on tehty standardoimalla muuttujien keskiarvoksi nolla ja 

keskihajonnaksi 1.  

Normalisoinnilla varmistetaan se, että muuttujat, jotka saavat suuria arvoja, eivät 

ainakaan asteikkonsa takia korostu luokittelussa. Toki ne muuttujat, joissa on oikeasti 

enemmän hajontaa samalla standardoidulla asteikolla, vaikuttavat enemmän 

ryhmittäytymiseen, mutta tämän voi sanoa kuuluvan asiaan. (Everitt ym. 2001, 6.) 

Klusterianalyysissä käytettyjä muuttujia ei ole mitattu samoilla yksiköillä. Kuten jo 

aikaisemmin todettiin, aineisto sisältää sekä jatkuvia että luokiteltuja muuttujia. Sen takia 

ei olisi järkevää kohdella kaikkia mittayksiköitä kuin ne vastaisivat toisiaan (Everitt ym. 

2001, 6). 
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5.2.1 Hierarkkinen klusterointi 

Hierarkkisia klusterointimenetelmiä käytetään aineiston ryhmittelyyn. Hierarkkisessa 

luokittelussa aineistoa ei jaeta tiedettyyn määrään ryhmiä yhdellä kertaa, vaan luokittelu 

muodostuu useista jaoista. Hierarkkiset klusterointimenetelmät voidaan jakaa kasautuviin 

(agglomerative) ja jakaviin (divisive) menetelmiin, jotka erittelevät yksiköt ryhmiin. 

(Everitt ym. 2001, 6.) Eri maiden terveydenhuoltojärjestelmät luokitellaan tässä työssä 

hierarkkisella klusterointimenetelmällä. 

Kaikki kasautuvat hierarkkiset menetelmät pienentävät aineiston yhteen ryhmään, joka 

sisältää kaikki analyysissä mukana olleet yksiköt. Jakavat menetelmät taas hajottavat 

aineiston tiettyyn määrään ryhmiä, joista jokainen sisältää yhden yksikön. Jotta 

optimaalinen määrä ryhmiä voidaan määritellä, on analyysin tekijän osattava päättää, 

missä vaiheessa lopettaa aineiston jakaminen tai kasautuminen. Molemmilla 

menetelmillä tehdyt ryhmittelyt voidaan esittää kaksiulotteisen diagrammin, 

dendrogrammin avulla. Se esittää klusterianalyysissä tapahtuneet yhdistymiset tai 

jakautumiset. Dendrogrammeja käytetään apuna, kun tulkitaan analyysin tuloksia. 

(Everitt ym. 2001, 6.) Myös tässä työssä klusterianalyysin tuloksia havainnoidaan 

dendrogrammin avulla (kts. kuvio 4).  

Itse käytän klusterianalyysissä kasautuvia hierarkkisia menetelmiä, koska niitä käytetään 

kaikkein yleisimmin ryhmittelyssä (Everitt ym. 2001, 6). Kasautuvia menetelmiä on 

käytetty myös aiemmissa terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluissa (mm. Reibling 

2010; Wendt 2014). Kasautuvat menetelmät jakavat aineistoa useissa sarjoissa, joissa 

ensimmäinen jako osiin tehdään yksijäsenisille ryhmille ja viimeinen jako sisällyttää 

kaikki yksiköt yhteiseen ryhmään (Everitt ym. 2001, 6). Esittelen seuraavaksi muutamia 

kasautuvia menetelmiä, joita käytetään tämän työn klusterianalyysissä. Menetelmä, jonka 

avulla tulkitsen saatuja klustereita, on nimeltään Group average linkage -menetelmä. 

Ryhmien välistä läheisyyttä mitataan eri tavoin riippuen valitusta kasautuvasta 

menetelmästä. Group average linkage -menetelmässä kahden ryhmän etäisyys toisistaan 

on molempien ryhmien kaikkien yksikköparien välisten etäisyyksien keskiarvo. 

Yksikköparit muodostetaan jokaisen ryhmän kaikista yksiköistä. Kahden ryhmän 

etäisyys on jokaisen kahden ryhmän yksikön välillä olevien nuolien pituuksien keskiarvo. 

(Everitt ym. 2001, 6, 60.) Valitsin Average linkage -menetelmän klusterianalyysissä 

muodostuneiden ryhmien tulkintaan, koska sen avulla saatiin sellaiset klusterit, jotka 

luokittelivat terveydenhuoltojärjestelmät niiden piirteiden mukaan kaikkein 



45 
 

 

mielekkäimmällä tavalla. Kuviossa 3 on esitetty Average linkage -menetelmän tapa 

muodostaa kahden luokiteltavan ryhmän välinen etäisyys. Average linkage -

menetelmällä saadun tuloksen olen tarkistanut Complete linkage, Ward’s method ja 

McQuitty’s method -menetelmillä, jotka kuvaan seuraavaksi lyhyesti.  

 

Kuvio 3. Average linkage -menetelmä ja ryhmien välisen etäisyyden muodostuminen 

Complete linkage -menetelmässä, jota kutsutaan myös kauimmaisen naapurin 

menetelmäksi, ryhmien välinen etäisyys määritellään kahden kauimmaisen yksikön 

etäisyyden mukaan. Wardin menetelmässä yksiköitä yhdistetään toisiinsa niiden 

pienimmän neliöiden summan virheen suuruuden perusteella. Jokaisen yksikön on 

ryhmittelyn jokaisessa vaiheessa minimoitava ryhmän sisäisen pienimmän neliöiden 

summan virhettä. Menetelmää kutsutaan myös Wardin pienimmän mahdollisen 

varianssin menetelmäksi. McQuittyn menetelmä, myös painotetun keskiarvon yhteys 

(weighted average linkage), on samantyyppinen kuin Average linkage -menetelmä, mutta 

painottaa ryhmien välisiä etäisyyksiä jokaisen ryhmän yksiköiden lukumäärän 

käänteisluvun mukaan. (Everitt ym. 2001, 6.) Kolmea viimeksi mainittua menetelmää 

käytin Average linkage -menetelmällä saadun ryhmittelyn vakauden tarkastamiseen. 

Näin on tehty myös muissa terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluissa (esim. Reibling 

2010; Wendt 2009; Wendt 2014).   

5.2.2 Terveydenhuoltojärjestelmien ryhmittely 

Klusterianalyysistä on muodostunut vakio toimintatapa maiden luokitteluun regiimeihin 

(Gough 2001; Jensen 2008). Klusterianalyysiä pidetään vakaana, mielekkäänä ja 

yksinkertaisena, minkä takia se sopii regiimityyppien luokitteluun (Gough 2001). 

Yleisesti ottaen klusterianalyysi on menetelmä, joka yhdistää kaikkein 

samankaltaisimmat tapaukset toisiinsa ja kehittää toisistaan erotettavat ryhmät. Se on 

hyödyllinen menetelmä, koska se huomioi useamman muuttujan monimutkaista 
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informaatiota, ja tekee päätöksen tapausten samankaltaisuudesta tai erilaisuudesta. 

(Everitt ym. 2001, 4–7.) 

Suoritin klusterianalyysin mallintaakseni terveydenhuoltojärjestelmien tyyppejä ja 

luokitellakseni analyysin 19 maata eri ryhmiin. Ideaalitapauksessa tässä analyysissä 

ryhmien sisällä olevien maiden pitäisi olla samankaltaisempia keskenään kuin muiden 

ryhmien maat kaikkien tarkasteltavien terveydenhuoltojärjestelmien piirteiden suhteen. 

Aluksi jokainen maa muodostaa oman yksikkönsä ja vähitellen maat muodostavat ryhmiä 

samankaltaisten maiden kesken ja lopulta kaikki maat yhdistyvät yhdeksi ryhmäksi. Kun 

maa on kohdennettu johonkin ryhmään, se pysyy tämän alkuperäisen ryhmän sisällä eikä 

vaihda ryhmää yhdistelyn edetessä. Kuviossa 3 esitellyt tulokset perustuvat Average 

linkage -klusterointimenetelmään ja Gowerin samankaltaisuuskertoimen käyttöön. Koska 

tarkoituksena on löytää useampia ryhmiä, on tärkeää päättää, milloin lopettaa ryhmittely. 

Tähän päätökseen käytän apuna dendrogrammia (kuvio 4) ja niin sanottua elbow method 

-menetelmää (kuvio 5). Molempien toimenpiteiden mukaan kuusi on optimaalinen 

ryhmien määrä. 

 

Kuvio 4. Klusterianalyysin tulokset dendrogammina esitettynä 
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Elbow method on erilainen menetelmä kuin dendrogrammi etsittäessä optimaalista 

ryhmien määrää. Kun dendrogrammi kuvaa kahden yksikön samankaltaisuutta 

muodostamalla U:n muotoisen linkin niiden välille, elbow method käyttää hyödykseen k-

Means algoritmia. Silloin menetelmä arvioi k-arvojen ja ryhmien sisäisten neliöiden 

summan avulla klustereiden kokoja. Ryhmien optimaalisen määrän voi päätellä siitä, kun 

k-arvo käyttäytyy käänteen tekevänä pisteenä, jolloin ryhmien sisäisten neliöiden 

summassa tapahtuu huomattava muutos. (Nevavuori 2017.) Kuviosta 4 voi päätellä, että 

ryhmien optimaalinen määrä olisi tässä aineistossa viisi tai kuusi.  

 

Kuvio 5. Klustereiden määrän havainnointi elbow method -menetelmän avulla 

Average linkage ja Mcquitty -menetelmillä rakennetut analyysit muodostivat kuusi 

identtistä klusteria. Complete linkage -menetelmä tuotti myös kuusi klusteria, mutta 

edellisiin menetelmiin verrattuna Suomi ja Hollanti vaihtoivat paikkaa eri klustereihin. 

Siinä Suomi sijoittui Tanskan, Ruotsin, Irlannin ja Iso-Britannian kanssa samaan ryhmään 

ja Hollanti löysi paikkansa Ranskan ja Belgian klusterista. Wardin menetelmän tulos oli 

sama kuin Average ja Mcquitty -menetelmillä, mutta siinä Suomi sijoittui Complete 

linkage -menetelmän tavoin Tanskan, Ruotsin, Irlannin, Iso-Britannian ja lisäksi 

Hollannin kanssa samaan ryhmään. Koska sekä dendrogrammi että elbow method tukevat 

kuuden klusterin ratkaisua, oletan että kuusi klusteria kuvaa aineiston rakennetta 

parhaiten. 
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Klusterianalyysit suoritettiin käyttäen Average linkage-menetelmän lisäksi kolmen muun 

menetelmän avulla, jotta klusteriratkaisun herkkyyttä voitiin arvioida. Näiden 

analyysimenetelmien tuloksia vertailemalla on mahdollista osoittaa tulosten vakautta ja 

pysyvyyttä, koska maat on ryhmitelty neljällä menetelmällä lähes samankaltaisesti. 

5.3 Tulokset: terveydenhuoltojärjestelmiä luokittelemassa  

Tässä työssä klusterianalyysi tehtiin R tilasto-ohjelman cluster-paketin avulla (Maechler 

ym. 2016). Suoritettuani klusterianalyysin tunnistin viisi erilaista 

terveydenhuoltojärjestelmäregiimiä. Analyysissä muodostuneet klusterit on reunustettu 

punaisella kuviossa 3. Kreikan järjestelmää ei voitu luokitella mihinkään saamistani 

ryhmistä, ja palaan tapaukseen tämän kappaleen lopussa.  

Ryhmä 1 sisältää analyysin maista Itävallan, Saksan ja Sveitsin, jotka ovat aiemmissa 

tutkimuksissa usein osuneet samoihin klustereihin (mm. Bambra 2005; OECD 1987; 

Wendt 2009). Ryhmä 1 oli hyvin vakaa kaikkia klusterointimenetelmiä käyttäessä. 

Ryhmä 2 on kaikkein pienin ja sisältää maista Ranskan ja Belgian. Ranska ja Belgia ovat 

usein aiemmin ryhmittyneet samaan klusteriin toistensa kanssa (Böhm ym. 2013; Wendt 

2014). Samoin tämä ryhmä osoittautui vakaaksi.  

Ryhmä 3 muodostuu Itä-Euroopan maista Tšekistä, Puolasta, Unkarista ja Sloveniasta. 

Unkari ja Slovenia ovat harvemmin olleet mukana aiemmissa 

terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluissa ja Puolan ja Tšekin paikka on vaihdellut 

analyyseittäin (mm. Reibling 2010; Wendt 2014). Ainakin Wendtin (2014) luokittelussa 

kaikki neljä maata ovat ryhmittäytyneet samaan klusteriin. Itä-Euroopan maat sisältävä 

ryhmä näyttäytyi vakaana klusterina. 

Ryhmä 4 on kaikkein suurin ja se sisältää viisi maata: Tanskan, Iso-Britannian, Ruotsin, 

Hollannin ja Irlannin. Nämä maat ovat aiemminkin osuneet usein samaan klusteriin 

(Moran 2000; Wendt ym. 2009), mutta riippuen klusterianalyysin muuttujista, niiden 

paikka on myös vaihdellut (Reibling 2010; Wendt 2014). Ryhmä 5 sisältää analyysissä 

mukana olleet Etelä-Euroopan maat (Portugali, Italia, Espanja) ja Suomen. Etelä-

Euroopan maat on aiemmissa analyyseissä ryhmittäytyneet usein samaan klusteriin, 

mutta niidenkin paikka on heitellyt riippuen klusterianalyysissä käytetyistä muuttujista 

(mm. Moran 2000; Wendt 2009). Etelä-Euroopan maat ja Suomi on luokiteltu ennenkin 

samaan klusteriin (mm. Wendt 2014).  
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Ryhmien 4 ja 5 klusteriratkaisut olivat pääsääntöisesti myös vakaita, mutta niiden 

kohdalla Suomi ja Hollanti heittelehtivät hieman kuten aikaisemmin mainitsinkin. Kun 

tarkastelin ryhmien keskiarvoja eri klusteriratkaisuissa, huomasin, että Hollanti on maa-

arvoiltaan lähempänä ryhmää 4 kuin ryhmää 2. Ryhmään 2 se sijoittui Complete linkage-

menetelmää käyttäessä. Complete linkage pyrkii ryhmittelemään mahdollisimman 

samankaltaisia arvoja sisältäviä yksikköjä samaan klusteriin. Belgian ja Ranskan kanssa 

Hollannilla on yhteistä sosiaalivakuutukseen perustuva terveydenhuoltojärjestelmä, 

mutta muuten Hollanti sopii piirteiltään paremmin ryhmään 4.  

Suomen kohdalla tilanne ei ollut niin selkeä kuin Hollannin. Suomi sopii 

terveydenhuollon menojen ja rahoituksen puolesta paremmin ryhmään 5, kun taas 

resurssien puolesta ryhmään 4. Resursseja katsoessa sairaanhoitajien määrä erottaa 

Suomen muista ryhmän 5 maista, mutta julkisen rahoitusosuuden ja yksityisten 

kotitalouksien kulutusmenojen osalta Suomi sopii paremmin ryhmään 5 kuin ryhmään 4. 

Koska muiden resurssimuuttujien kohdalla Suomi oli samankaltainen ryhmän 5 muiden 

maiden kanssa, päätin Suomen sopivan parhaiten ryhmään 5 ryhmän 4 sijaan. Kutsun 

näitä ryhmiä jatkossa regiimeinä. 

Regiimi 1 kuvaa maita, joissa terveydenhuollon kokonaismenot ovat kaikkein suurimmat, 

mutta julkisen ja yksityisten kotitalouksien rahoitusosuudet ovat keskimääräisiä 

verrattuna muihin klusterianalyysin maihin. Terveydenhuollon tarjonta ja resurssit ovat 

keskimääräistä paremmalla tasolla, mikä viittaa terveyspalvelujen laajaan tarjontaan. 

Tarjonnassa painottuvat suhteellisen tasapainoisesti perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon palvelut. Hoitoonpääsyn sääntely on kaikkein vähäisintä ja sitä ei 

käytännössä ole. Regiimin maissa oikeus hoitoon tulee sosiaalivakuutuksen kautta. 

Yleislääkäreiden palkkaus perustuu pääasiassa palvelumäärään. 

Regiimin 2 terveydenhuoltojärjestelmissä terveydenhuollon kokonaismenot ovat hieman 

keskimääräistä suuremmat verrattuna muiden analyysin maiden järjestelmiin. Julkinen 

rahoitusosuus on tämän regiimin maissa keskimääräistä suurempi, ja osuus on toisiksi 

suurin regiimin 4 jälkeen. Kotitalouksien yksityinen rahoitusosuus on kaikkein pienin 

verrattuna analyysin maiden keskiarvoon. Terveyspalvelujen tarjonta ja niihin käytetyt 

resurssit ovat hieman keskimääräistä vähäisempiä, mutta lähellä keskitasoa. Tarjonta on 

painottunut enemmän perusterveydenhuollon puolelle. Regiimin maiden 

terveydenhuoltojärjestelmissä oikeus hoitoon perustuu sosiaalivakuutukseen ja 
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yleislääkärien palkkauksen määrittää annetun palvelun määrä. Hoitoonpääsyn sääntely 

on vähäistä eikä sitä oikeastaan ole, kuten regiimissä 1.   

Regiimi 3 kuvaa terveydenhuoltojärjestelmiä, joiden terveydenhuollon kokonaismenot 

ovat kaikkein pienimmät verrattuna muihin analyysin järjestelmiin. Terveydenhuollon 

julkinen rahoitusosuus on keskimääräistä pienempi, ja ainoastaan regiimin 5 

järjestelmissä on pienempi julkisen rahoituksen prosentuaalinen osuus terveydenhuollon 

kokonaismenoista. Kotitalouksen yksityinen rahoitusosuus on keskimääräinen. 

Terveydenhuollon resurssit ovat kaikkein alhaisimmalla tasolla verrattuna muihin 

regiimeihin. Tarjonta ei painotu perusterveydenhuoltoon eikä erikoisairaanhoitoon. 

Erityisesti terveysteknologiaa on kaikkein vähiten tarjolla tämän regiimin maissa. 

Ryhmän maissa oikeus hoitoon tulee sosiaalivakuutuksen kautta. Yleislääkäreille 

maksetaan sen mukaan, kuinka montaa henkilöä he ovat hoitaneet. Hoitoonpääsyä 

säännellään hieman keskimääräistä enemmän. 

Regiimi 4 edustaa maita, joiden terveydenhuollon kokonaismenot ovat korkealla tasolla. 

Julkisen rahoituksen osuus on tämän ryhmän maissa kaikkein suurinta, ja sen osuus on 

lähes 80%. Yksityisen rahoituksen osuus on taas pieni verrattuna analyysin muihin 

regiimeihin. Terveyspalvelujen tarjonta ei painotu erityisesti erikoissairaanhoitoon eikä 

perusterveydenhuoltoon. Terveydenhuollon henkilöresurssit ovat keskimääräiset, mutta 

terveysteknologiaa on hieman keskimääräistä vähemmän tarjolla. Yleislääkäreiden 

palkka määräytyy pääsääntöisesti hoidetun henkilömäärän mukaan. Sääntely on paljon 

keskimääräistä tiukempaa, ja se on toisiksi tiukinta verrattuna muihin analyysin 

regiimeihin. Tämän regiimin maissa oikeus hoitoon syntyy kansalaisuuden perusteella 

paitsi Hollannissa, jossa hoitoon päästään sosiaalivakuutuksen kautta.  

Regiimi 5 sisältää maita, joiden terveydenhuollon kokonaismenot ovat keskimääräiset. 

Julkisen rahoituksen osuus on tässä ryhmässä kaikkein pienin, kun taas kotitalouksien 

yksityisen kulutuksen osuus on kaikkein suurin. Terveydenhuollon resursseja on 

keskimääräistä enemmän, ja tarjonta painottuu enemmän perusterveydenhuollon 

puolelle. Tämän regiimin maissa oikeus hoitoon perustuu kansalaisuuteen ja 

yleislääkäreille maksetaan kuukausipalkkaa. Hoitoonpääsyn sääntely on kaikista 

regiimeistä tiukinta.  

Ainoastaan Kreikka ei asettunut mihinkään klusteriin vaan on niin sanottu vieras havainto 

(outlier). Sitä en tulkitse mihinkään regiimiin kuuluvaksi tässä klusterianalyysissä. 

Kreikka erottuu maiden joukosta selvästi, minkä näkee myös dendrogammista (kuvio 4). 
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Kreikan terveydenhuoltojärjestelmä erottuu muista järjestelmistä muun muassa niin, että 

erikoislääkäreiden tiheys on paljon muita ryhmiä suurempi ja sen seurauksena Kreikassa 

on kokonaistiheydeltään enemmän lääkäreitä. Kreikassa julkisen terveydenhuollon 

rahoitusosuus on matalinta, kun taas kotitalouksien yksityinen rahoitus on suurinta 

verrattuna muihin analyysin maihin. Ylipäänsä koko terveydenhuollon kokonaismenot 

ovat huomattavasti pienemmät kuin muissa muodostuneissa klustereissa. Aikaisemmissa 

järjestelmävertailuissa Kreikka on päätynyt samaan ryhmään muun muassa Tšekin ja 

Saksan (Reibling 2010) tai Israelin ja Turkin kanssa tai sitä ei ole pystynyt luokittelemaan 

(Wendt 2009; Wendt 2014). 

Tässä luvussa muodostettuja terveydenhuoltojärjestelmäregiimeitä käytetään seuraavassa 

luvussa esitellyssä monitasoanalyysissä yhtenä makrotason muuttujana. Regiimien avulla 

havainnoin, onko niiden ja tyytyväisyyden välillä yhteyttä ja jos on, niin mistä regiimien 

piirteistä yhteys johtuu. Terveydenhuoltojärjestelmäregiimit kuvaavat eri maiden 

järjestelmien institutionaalisia rakenteita ja regiimien käyttö tukee makrotason 

muuttujien tyytyväisyyttä selittävää merkitystä monitasoanalyysissä. Seuraavassa 

luvussa siirrytäänkin kuvaamaan monitasoanalyysiä menetelmänä.   
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6 TYYTYVÄISYYDEN MUOTOUTUMINEN KAHDELLA TASOLLA  

Tässä luvussa esitellään tämän työn päämenetelmä, monitasoanalyysi. Monitasoanalyysiä 

käytetään tutkimaan niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan Euroopassa. Tyytyväisyyttä selittäviä tekijöitä tarkastellaan 

kahdella eri tasolla. Tämä luku pohjautuu luvussa 2 esiteltyyn teoriaan tyytyväisyydestä 

ja hyvinvointivaltion oikeutuksesta. Luvut 3 ja 5 kietoutuvat tähän ja seuraavaan lukuun 

(luku 7) niin, että niiden pohjalta monitasoanalyysissä voidaan havainnoida 

terveydenhuoltojärjestelmäregiimien ja terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisten 

piirteiden yhteyttä tyytyväisyyteen. Ensiksi kuvaan monitasoanalyysiä menetelmänä ja 

mihin ja milloin sitä käytetään. Avaan myös menetelmän käyttöön liittyviä ongelmia ja 

rajoituksia. Sen jälkeen esittelen monitasoanalyysissä käytetyt muuttujat ja niille tehdyt 

muunnokset. Tämä luku luo pohjaa monitasoanalyysin suorittamiselle, joka tehdään 

luvussa 7.  

6.1 Monitasoanalyysit menetelmänä 

Ihminen elää sosiaalisessa ympäristössä, joka on rakentunut hierarkkisesti. Ihminen 

kuuluu mikrotason ryhmiin, kuten perheeseen tai koululuokkaan, ja makrotason ryhmiin, 

kuten tiettyyn kansallisuuteen. (Ellonen 2006.) Sosiaalitieteissä aineisto on usein 

monitasoista, esimerkiksi oppilaat ovat luokissa, työntekijät eri osastoilla ja yksilöt eri 

maissa. Vaikka monitasoista aineistoa on näkyvissä ympärillämme, useimmat aineiston 

analyysimenetelmät ovat keskittyneet yhteen tasoon, useimmiten yksilöön. Yksitasoiset 

mallit ovat olleet monitasomalleja käytetympiä sosiaalitieteissä. (Bickel 2007, ix.)  

Kaikilla ryhmillä, johon yksilöt kuuluvat, on vaikutusta heidän toimintaansa. Yksilöt ovat 

riippuvaisia ympäristöstään ja sen muista yksilöistä. Tämä näkyy esimerkiksi niin, että 

kaksi saman maan kansalaista muistuttaa enemmän toisiaan kuin kaksi eri maan 

kansalaista. Tutkimuksen kannalta on olennaista ymmärtää, että tietyn tason ilmiöitä ei 

voida selittää vain sen tason tekijöillä. Empiirisesti on haastavaa, että perinteiset 

analyysimenetelmät olettavat, että tehdyt havainnot ovat riippumattomia toisistaan eikä 

niihin voi sisällyttää muuttujia muilta tasoilta. (Ellonen 2006.) Esimerkiksi tavallisessa 

regressiomallissa yksilöiden tyytyväisyys terveydenhuoltoon näyttäytyy yksilötason 

ilmiöinä eikä siinä huomioida ympäristöä, kuten terveydenhuoltojärjestelmän piirteiden 

vaikutusta tyytyväisyyteen.  
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Sosiaalitieteissä viime aikoina yleistyneet monitasoanalyysit ovat mahdollistaneet yhden 

tavan ratkaista tämän monen tason ongelman. Monitasoiset analyysimallit ottavat 

huomioon aineiston sisäisen riippuvuuden ja niihin on mahdollista sisällyttää mukaan 

useamman tason muuttujia. Monitasoisista analyysimenetelmistä käytetään käsitteitä, 

kuten monitasotutkimus (multilevel research), monitasoanalyysi (multilevel analysis), 

sekamalli (mixed model) ja satunnaiskertoimien malli (random coefficient model, 

random effects model). (Ellonen 2006.) Monitasotutkimuksen ja monitasoanalyysien 

käsitteitä pidetään yleisinä käsitteinä, joilla kuvataan lähestymistapoja, joilla voidaan 

analysoida monitasoisesti rakentunutta aineistoa. Monitasoanalyysi ja monitasotutkimus 

viittaavat sellaisiin tutkimuksiin, joissa on käytetty monitasoisia tilastomenetelmiä 

tutkittaessa ryhmän tai yhteisön vaikutusta yksilöön. (Diez Roux 2002.)  

Yllä mainitut malleihin viittaavat käsitteet, kuten sekamalli tai satunnaiskertoimien malli, 

kuvaavat monitasoisia tilastomenetelmiä, joilla monitasoanalyysejä toteutetaan 

käytännössä.  Monitasomallit mahdollistavat eritasoisten muuttujien sisällyttämisen 

samaan malliin, ja niiden avulla voidaan ottaa huomioon aineiston sisäinen 

korreloituneisuus ja eri tasojen välinen vaihtelu. Mallin valinta pohjautuu käytetyn 

aineiston rakenteeseen ja tutkimuskysymyksiin. (Ellonen 2006). Tämän työn 

tutkimuskysymykset kohdistuvat kahdelle eri tasolle. Samoin työssä käytetty aineisto on 

monitasoinen, mikä vaatii monitasomallien käytön tilastollisena menetelmänä. Tätä 

perustelen lisää seuraavaksi.  

6.1.1 Hierarkkiset aineistot 

Termi monitasoinen viittaa hierarkkiseen tai sisäkkäiseen (nested) aineiston 

rakenteeseen. Monitasoanalyysiä käytetään yleisenä terminä kaikille analyyseille, joissa 

käytettävä aineisto on sisäkkäisesti rakentunut. Monitasoanalyysiä käytetään 

monitasoisen aineiston eri tasolla olevien muuttujien suhteiden tutkimiseen. (Hox 2010, 

viii.) Monitasoanalyysin lähtökohtana siis on, että tutkittava ilmiö rakentuu luonnollisesti 

hierarkkisesti. Tarkasteltavan ilmiön on oltava mahdollista jäsentää monitasoisesti ja sillä 

tulee olla käsitteitä useammalta eri tasolta. Hierarkkisuuden luonnollisuus on tärkeää eikä 

tutkimusta varten tule luoda ryhmiä, joita reaalimaailmassa ei ilmenny. (Ellonen 2006.) 

Omassa työssäni tasot jakaantuvat niin, että ensimmäisellä tasolla ovat yksilöt ja toisella 

tasolla maiden terveydenhuoltojärjestelmät. Työni ilmiön rakenne on siis luonnollisesti 

hierarkkinen.  
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Kun aineisto on hierarkkinen, sen havainnot ovat todennäköisesti riippuvia toisistaan 

joidenkin ilmiöiden suhteen. Kun yksilöt jakautuvat vaikkapa kansallisuuksien mukaan 

eri ryhmiin, ryhmien sisällä tapahtuu tiettyä samankaltaistumista ja ryhmien yksilöiden 

välillä syntyy riippuvuutta. (Malin 2005.) Esimerkiksi kaikki suomalaiset altistuvat 

saman terveydenhuollon piirteille, ja saksalaiset taas oman terveydenhuoltonsa piirteille, 

ja terveydenhuoltojärjestelmien yhteiset piirteet vaihtelevat maittain.    

Monitasotutkimuksessa muuttujat voivat sijaita millä tahansa hierarkian tasolla. 

Muuttujia voidaan mitata niiden omalla luonnollisella tasolla, mutta niitä voidaan siirtää 

yhdeltä tasolta toiselle aggregoinnin ja disaggregoinnin avulla. Aggregoinnissa alemman 

tason muuttuja siirretään ylemmälle tasolle ja, disaggregoinnissa ylemmän tason muuttuja 

muutetaan alemman tason muuttujaksi. (Hox 2010, 1–2.) Tässä työssä kaikki 

monitasoanalyysissä käytetyt muuttujat sijaitseva omalla luonnollisella tasolla, 

esimerkiksi yksilötasolla henkilöiden sukupuoli tai maatasolla maiden terveydenhuollon 

kokonaismenot. Muuttujia ole siis aggregoitu tai disaggregoitu tätä analyysiä varten. 

Ennen monitasomallin käyttöä on katsottava, että ryhmätason tekijät ryhmittelevät 

yksilötason muuttujat todellisesti, jotta yksilötason ilmiötä voidaan selittää ryhmätason 

tekijöillä. Kriteerit ryhmään kuulumisella on siis oltava selkeät analyysiä tehdessä. 

Ryhmätasolla kaikilla saman ryhmään kuuluvilla yksilöillä on oltava sama arvo, kun 

kyseessä on sama ryhmätason muuttuja. Yksilötason havaintojen on kuuluttava johonkin 

ryhmään ja eri havainnot eivät voi kuulua kuin yhteen ryhmään. (Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto 2017.) Tässä työssä ryhmään kuulumiseen kriteeri on selkeä; se perustuu 

tietyn maan kansalaisuuteen ja saman terveydenhuoltojärjestelmän piirissä olemiseen. 

Ryhmittelevä muuttuja on siis teoreettisella tasolla selkeä ja todellinen. Olen varmistanut, 

että kaikki yksilötason havainnot on ryhmitelty vain yhteen maahan ja, että saman maan 

kohdalla ryhmätason muuttujien arvot ovat samat jokaisella yksilöllä. 

Miksi hierarkkisen aineiston analysointiin ei voi käyttää perinteistä regressioanalyysiä? 

Ensimmäiseksi ongelmaksi muodostuu se, että hierarkkinen aineisto ei täytä yksitasoisen 

regressioanalyysin oletuksia. Lineaarisen regressioanalyysin taustalla on perusoletus, että 

analyysin havainnot ovat toisistaan riippumattomia. Samoin regressioanalyysin 

virhetermien on oltava riippumattomia, normaalisti jakautuneita ja niiden varianssien on 

myös oltava samansuuruiset. Hierarkkisessa aineistossa edellä mainitut olettamukset 

eivät täyty. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2017.) Kuten aikaisemmin mainitsin, 

hierarkkisessa aineistossa kaksi samaan ryhmään kuuluvaa jäsentä muistuttavat enemmän 
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toisiaan kuin kaksi eri ryhmän jäsentä. Näin ollen havainnot eivät ole riippumattomia 

toisistaan, sillä niiden voidaan sanoa altistuneen ryhmän samanlaistavalle vaikutukselle 

kiinnostuksen kohteena olevassa ilmiössä. Tästä seuraa se, että analyysin virhetermit ovat 

riippuvia toisistaan ja eri havaintojen virhetermien varianssit eivät ole samansuuruisia 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2017). 

Toiseksi, lineaarisen regression sopimattomuus hierarkkisen aineiston analysointiin 

johtuu siitä, että siinä selittävät muuttujat eivät voi sijaita useammalla eri tasolla. 

Disaggregoidut tai aggregoidut muuttujat eivät ole luotettavia selittäjiä, koska niitä 

käyttäessä virhetermien riippumattomuusolettamus rikkoutuu silti. Monitasoanalyyseissä 

aineiston havaintojen riippuvuus ryhmittäin otetaan huomioon, ja siksi monitasoisten 

analyysimallien käyttäminen mahdollistaa eri tasolla olevien selittäjien mukaan 

ottamisen. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2017.) 

Jos aineiston monitasoista rakennetta ei oteta huomioon, on mahdollista, että menetämme 

tietoa tärkeistä aineiston tasojen välisistä suhteista. Jos ajatellaan, että yksilöt ovat 

asettuneet sisäkkäin ryhmiin, ja jos emme sisällytä analyysiin tietoa ryhmistä, voimme 

hyvin menettää tärkeitä tekijöitä ryhmätasolla, jotka voisivat auttaa selittämään 

tutkittavaa ilmiötä yksilötasolla. Sen lisäksi, että virhetermit arvioidaan väärin, on 

mahdollista kehittää vääränlainen malli vastemuuttujan ymmärtämiseksi. (Finch 2014, 

28–29.) Tässä työssä käytetty aineisto on hierarkkinen ja siksi edellä esiteltyjen 

hierarkkisten aineistojen vaatimusten pohjalta on perusteltua käyttää aineiston 

analysointiin monitasomallia. Jos analyysin ei sisällytettäisi tietoa maiden 

terveydenhuoltojärjestelmistä, voitaisiin menettää sellaista ryhmätasolla olevaa tietoa, 

joka auttaisi selittämään tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan.                            

6.1.2 Sisäkorrelaatio 

Ennen monitasomallin rakentamista on hyvä tarkistaa aineiston hierarkkisuus ja usein se 

tarkistetaan sisäkorrelaatiota (intraclass correlation) katsomalla. Myös tässä työssä 

tarkistan aineiston hierarkkisuuden monitasoanalyysin aluksi. Kun aineisto todetaan 

hierarkkiseksi sisäkorrelaation avulla, on monitasoanalyysiä mielekästä jatkaa eteenpäin.  

Hierarkkisen aineiston käyttöön liittyy siis oletus, että saman ryhmän yksilöt muistuttavat 

tietyssä määrin toisiaan. Sisäkorrelaatio kuvaa vaihtelun määrää, joka on yhteistä 

jokaiselle ryhmälle ja sen arvot vaihtelevat nollasta yhteen. Kun arvo on 0, 

havaintoyksiköt eivät ole keskenään riippuvaisia tutkitun muuttujan suhteen. Arvon 
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ollessa 1 havaintoyksiköt ovat toisistaan täydellisesti riippuvaisia tutkitun muuttujan 

suhteen, ja tällöin ryhmän jäsenet ovat tarkastellun muuttujan suhteen täysin toisensa 

kaltaisia. (Finch 2014, 23.)  

Mitä korkeampi sisäkorrelaation arvo on, sitä homogeenisemmät ryhmät ovat (ryhmien 

välillä on olemassa huomattavaa vaihtelua). Päinvastoin taas, kun sisäkorrelaation arvo 

on pieni (usein arvoa 0,05 käytetään karkeana raja-arvona), silloin monitasoanalyysin 

käyttämisellä olisi vain vähän hyötyä. Silloin ylemmän tason ryhmittely ei vaikuta 

estimaatteihin merkittävällä tavalla, ja yhden tason analyysi riittäisi. (Heck ym. 2010, 73-

74.) Toisaalta mitä enemmän sisäkorrelaatio poikkeaa nollasta, sitä voimakkaammin 

havainnot ovat toisistaan riippuvaisia ja sitä enemmän tulokset vääristyvät, jos riippuvuus 

jätetään analyyseissä huomioimatta. (Malin 2005.) Sisäkorrelaatio on siis hyvä tarkastaa 

monitasoanalyysin aluksi.  

Sisäkorrelaatio ja perinteinen korrelaatiokerroin tarkoittavat eri asiaa. Perinteinen 

korrelaatiokerroin kertoo kahden muuttujan välisestä riippuvuudesta, kun taas 

sisäkorrelaatiossa tarkastellaan yhtä muuttujaa ja sen havaintoyksiköiden 

samankaltaisuutta selitettävän muuttujan suhteen. Sisäkorrelaatio kertoo sen, paljonko 

ryhmäkeskiarvojen ero selittää muuttujan kokonaisvarianssista. Eli jos sisäkorrelaatio saa 

arvon 0,4, muuttujan kokonaisvarianssista 40 % on selitettävissä ryhmien välisillä 

keskiarvoeroilla. (Malin 2005.) Tällöin ryhmien välillä ilmenee huomattavaa vaihtelua, 

ja siksi monitasoanalyysin käyttäminen aineiston analysointiin on perustelua. 

6.1.3 Monitasoiset analyysimallit 

Jo aikaisemmin mainituista käsitteistä esimerkiksi sekamalli ja satunnaiskertoimien malli 

viittaavat monitasoisiin tilastomenetelmiin, joiden avulla monitasoanalyysit käytännössä 

toteutetaan. Nämä mallit poikkeavat toisistaan suhteellisen vähän ja usein kaikkia 

nimitetään yhteisesti monitasomalleiksi. Yhteistä niille on, että ne ovat yleisten 

lineaaristen mallien, kuten regressio- ja varianssianalyysimallien, laajennuksia. 

Monitasomalleissa on mahdollista käyttää useita eritasoisia muuttujia saman mallin 

sisällä.  Mallit huomioivat eri tasojen välisen vaihtelun ja aineiston sisäiset riippuvuudet. 

Lineaaristen monitasomallien avulla voidaan tutkia selitettäviä muuttujia, jotka ovat 

jatkuvia ja normaalisti jakautuneita. (Ellonen 2006.) Koska tämän työn monitasomallin 

selitettävä muuttuja on jatkuva ja normaalisti jakautunut, käytän juuri lineaarista 

monitasomallia analyysivaiheessa. 
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Monitasomallit sisältävät yksilötason ja ryhmätason vaikutuksia ja niitä voidaan 

monitasomalleissa ottaa huomioon kahdella eri tavalla. Kiinteiden vaikutusten (fixed 

effects) mallissa ryhmätason kerroin estimoidaan yhteisesti kaikille aineiston ryhmille. 

Silloin kerroin on sama kaikille mallin ryhmille. Satunnaisvaikutusten (random effects) 

mallissa estimoidut kertoimet vaihtelevat ryhmäkohtaisesti. Tällöin kerroin riippuu 

kyseisten ryhmien virhetermeistä ja kerroin vaihtelee ryhmittäin. (Bickel 2007, 125–128.) 

Samalla tavalla, kun ryhmätason kertoimet voidaan estimoida kahdella tapaa, niin sama 

voidaan vastaavasti tehdä myös yksilötason kertoimille. Kun yksilötason selittävän 

muuttujan kerroin pidetään kiinteänä, kerroin on kaikille havainnoille sama. Kun taas 

kertoimen annetaan vaihdella ylemmän tason yksiköiden välillä, yksilötason muuttuja saa 

oman kertoimen jokaisen ylemmän tason yksikön kohdalla.  

Oma vastemuuttujani on normaalisti jakautunut, joten käytän lineaarista monitasomallia 

aineiston analyysiin. Tämän työn mallissa annan ryhmätason vaikutuksen vaihdella 

satunnaisesti, jolloin jokainen maa saa oman virheterminsä ja oman regressiosuoransa. 

Selittävien muuttujien regressiokertoimet pidetään kuitenkin mallissa kiinteinä ja, siksi 

kaikkein maiden regressiosuorat ovat samansuuntaisia. Tällä mallilla voidaan tarkastella 

kunkin maan osalta ryhmätason vaikutuksen suuruutta valittujen muuttujien suhteen 

(Ellonen 2006).  

Yllä kuvattua mallia voisi kutsua suomeksi satunnaisvakiomalliksi tai satunnaistermien 

malliksi (random intercept model) (Ellonen 2006). Lineaarisessa monitasomallissa 

selittävät muuttujat ovat usealla tasolla ja selitettävä muuttuja on alimmalla tasolla. 

Omassa mallissani tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon kuvaava selitettävä muuttuja on 

mallin alimmalla tasolla eli yksilötasolla ja selittävät muuttujat ovat mallin kahdella eri 

tasolla.   

6.1.4 Ongelmia ja rajoituksia  

Monitasoanalyysien käytössä on omat haasteensa. Aineiston ominaisuudet luovat 

lähtökohtaisen rajoituksen monitasomallien käytölle. Kuten aikaisemmin on mainittu, 

aineiston tulee olla luonnollisesti hierarkkinen ja tämä monitasoisuus tulee osoittaa sekä 

teoreettisesti että empiirisesti. Aineiston hierarkkisuus tulee huomioida aineistoa 

kerätessä ja hierarkkisuuden olemassaolo tulee osoittaa. Osoittaminen voidaan tehdä 

sisäkorrelaation tai niin sanotun tyhjän mallin (nollamallin) avulla.  (Keskimäki ym. 

2001.) 



58 
 

 

Kuten missä tahansa muussakin tilastollisessa mallissa, monitasoisten lineaaristen 

mallien käyttö vaatii tiettyjen oletuksien pitävän aineiston kohdalla paikkansa. Jos 

seuraavat oletukset eivät pidä paikkaansa, mallin parametrien estimaatit eivät ole 

luotettavia. Ensin oletetaan, että toisen tason residuaalit ovat riippumattomia eri ryhmien 

välillä. Toisin sanoen toisen tason vakio ja kulmakertoimet ovat riippumattomia toisistaan 

toisen tason ryhmien välillä. Toiseksi toisen tason vakioiden ja kertoimien oletetaan 

olevan riippumattomia ensimmäisen tason residuaaleista eli ryhmätason estimaattien 

virhetermit eivät ole suhteessa ensimmäisen tason virhetermeihin. Kolmanneksi 

oletetaan, että ensimmäisen tason residuaalit ovat normaalisti jakautuneita ja niillä on 

pysyvät varianssit. Neljäs oletus on, että toisen tason vakiolla ja kulmakertoimilla on 

monien satunnaismuuttujien normaalijakauma. (Finch 2014, 36–37.) Näiden oletusten 

tarkistettiin pitävän paikkansa tässä työssä käytetyn aineiston kohdalla. Ensimmäisen 

tason residuaalit ovat normaalista jakautuneita ja niiden vaihtelu on pysyvää. Toisen tason 

residuaalit ovat toisistaan riippumattomia ja normaalisti jakautuneita. Ryhmä- ja 

yksilötason virhetermit eivät ole toisistaan riippuvia.  

Monitasoisesta ongelmasta puhuttaessa ollaan kiinnostuneita eri tasolla olevien 

muuttujien välisistä suhteista. On yleistä kysyä esimerkiksi sitä, miten yksilö- ja 

ryhmätason muuttujat vaikuttavat yhteen vastemuuttujaan. Analyysin tarkoitus määrittää 

yksilö- ja ryhmätason muuttujien suorat vaikutukset, ja katsoa toimivatko ryhmätason 

selittävät muuttujat yksilötason suhteiden moderaattoreina. Jos ryhmätason muuttujat 

lieventävät alemmalla tasolla ilmeneviä suhteita, niin silloin eri tasolla olevien selittävien 

muuttujien välillä on tilastollinen yhteys. Jos tällaista ainestoa käsitellään vain yhdellä 

tasolla, mallin tuloksista on todennäköisempää tehdä virhepäätelmiä. (Hox 2010, 4.) 

Koska tässä työssä aineistoa käsitellään sen rakenteen mukaisesti kahdella tasolla, 

virhepäätelmien riski vähenee.  

Ongelmaksi voi muodostua myös multikollineaarisuus, jolloin selittävät muuttujat 

korreloivat erityisen voimakkaasti keskenään. Ongelma on tyypillinen sosiaalitieteissä, 

mutta multikollineaarisuus on useamman tason analyyseissä vaikeampi ongelma kuin 

yksitasoissa analyyseissä. Monitasoanalyyseissä multikollineaarisuutta voi esiintyä 

samalla tasolla ja eri tasoilla olevien muuttujien välillä. (Keskimäki ym. 2001.) 

Monitasoanalyysissä käytettävän aineiston muuttujien multikollineaarisuus tarkistettiin 

ja sen perusteella osa ryhmätason muuttujista jätettiin pois monitasomallista. Näistä 

muuttujista kerron tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.   
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6.2 Analyysin muuttujat 

Tässä kappaleessa esittelen monitasoanalyysissä käyttämäni muuttujat ja esittelen niille 

tehdyt operationalisoinnit. Monitasoanalyysissä selitettävä muuttuja tulee yksilötason 

aineistosta. Selittävät muuttujat ovat sekä yksilö- että ryhmätasolla sijaitsevia muuttujia. 

Yksilötason muuttujat tulevat ESS-aineistosta ja maatason muuttujat OECD:n aineistosta. 

Ryhmätason muuttujat on esitelty laajemmin jo klusterianalyysin yhteydessä luvussa 5, 

mutta kuvaan tässä luvussa lyhyesti, miten niitä käsitellään monitasoanalyysissä. Tämän 

kappaleen lopuksi avaan terveydenhuoltojärjestelmän epäoikeudenmukaisuutta kuvaavan 

maatason muuttujan ja sen käytön monitasoanalyysissä. 

6.2.1 Selitettävä muuttuja 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita eurooppalaisten tyytyväisyydestä 

terveydenhuoltoa kohtaan. Tyytyväisyyttä arvioidaan seuraavan kysymyksen vastausten 

perusteella: Mitä mieltä olet maasi terveydenhuollosta/terveyspalveluista tällä hetkellä? 

Vastausvaihtoehdot vaihtelivat asteikolla nollasta (erityisen huono) kymmeneen 

(erityisen hyvä). Vastausvaihtoehdoista kieltäytyneet, en tiedä ja ei vastausta merkittiin 

puuttuviksi. Kuviosta 6 näkee selitettävän muuttujan jakauman. Eniten vastauksia on 

annettu asteikon kohtiin seitsemän ja kahdeksan. Asteikon ääripäät ovat saaneet 

vastauksia vähemmän verrattuna asteikon keskellä oleviin vastausvaihtoehtoihin. Täysin 

samanlaista vastemuuttujaa terveydenhuollon tyytyväisyyttä koskevissa tutkimuksissa 

ovat käyttäneet muun muassa Borisova ym. (2017) ja Missinne ym. (2013) ja hyvin 

samanlaista, mutta viisiluokkaista muuttujaa ovat käyttäneet Wendt ym. (2010) ja Kohl 

ja Wendt (2004). Muuttujaa käsitellään jatkuvana muuttujana.  
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Kuvio 6. Selitettävän muuttujan jakaumahistogrammi 

6.2.2 Selittävät muuttujat 

Selittävistä muuttujista käyn ensin läpi yksilötason selittävät muuttujat ja sen jälkeen 

siirryn ryhmätason selittäviin muuttujiin. Selittävien muuttujien kuvailevat tiedot 

löytyvät taulukoista 5a, 5b ja 6. Taulukossa 5a ja 5b on kuvattu luokiteltujen selittävien 

muuttujien kuvailevat tiedot ja taulukossa 6 jatkuvien selittävien muuttujien kuvailevat 

tiedot. Kaikkien monitasoanalyysissä käytettyjen muuttujien histogrammit ovat 

nähtävissä liitteessä 1.   

Ikää ja vastaajan terveyttä on käytetty ottamaan kiinni sellaisia riskitekijöitä, jotka ovat 

riippuvaisia terveydenhuollosta (Wendt ym. 2010). Käytän subjektiivista terveyttä 

kuvaamaan vastaajan terveysstatusta. Itsearvioitu terveys on yksi kaikkein 

käytetyimmistä terveyden indikaattoreista kyselytutkimuksissa (Bardage ym. 2005). 

Subjektiivisen terveyden muuttuja on alkuperäisessä aineistossa viisi luokkainen, mutta 

olen muuttanut sen tässä työssä kaksiluokkaiseksi. Vastausvaihtoehdoista erittäin hyvä ja 

hyvä on yhdistetty kuvamaan hyvää terveyttä, ja sitä on asetettu kuvaamaan arvo 1. 

Vastausvaihtoehdoista keskinkertainen, huono ja erittäin huono on yhdistetty kuvaamaan 

huonoa terveyttä, ja sitä kuvaa arvo 2. Tällaiseen luokitteluun ovat päätyneet myös Wendt 

ym. (2010). Vastausvaihtoehdoista kieltäytyneet, en tiedä ja ei vastausta on koodattu 

puuttuviksi.  

Iän tarkasteluun olen valinnut ESS-aineistosta muuttujan, jossa kaikkien vastaajien iät on 

laskettu valmiiksi. Ikä-muuttujan olen luokitellut seitsemänluokkaiseksi: 14–24, 25–34, 
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35–44, 45–54, 55–64, 65–74 ja yli 75-vuotiaat. Näin ovat tehneet myös muun muassa 

Borisova ym. (2017). Alun perin muutama vastaaja ilmoitti iäkseen 100, 101, 202 ja 114. 

Näitä vastaajia oli vain kourallinen, joten koodasin nämä vaihtoehdot puuttuviksi. 

Vastaajan sukupuolta kuvaavassa muuttujassa miehellä on arvo 1 ja naisella arvo 2. 

Vastausvaihtoehto ei vastausta on merkitty puuttuvaksi.  

Luottamuksen politiikkaan on aiemmissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan 

tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan (Footman ym. 2013).  Haluan myös tässä 

työssä tarkastella sitä, vaikuttaako luottamus poliittisiin toimijoihin tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan. Ajatuksena on, että vastaajat liittävät ajatuksensa poliittisiin 

toimijoihin myös muihin julkisiin toimijoihin, kuten terveydenhuoltojärjestelmään 

(Footman ym. 2013). Muuttujan, joka kuvaa luottamusta politiikkaan tai toisin sanoen 

poliittisiin toimijoihin, muodostin faktorianalyysin avulla. Faktori koostuu ESS-aineiston 

muuttujista, joissa mitataan luottamusta eduskuntaan, luottamusta poliitikkoihin ja 

luottamusta poliittisiin puolueisiin. Ennen faktorianalyysiä muuttujien 

vastausvaihtoehdot kieltäytyneet, en tiedä ja ei vastausta merkittiin puuttuviksi. 

Alkuperäisten muuttujien vastausvaihtoehdot on esitetty asteikolla nollasta (ei luota 

ollenkaan) kymmeneen (luottaa täysin). Faktorin muuttujien kommunaliteetit ovat 0.60 

(luottamus eduskuntaan), 0.91 (luottamus poliitikkoihin) ja 0.83 (luottamus poliittisiin 

puolueisiin). Luottamus politiikkaan -muuttuja on jatkuva muuttuja, jonka arvojen 

kasvaessa myös luottamus politiikkaan lisääntyy.  

Yksilöiden ideologian suhdetta tyytyväisyyteen tutkin väittämän kautta, missä vastaajat 

ovat asettaneet itsensä poliittiselta ideologialtaan vasen-oikea-asteikolle. Alkuperäisessä 

muuttujassa vastausvaihtoehdot ovat nollasta kymmeneen, jossa nolla kuvaa poliittisesti 

vasemmalla olemista ja kymmenen poliittisesti oikealla olemista. Vastausvaihtoehdot 

kieltäytynyt, ei tiedä ja ei vastausta on merkitty puuttuviksi. Ideologia-muuttajaa 

käsitellään jatkuvana tässä työssä, ja vastausvaihtoehtojen suunta pysyy samana kuin 

alkuperäisessä muuttujassa.  

Analyysissä vastaajien asuinpaikkaa käytetään tutkimaan asuinpaikan merkitystä 

tyytyväisyyteen. Terveydenhuollon palvelujen saanti saattaa olla joko helpompaa tai 

vaikeampaa riippuen asuinpaikasta, sen koosta ja mahdollisuudesta tarjota 

terveyspalveluita. Asuinpaikan voisi olettaa vaikuttavan tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan. Asuinpaikka-muuttujassa on neljä luokkaa: iso kaupunki, ison 

kaupungin ympärysalue, pieni kaupunki ja maaseutu. Maaseutu-luokkaan on yhdistetty 
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alkuperäiset luokat maaseutukylä ja maatila tai koti maaseudulla. Vastausvaihtoehdot 

kieltäytynyt, ei tiedä ja ei vastausta on luokiteltu puuttuviksi. Asuinpaikkaa on käytetty 

selittävänä muuttujana myös Footmanin ym. (2013) tutkimuksessa.  

Vastaajan koulutusta kuvaamaan olen valinnut ESS-aineistosta muuttujan, jossa kaikkien 

maiden koulutusluokat on harmonisoitu kansainvälisen koulutusluokkien standardoinnin 

mukaan (the International Standard Classification of Education ISCED). Näin olen 

varmistanut sen, että maiden väliset koulutusluokat ovat keskenään vertailtavissa. 

Koulutusta kuvaavia muuttujia käytetään sosiaalitutkimuksessa usein, myös 

tyytyväisyyttä tutkittaessa (Footman ym. 2013; Borisova ym. 2017; Missinne ym. 2013). 

Koulutusluokkia on kuusi: vähemmän kuin peruskoulun suorittaneet, peruskoulun 

suorittaneet, toinen asteen suorittaneet, alimman korkea-asteen suorittaneet (opistotaso), 

alemman korkeakoulun ja ylemmän korkeakoulun suorittaneet. Alkuperäisistä luokista 

lower tier upper secondary ja upper tier upper secondary on yhdistetty samaksi luokaksi 

eli toisen asteen suorittaneiden luokaksi. Muut, kieltäytyneet, ei tiedä ja ei vastausta -

vastausvaihtoehdot on merkitty puuttuviksi.  

Tulojen ja taloudellisen tilanteen vaikutusta tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan 

on selvitetty aiemmissa tutkimuksissa (mm. Wendt ym. 2010, Missinne ym. 2013). ESS-

aineistosta olen valinnut tuloja kuvaamaan muuttujan, jossa kotitalouden tulot on jaettu 

kymmeneen tulodesiiliin. Kotitalouden tulot on esitetty aineistossa euroina. Käsittelen 

tätä muuttujaa omassa analyysissäni jatkuvana muuttujana, jonka arvojen kasvaessa myös 

tulot kasvavat. Vastausvaihtoehdot kieltäytynyt, ei tiedä ja ei vastausta on merkitty 

puuttuviksi.  

Olen ottanut analyysiin mukaan myös vastaajien työmarkkina-asemaa kuvaavan 

muuttujan. Tämä muuttuja on muodostettu kysymyksestä, jossa selvitettiin vastaajan 

pääasiallista toimintaa viimeisen seitsemän päivän aikana. Vastausvaihtoehtoina olivat: 

ollut töissä, opiskellut, ollut työtön ja hakenut aktiivisesti töitä, ollut työtön muttei ollut 

aktiivisesti etsinyt töitä, pysyvästi työkyvytön, eläkkeellä, suorittanut ase- tai 

siviilipalvelusta ja tehnyt kotitöitä. Lisäksi vastausvaihtoehtoina olivat muuta, ei koske 

vastaajaa, kieltäytynyt, ei tiedä ja ei vastausta. Nämä viisi edellistä olen merkinnyt 

puuttuviksi. ESS-aineistossa muuttuja oli koodattu niin, että jokaisen vaihtoehdon arvot 

olivat joko 1 tai 0. Arvo 1 tarkoitti, että vastaaja oli vastannut sen kohdan ja 0, jos vastaaja 

ei ollut valinnut sitä. Omaan analyysiini luokittelin muuttujan kuusiluokkaiseksi. Töissä 

olevien luokka saa arvon 1, opiskelijoiden luokka arvon 2, työttömien luokka arvon 3, 
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sairaiden tai työkyvyttömien luokka arvon 4, eläkkeellä olevien ryhmä arvon 5 ja kotona 

olevien luokka arvon 6. Työttömien luokkaan olen yhdistänyt sekä aktiivisesti töitä 

hakevat että ei-aktiivisesti töitä hakevat työttömät. Ase- tai siviilipalvelusta suorittavien 

luokan luokittelin puuttuviksi, koska siinä ryhmässä oli alle 20 vastaajaa. Osa vastaajista 

oli valinnut useamman vaihtoehdon yllä mainituista toiminnoista. Niiden koodauksen voi 

tarkistaa liitteestä 2.   

Hoidon saannin on aiemmissa tutkimuksissa todettu vaikuttavan tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan (mm. Wendt ym. 2010). Omaan analyysiini olen ottanut 

mukaan neljä muuttujaa, jotka kuvaavat hoidon saantia ja hoidon saannin vaikeutta eri 

näkökulmista. Ensimmäisen muuttujan kohdalla kysytään, onko vastaaja joutunut 

viimeisen 12 kuukauden aikana tilanteeseen, jossa hän ei olisi saanut sairauteensa 

konsultaatiota tai hoitoa. Vastausvaihtoehdot on koodattu niin, että ei saa arvon 0 ja kyllä 

arvon 1. Vastausvaihtoehdot kieltäytynyt, ei tiedä ja ei vastausta on merkitty puuttuviksi. 

Toinen hoidon saantia kuvaava muuttaja kertoo, onko vastaaja jäänyt saamatta hoitoa, 

koska hän ei voinut maksaa konsultaatiosta tai hoidosta. Muuttuja siis kuvaa, onko 

terveyspalvelu ollut hänelle liian kallis maksettavaksi. Kolmas muuttuja kertoo, onko 

vastaaja jäänyt saamatta hoitoa, koska konsultaatiota tai hoitoa ei ole ollut mahdollista 

saada siellä, missä hän asuu. Neljäs muuttuja kuvaa, onko vastaaja jäänyt saamatta hoitoa, 

koska hoitojono on ollut liian pitkä. Nämä kolme yllä olevaa muuttujaa on koodattu myös niin, 

että ei saa arvon 0 ja kyllä arvon 1. 

Tässä työssä selvitetään eri maiden vertailujen avulla, mitkä seikat vaikuttavat 

tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan Euroopassa. Tämä antaa valmiuksia pohtia 

sote-uudistuksen vaikutuksia suomalaisten tyytyväisyyteen Suomen terveydenhuoltoa 

kohtaan. Koska sote-uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on parantaa palvelujen 

yhdenvertaisuutta ja lisätä valinnanvapautta järjestelmässä, olen halunnut tarkastella 

ihmisten asenteita näitä tavoitteita kohtaan. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tutkimiseen 

olen valinnut seuraavan väittämän: ”on tärkeää, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja 

kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet”. Vastausvaihtoja on alkuperäisessä 

muuttujassa kuusi, mutta olen tehnyt muuttujasta jatkuvan. Vaihtoehdot 1-6 etenevät 

seuraavasti alkuperäisessä muuttujassa: ”kuvaa minua todella hyvin”, ”kuvaa minua 

hyvin”, ”jokseenkin minä” ja ”hieman minä”, ”ei yhtään minä” ja ”ei todellakaan minä”. 

Tässä työssä muuttujan arvojen kasvaessa, tasa-arvon kannatus vähenee. 

Vastausvaihtoehdot kieltäytynyt, ei tiedä ja ei vastausta on merkitty puuttuviksi.  
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Taulukko 5a. Monitasoanalyysin luokiteltujen muuttujien prosenttiosuudet luokissaan 
    

Koettu 
terveys 

%-
osuus Sukupuoli 

%-
osuus Ikä 

%-
osuus Koulutustaso 

%-
osuus Työmarkkina-asema 

%-
osuus Asuinpaikka 

%-
osuus 

Hyvä 68 Mies 48 14-24 11 
Vähemmän kuin 
peruskoulu 11 Työllinen 52 Iso kaupunki 18 

Huono 32 Nainen 52 25-34 14 Peruskoulu 18 Opiskelija 8 
Ison kaupungin 
ympärysalue 12 

    35-44 16 Toinen aste 36 Työtön 6 Pieni kaupunki 32 

    45-54 17 Alin korkea-aste 14 
Sairas tai 
työkyvytön 3 Maaseutu 38 

    55-64 17 Alempi korkeakoulu 10 Eläkkeellä 26   

    65-74 15 Ylempi Korkeakoulu 11 Kotona 5   
        75+ 10             
Yhteensä 100  100  100  100  100  100 

Lähteet: European Social Survey 2017; OECD 2017 

Taulukko 5b. Monitasoanalyysin luokiteltujen muuttujien prosenttiosuudet luokissaan 

Hoito 
jäänyt 
saamatta 

%-
osuus 

Hoito jäänyt 
saamatta 
kustannusten 
takia 

%-
osuus 

Hoito jäänyt 
saamatta 
asuinpaikan 
takia 

%-
osuus 

Hoito jäänyt 
saamatta 
hoitojonojen 
takia 

%-
osuus 

Ei 89 Ei 99 Ei 99 Ei 96 
Kyllä 11 Kyllä 1 Kyllä 1 Kyllä 4 
Yhteensä 100  100  100  100 

Lähteet: European Social Survey 2017; OECD 2017 
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Jos terveydenhuollossa valinnanvapaus nähdään arvona, parhaiten Schwartzin (1992) 

teorian mukaan sitä kuvaisi itseohjautuvuuden arvo. ESS-kyselyyn on sisällytetty 

Schwartzin arvoteoriaan perustuva asteikko, jossa sanallisesti kuvataan tavoitteita, 

pyrkimyksiä ja toiveita, joiden perusteella voidaan määritellä, minkä painoarvon ihmiset 

antavat näille arvoille. Itseohjautuvuutta mitataan ESS-kyselyssä kahden väitteen avulla: 

”Uusien ideoiden keksiminen ja luovuus ovat hänelle tärkeitä. Hän haluaa tehdä asioita 

omalla tyylillään” ja ”Hänelle on tärkeää tehdä hänen omat päätöksensä siitä, mitä hän 

tekee. Hän haluaa olla vapaa suunnittelemaan eikä halua olla riippuvainen muista”. Näitä 

väittämiä käytän tässä työssä mittaamaan asenteita terveydenhuollon valinnanvapautta 

kohtaan. Näistä väittämistä olen luonut vapautta (”on tärkeää tehdä omat päätökset ja olla 

vapaa”) ja luovuutta (”on tärkeää keksiä uusia ideoita ja olla luova”) kuvaavat muuttujat. 

Vastausvaihtoja on alkuperäisissä muuttujissa kuusi, mutta olen tehnyt molemmista 

muuttujista jatkuvia. Vaihtoehdot 1-6 etenevät seuraavasti alkuperäisessä muuttujassa: 

”kuvaa minua todella hyvin”, ”kuvaa minua hyvin”, ”jokseenkin minä” ja ”hieman minä”, 

”ei yhtään minä” ja ”ei todellakaan minä”. Tässä työssä muuttujan arvojen kasvaessa, 

valinnanvapauden kannatus vähenee. Vastausvaihtoehdot kieltäytynyt, ei tiedä ja ei 

vastausta on merkitty puuttuviksi. 

Ryhmätason selittävät muuttujat ovat samoja kuin klusterianalyysissä käytetyt muuttujat. 

Olen valinnut niistä ne muuttujat, joita on aiemmissa tutkimuksissa käytetty tutkimaan 

tyytyväisyyttä terveydenhuollossa. Näitä muuttujia ovat yksityisten kotitalouksien 

kulutusmenot terveydenhuollon kokonaismenoista, terveydenhuollon kokonaismenot, 

kaikkien lääkäreiden tiheys ja yleislääkärien tiheys. Edellisten lisäksi otan analyysiin 

selittäväksi muuttujaksi terveydenhuollon epäoikeudenmukaisuutta mittaavaan indeksin. 

Kaikki ryhmätason muuttujat ovat OECD:n aineistosta otettuja. Taulukosta 6 näkyvät 

ryhmätason muuttujien kuvailevat tiedot.  

Alun perin ryhmätason selittäviksi muuttujiksi oli tarkoitus ottaa myös julkinen 

rahoitusosuus terveydenhuollon kokonaismenoista ja hoitoonpääsy (hoitoonpääsyn 

sääntelyn indeksi). Kun analyysin muuttujien multikollineaarisuutta tarkastettiin, julkista 

rahoitusosuutta ja yksityisten kotitalouksien kulutusmenoja kuvaavien muuttujien 

huomattiin korreloivan keskenään. Niiden välinen VIF (Variance Inflation Factor) oli 2.4, 

joten muuttujien kohdalla ei lähdetty tekemään muutoksia (O’brien 2007). Kuitenkin 

julkinen rahoitusosuus korreloi terveydenhuollon kokonaismenoja kuvaavan muuttujan 

kanssa sen verran voimakkaasti, että analyysin mallien keskivirheet nousivat 

huomattavasti. Siksi julkista rahoitusosuutta kuvaava muuttuja jätettiin pois analyysistä. 
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Eurooppalaisissa terveydenhuoltojärjestelmissä niiden kokonaismenot koostuvat 

pääasiassa julkisesta rahoituksesta, joten julkisen rahoitusosuuden ja kokonaismenojen 

muuttujat mittaavat hyvin pitkälti samaa asiaa ja siksi ne korreloivat keskenään. Luvussa 

5 muodostetut regiimit ja hoitoonpääsyn sääntelyn indeksi korreloivat aineiston 

muuttujista kaikkein eniten keskenään (VIF < 14) ja aiheuttivat multikollineaarisuutta 

monitasomalliin. Tämän takia hoitoonpääsyn sääntelyä kuvaava muuttuja jätettiin pois 

analyysistä.   

Taulukko 6. Monitasoanalyysin jatkuvien muuttujien kuvailevat tiedot 

Muuttujan nimi Keskiarvo Keskihajonta Minimi Maksiimi   
Yksilötason muuttujat         
Tyytyväisyys 
terveydenhuoltoon 6,68 2,5 1 11  
Tulot 5,35 2,79 1 10  
Luottamus politiikkaan 0,05 0,97 -1,5 2,7  
Ideologia 5,02 2,17 0 10  
Tasa-arvo 1,97 1,01 1 6  
Vapaus 2,12 1,07 1 6  
Luovuus 2,5 1,23 1 6  
Ryhmätason muuttujat         
Yleislääkäreiden tiheys 0 1 -1,59 2,2  
Kaikkien lääkäreiden 
tiheys 0 1 -1,77 2,25  
Yksityisten 
kotitalouksien 
kulutusmenot 17,43 5,88 6,92 28,31  
Terveydenhuollon 
kokonaismenot 4,14 1,37 1,61 7,1  
Horisontaalinen 
oikeudenmukaisuus 0 1 -1,57 2,43 

 
 

Lähteet: European Social Survey 2017; OECD 2017 

Yleislääkärien määrää, lääkärien yhteismäärää, yksityisten kotitalouksien kulutusmenoja 

ja terveydenhuollon kokonaismenoja kuvaavien muuttujien tarkemmat kuvailut löytyvät 

luvusta 5, ja ne pätevät myös monitasoanalyysin kohdalla. Yleislääkärien määrää ja 

kaikkien lääkärien määrää kuvaavat muuttujat ovat analyysissä jatkuvia muuttujia. 

Muuttajien arvot on normalisoitu standardoimalla muuttujien keskiarvoksi nolla ja 

keskihajonnaksi 1. Muuttujien arvojen kasvaessa yleislääkärien ja kaikkein lääkärien 

määrät kasvavat. Yksityisten kotitalouksien kulutusmenoja ja terveydenhuollon 

kokonaismenoja tarkastellaan monitasoanalyysissä jatkuvina muuttujina. Kotitalouksien 

kokonaismenoja kuvaavan muuttujan arvojen kasvaessa kotitalouksen kulutusosuus 
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suurenee. Terveydenhuollon kokonaismenoja kuvaavassa muuttujassa dollarimäärät on 

jaettu tuhannella, jotta tulkintaa on selkeämpi tehdä. Muuttujan arvojen kasvaessa 

terveydenhuollon kokonaismenot suurenevat.  

Monitasoanalyysissä käyttämäni horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksi 

tukeutuu van Doorslaerin ja Masserian (2004) työhön, jota myös Kangas ja Blomgren 

(2014) ovat käyttäneet tutkimuksessaan. Van Doorlaerin ja Masserian (2004) indeksin 

muodostaminen perustuu metodiin, jota Wagstaff ja van Doorslaerin (2000) ja Doorslaer 

ym. (2000) ovat käyttäneet mitatessaan horisontaalista epäoikeudenmukaisuutta. Tässä 

työssä käytän kokonaislääkärikäyntiin laskettua horisontaalisen 

epäoikeudenmukaisuuden indeksiä, joka on muodostettu kahdesta eri artikkelista (ks. van 

Doorslaer & Masseria 2004, 54, taulukko A7; Devaux & de Looper 2012, 47, liite 3: 

taulukko A3.1). Van Doorslaer ja Masseria (2004) ja Devaux ja de Looper (2012) ovat 

laskeneet horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksin useille OECD maille muun 

muassa kokonaislääkärikäynneille, erikoislääkärikäynneille ja sairaalakäynneille. 

Ensisijaisesti indeksin arvot on valittu tuoreemmasta Devauxin ja de Looperin (2012) 

artikkelista, ja järjestelmille, joille he eivät ole laskeneet indeksin arvoa, arvot on katsottu 

van Doorslaerin ja Masserian (2004) työstä. Poikkeuksena on Tanska, jolle arvo oli 

ilmoitettu molemmissa artikkeleissa. Lopullinen indeksin arvo on kuitenkin van 

Doorslaerin ja Masserian (2004) artikkelista, koska siinä arvo oli laskettu samalla 

aikajänteellä (12 kuukautta) kuin muidenkin maiden arvot.  

Positiivinen indeksin arvo merkitsee sitä, että suhteessa terveyspalvelujen 

käyttötarpeeseen, korkeatuloiset käyttävät palveluita enemmän kuin pienituloiset. 

Negatiivinen indeksi tarkoittaa taas sitä, että terveyspalvelujen käyttö on jaettu niin, että 

se suosii pienituloisia. Indeksin arvo nolla merkitsee sitä, että palvelujen saanti on jaettu 

oikeudenmukaisesti eri tuloryhmien välillä, kun terveyspalvelujen tarve on kontrolloitu 

tuloryhmien välillä. Muuttajan arvot on normalisoitu tulkintaa helpottamaan ja sitä 

tarkastellaan jatkuvana muuttujana. Muuttujan arvojen kasvaessa epäoikeudenmukaisuus 

terveydenhuollossa on suurempaa. Normalisointi on tehty standardoimalla muuttujien 

keskiarvoksi nolla ja keskihajonnaksi 1. Histogrammi normalisoidusta muuttujasta löytyy 

liitteestä 1.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Jotta saadaan tietoa siitä, mitkä tekijät määrittävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa 

kohtaan Euroopassa, käännyn monitasoanalyysin puoleen. Tässä työssä olen rakentanut 

monitasoanalyysiä varten neljä erilaista mallia. Ensimmäinen malli on niin sanottu 

nollamalli eli tyhjä malli, jossa mukana ei ole yhtään selittäjää. Seuraavassa mallissa 

(malli 1) mukana ovat yksilötason selittävät muuttujat ja regiimimuuttuja. Malli 2 on 

rakennettu nollamallin päälle ja siihen on lisätty ryhmätason selittävät muuttujat ja 

regiimimuuttuja. Viimeinen malli (malli 3) koostuu yksilötason ja ryhmätason selittävistä 

muuttujista ja regiimimuuttujasta. Analyysiin lisätään malli kerrallaan erilaisia muuttujia, 

jotta nähdään, miten eri tason muuttujien käyttäminen vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja 

mikä malleista selittää tutkittavaa ilmiötä parhaiten. Ennen jokaisen mallin läpikäymistä 

ja niiden tulosten esittelyä tarkastan nollamallin sisäkorrelaatioarvon ennen 

monitasomallien rakentamista. Monitasoanalyysien suorittamiseen on käytetty R tilasto-

ohjelman lme4-pakettia (Bates ym. 2015). 

Taulukossa 7 esitellään monitasoanalyysin nollamallin tulokset ja taulukossa 8 

monitasoanalyysin tulokset malleista 1-3. Taulukossa 7 vakion lisäksi näkyvät varianssin 

parametrien saamat arvot. Taulukossa 8 selitettävistä muuttujista ensin esitetään 

yksilötason muuttujat, sen jälkeen ryhmätason muuttujat ja lopuksi varianssien 

parametrit. Taulukkoihin 7 ja 8 on lisätty odotusarvojen luottamusvälit, jotka kuvaavat 

odotusarvojen estimaattien epävarmuutta. Odotusarvon suuruuden luotettavuutta voidaan 

arvioida luottamusvälien kapeuden tai leveyden avulla (Nummenmaa ym. 2014, 166). 

Esimerkiksi mallissa 3 luottamusta politiikkaan kuvaavan muuttujan odotusarvon 

estimaatti on 95 %:n todennäköisyydellä 0,73–0,79. Estimaatti on siis melko tarkka.   

Usein monitasoanalyysiä lähdetään rakentamaan luomalla ensin nollamalli, joka jaottelee 

vastemuuttujassa tapahtuvan vaihtelun ryhmien sisäiseen ja väliseen osaan. Se auttaa 

määrittämään sen, kuinka paljon vaihtelusta tyytyväisyydessä terveydenhuoltoon 

sijaitsee maiden välillä. Nollamalli tarjoaa myös vastemuuttujan keskiarvon kaikille 

maille. (Heck ym. 2010, 73.) Nollamallista tarkastellaan juuri sisäkorrelaatiolukua, jonka 

perusteella voidaan tehdä päätös monitasoanalyysin mielekkyydestä. Esittelen 

seuraavaksi nollamallissa saadut tulokset ja arvioin sisäkorrelaation avulla, onko 

monitasoanalyysin suorittaminen tarkoituksenmukaista.  

Taulukossa 7 nollamallissa maiden sisäinen varianssi eli yksilötason varianssi on 4,90, ja 

maiden välinen varianssi eli ryhmätason varianssi on 1,48. Varianssit kuvaavat 
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vastemuuttujan vaihtelua, joka selittyy mallissa mukana olevilla selittävillä muuttujilla. 

Jo tästä nähdään, että mailla on yhdenmukaistava vaikutus yksilöiden arvioon siitä, miten 

tyytyväisiä he terveydenhuoltoon ovat. Sisäkorrelaation avulla saadaan selville missä 

määrin vastemuuttujan varianssi on selitettävissä maihin liittyvillä ryhmätason tekijöillä. 

Sisäkorrelaatio lasketaan jakamalla ryhmätason varianssi yksilötason ja ryhmätason 

varianssien summalla eli tässä tapauksessa 1,48 / (4,90+1,48) = 0,23. Se voidaan tulkita 

niin, että 23 % yksilöiden välisestä kokonaisvaihtelusta johtuu maiden välisistä 

vastemuuttujan keskiarvojen vaihtelusta. Sisäkorrelaatio tarjoaa tietoa siitä, kuinka paljon 

eroavaisuuksista vastemuuttujassa selittyy toisella tasolla. Nollamallissa ilmennyt arvo 

ehdottaa, että 23 % kokonaisvaihtelusta tyytyväisyydessä jäsentyy maiden välillä eli 23 

% vastemuuttujan varianssista on selitettävissä ryhmätason selittäjillä. Tällöin 77 % 

vastemuuttujan varianssista on selitettävissä yksilötason selittäjillä. Ryhmätason vaikutus 

on siis selkeästi nähtävissä. Tämän tiedon perusteella voidaan rakentaa monitasomalli 

selittämään tätä vaihtelua vakiossa maiden välillä ja sisällä. Sisäkorrelaation ja 

varianssilukujen lisäksi nollamallissa saadaan tietoa mallin vakiosta. Nollamallissa 

ilmoitettu vakio saa arvon 6,64, joka kertoo selitettävän muuttujan keskiarvon niissä 

maissa, jotka ovat analyysissä mukana.  

Taulukko 7. Monitasoanalyysin nollamallin tulokset  

  Malli 0 Alin 95 Ylin 95  
Vakio 6,64*** 6,06 7,22  
Varianssin parametrit      
Maiden välinen varianssi 1,48     
Maiden sisäinen varianssi 4,9     
Selitetty maiden välinen varianssi      
Selitetty maiden sisäinen varianssi      
Sisäkorrelaatio 0,23      
Malli 0: vain vakio 
Lähteet: European Social Survey 2014; OECD 2017 

7.1 Malli 1 

Malli 1 eroaa nollamallista niin, että malliin on lisätty yksilötason muuttujat (16 

muuttujaa) ja regiimimuuttuja (kts. taulukko 8). Mallissa 1 huomataan, että yksilötason 

muuttujien lisääminen malliin pienentää maiden sisäistä varianssia (malli 0: 4,90 ja malli 

1: 4,22). Vaihtelun muuttumista nollamallin ja mallin 1 välillä voidaan käyttää selitetyn 

maiden sisäisen varianssin laskemiseen. Myös maiden välisen varianssin muutosta 

voidaan käyttää selitetyn maiden välisen varianssin laskemisessa. Varianssien perusteella 

voidaan laskea tarkka selitysosuus sille, mitä yksilötason ja myöhemmin ryhmätason 



70 
 

 

muuttujat selittävät maiden sisäisestä ja välisestä vaihtelusta vastemuuttujassa (Heck ym. 

2010, 74). Selitetty varianssi (R2) perustuu nollamallin kanssa tehtäviin vertailuihin. R2 

voidaan laskea esimerkiksi yhtälöllä 1- (varianssi laajemmassa mallissa/varianssi 

nollamallissa) (Gelman & Pardoe, 2004), tai (varianssi nollamallissa – varianssi 

laajemmassa mallissa) / varianssi nollamallissa (Heck ym. 2010, 75). 

Mallin 1 selitetyn maiden välisen varianssin osuus on 0,66 (1-0,34 = 0,66) ja selitetyn 

maiden sisäisen varianssin osuus on 0,14 (1-0,86 = 0,14). Mallin 1 R2 arvoista voidaan 

päätellä, että yksilötason muuttujat selittävät 14 % maiden sisäisestä vaihtelusta ja 66 % 

maiden välisestä vaihtelusta tyytyväisyydessä. Toisin sanoen 66 % maiden välisten 

keskiarvojen vaihtelusta voidaan liittää yksilöiden välisiin eroihin tarkastelluissa maissa. 

Asiaa voidaan myös katsoa tarkastelemalla mallin 1 sisäkorrelaatiota, joka laskee 

yksilötason muuttujien lisäämisellä malliin. Sisäkorrelaatio on laskenut verrattuna 

nollamalliin, kun alkuperäinen varianssi tyytyväisyydessä on kontrolloitu yksilötason 

muuttujilla. Mallissa 1 sisäkorrelaatio saa arvon 0,12, joka kertoo maiden välisten erojen 

osuuden jäljellä olevasta vaihtelusta. Sisäkorrelaation arvot pienenevät myös muissa 

malleissa. Arvo pienenee verrattuna nollamalliin, koska muut mallit selittävät paremmin 

maiden välistä vaihtelua kuin yksilöiden välistä vaihtelua maiden sisällä.   

Mallissa 1 ilmoitettu vakion estimaatti on 7,81. Se kuvaa keskimääräistä maiden 

tyytyväisyyden keskiarvoa, kun se on kontrolloitu yksilötason muuttujilla.  Vakion 

estimaatin alla ensimmäinen selittävä muuttuja on subjektiivinen terveys. Subjektiivisen 

terveyden estimaatti on -0,26, ja koska huonoa terveyttä verrataan hyvään terveyteen, 

voidaan tuloksesta päätellä, että oman terveytensä huonoksi arvioivat ovat 

tyytymättömämpiä oman maansa terveydenhuoltoon kuin oman terveytensä hyväksi 

arvioivat. Terveyden vaikutus on tilastollisesti merkittävä, mitä voidaan arvioida p-arvoa 

(p < 0,001) ja estimaatin luottamusvälejä katsoessa.  

Subjektiivisen terveyden jälkeen on esitetty sukupuolen estimaatti, jonka arvo on -0,25 ja 

se on tilastollisesti merkitsevä. Arvoa tulkitaan niin, että naiset ovat tämän mallin mukaan 

tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin miehet. Myös ikä vaikuttaa mallin 1 mukaan 

tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat 14-24-vuotiaat 

ja tyytymättömämpiä ovat ikäluokkiin 35-44, 45-54, 55-64 ja 65-74 kuuluvat. Ikäluokat 

25-34 ja yli 75-vuotiaat asettuvat näiden ääripäiden väliin. Ikä näyttäytyy hyvin 

merkitsevänä selittäjänä. Yli 75-vuotiaiden ikäluokan tilastollinen merkitsevyys on 
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hieman heikompaa kuin muilla ikäluokilla, mikä voi johtua vastaajien pienemmästä 

määrästä verrattuna muihin ikäluokkiin.  

Mallin 1 mukaan tulot eivät vaikuta tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan. Tulojen 

estimaatti on nolla. Koulutus taas näyttää olevan yhteydessä tyytyväisyyteen. Verrattuna 

peruskoulun käyneisiin toisen asteen (-0,14) ja alimman korkea-asteen (-0,13) käyneet 

ovat kaikkein tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon. Niiden saamat estimaatit ovat myös 

tilastollisesti merkittäviä. Muilla koulutustasoilla ei näyttäisi olevan suurta merkitystä 

tyytyväisyydessä. Työmarkkina-asemaan kuvaavan muuttujan estimaatteja katsottaessa 

huomataan, että verrattuna työssäkäyviin muut eri työmarkkinatilanteissa olevat ovat 

heitä tyytyväisempiä.  Kaikkein tyytyväisempiä terveydenhuoltoon ovat eläkeläiset 

(0,28). Opiskelijat (0,17), työttömät (0,15), sairaat tai työkyvyttömät (0,18) ja kotona 

olevat (0,16) asettuvat eläkeläisten ja työssäkäyvien väliin. Kaikkien 

työmarkkinaluokkien estimaatit ovat tilastollisesti merkitseviä. Sairaiden tai 

työkyvyttömien luokan merkitsevyys on hieman heikompaa kuin muilla luokilla, mikä 

saattaa johtua luokkaan kuuluvien pienemmästä joukosta.  

Myös asuinpaikka vaikuttaa olevan yhteydessä tyytyväisyyteen. Kaikkein tyytyväisimpiä 

terveydenhuoltoon ollaan isoissa kaupungeissa ja tyytymättömämpiä isojen kaupunkien 

ympärysalueilla (-0,19). Myös pienissä kaupungeissa (-0,13) ja maaseudulla (-0,14) 

ollaan terveydenhuoltoon tyytymättömämpiä kuin isoissa kaupungeissa. Kaikkien eri 

asuinpaikkojen estimaatit ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Seuraavat kaksi muuttujaa, luottamus politiikkaan ja ideologia, kuvaavat vastaajien 

suhtautumista ympäröivään yhteiskuntaan. Molempien muuttujien estimaatit ovat 

tilastollisesti merkitseviä. Erityisesti luottamuksella politiikkaan (0,76) on vahva yhteys 

tyytyväisyyteen. Mitä enemmän poliittisiin toimijoihin luotetaan, sitä tyytyväisempiä 

terveydenhuoltoon ollaan. Muuttujaa käytetään jatkuvana muuttujana, jonka arvot 

vaihtelevat nollan ja kymmenen välillä. Kun luottamus politiikkaan kasvaa yhden arvon, 

tyytyväisyys terveydenhuoltoon lisääntyy 0,76. Ideologia-muuttujan vaikutus ei ole yhtä 

suuri (0,06), mutta näyttää siltä, että mitä oikeammalle vastaaja itsensä asettaa vasen-

oikea-asteikoilla (arvot 0-10), sitä tyytyväisempi hän on. Kun vasen-oikea-asteikolla 

siirrytään yksi arvo lähemmäs oikeaa, tyytyväisyys lisääntyy 0,06.  

Seuraavat muuttujat mallissa 1 kuvaavat hoidon saamista ja saamatta jäämistä. 

Ensimmäinen muuttuja, hoito jäänyt saamatta, kuvaa yleisesti, onko hoito jostain syystä 

jäänyt toteutumatta. Sillä, että hoito on jäänyt saamatta, on yhteys tyytyväisyyteen. 
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Muuttujan estimaatti saa arvon -0,51 ja se on tilastollisesti merkitsevä. Ne, jotka kokevat 

jääneensä ilman hoitoa, ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin ne, jotka 

kokevat saaneensa hoitoa. Kun hoito on jäänyt saamatta hoidon kustannusten vuoksi, se 

näyttää olevan yhteydessä tyytymättömyyteen. Muuttujan estimaatti saa arvon -0,20, ja 

se heikosti tilastollisesti merkitsevä. Tuloksesta voidaan tulkita, että hoidosta itselle 

kertyvät kustannukset lisäävät tyytymättömyyttä terveydenhuoltoon. Asuinpaikan vuoksi 

hoidon saamatta jääminen antaa viitteitä toisen suuntaiselle tulkinnalle. Estimaatti saa 

arvon 0,10, mikä viittaisi siihen, että ne, jotka ovat jääneet saamatta hoitoa asuinpaikan 

vuoksi, ovat tyytyväisempiä terveydenhuoltoon kuin ne, joilla hoito ei ole jäänyt saamatta 

asuinpaikan vuoksi. Estimaatin arvon luottamusvälit vaihtelevat kuitenkin nollan 

molemmin puolin, joten arvo ei ole tilastollisesti merkitsevä. Voi olla, että vastausten 

pieni määrä vaikuttaa kahden viimeisimmäksi mainitun muuttujan saamiin arvoihin, 

samoin kuin muiden yksilötason muuttujien vakiointi. Viimeinen hoidon saantia kuvaava 

muuttuja kertoo hoitojonojen vaikutuksesta tyytyväisyyteen. Sen mukaan ne, jotka ovat 

jääneet ilman hoitoa pitkien hoitojonojen vuoksi, ovat tyytymättömämpiä 

terveydenhuoltoon kuin ne, joilla hoitojonojen pituus ei ole vaikuttanut saatuun hoitoon. 

Estimaatti on tilastollisesti merkitsevä ja saa arvon -0,29.      

Viimeisinä yksilötason muuttujista mallissa 1 kuvataan kolmen mielipidemuuttujan 

yhteyttä tyytyväisyyteen. Kaikkia kolmea muuttujaa käsiteltiin jatkuvina ja niiden 

asteikot etenevät yhdestä (täysin minä) kuuteen (ei yhtään minä). Mitä tasa-

arvoisemmaksi vastaajat määrittelevät itsensä, sitä tyytyväisempiä he ovat. Tasa-arvo-

muuttujan estimaatti on -0,06 ja se on tilastollisesti merkitsevä, mutta ei kovin suuri 

vahvuudeltaan. Kun muuttujan arvo kasva kasvaa yhdellä, niin tyytyväisyys laskee silloin 

0,06. Myös vapaus-muuttuja on tilastollisesti merkitsevä ja estimaatin arvo on 0,04. 

Muuttujan merkitys on suhteellisen heikko, mutta sen mukaan mitä enemmän vapautta 

vastaaja kokee tarvitsevansa, sitä tyytymättömämpi hän on terveydenhuoltoa kohtaan. 

Kun muuttujan arvo kasvaa yhdellä, niin silloin tyytyväisyys kasvaa 0,04. Luovuus-

muuttujalla ei näytä olevan yhteyttä tyytyväisyyteen. Sen estimaatti saa arvon 0,01 eikä 

se ole tilastollisesti merkitsevä.  

Mallin 1 loppuun on merkitty eri regiimien saamat estimaatit. Kaikkein tyytyväisimpiä 

terveydenhuoltoon ollaan regiimissä 2 (0,45), toiseksi regiimissä 1 (vertailuregiimi), 

kolmanneksi regiimissä 5 (-0,83), neljänneksi regiimissä 4 (-1,00) ja kaikkein 

tyytymättömämpiä regiimissä 3 (-1,70). Regiimien 3 ja 4 estimaatit ovat tilastollisesti 

merkittäviä estimaatteja. Muiden regiimien estimaatit ovat kuitenkin suuntaa antavia.  
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Regiimissä kolme ollaan selvästi tyytymättömämpiä kuin muissa regiimeissä. 

Regiimeille 3 ja 2 tyypillisiä piirteitä ja niiden yhteyttä tyytyväisyyteen tulen seuraavassa 

luvussa pohtimaan syvemmin. Seuraavaksi etenen mallin 2 esittelyyn.  

Taulukko 8. Monitasoanalyysin tulokset malleittain  
    

  Malli 1 
Alin 
95 

Ylin 
95 Malli 2 

Alin 
95 

Ylin 
95 Malli 3 

Alin 
95 

Ylin 
95 

Vakio 7,81*** 6,99 8,63 2,41 -2,10 6,92 4,87* 1,06 8,68 
Yksilötason 
muuttujat              
Subjektiivinen 
terveys  
(0 = hyvä terveys) 

             
Huono terveys -0,26*** -0,31 -0,20     -0,26*** -0,31 -0,20 
Sukupuoli  
(0 = mies)              
Nainen -0,25*** -0,29 -0,20     -0,25*** -0,29 -0,20 
Ikäluokka  
(0 = 14–24)              
25–34 -0,29*** -0,40 -0,18     -0,29*** -0,40 -0,18 
35–44 -0,44*** -0,55 -0,32     -0,44*** -0,55 -0,32 
45–54 -0,47*** -0,59 -0,35     -0,47*** -0,58 -0,35 
55–64 -0,51*** -0,62 -0,39     -0,51*** -0,63 -0,39 
65–74 -0,44*** -0,59 -0,30     -0,45*** -0,59 -0,30 
75+ -0,17* -0,33 -0,02     -0,17* -0,33 -0,20 
Tulot 0,00 -0,01 0,01     0,00 -0,01 0,01 
Koulutustaso  
(0 = vähemmän 
kuin peruskoulun 
suorittaneet)              
Peruskoulu -0,02 -0,11 0,08     -0,02 -0,11 0,07 
Toinen aste -0,14** -0,23 -0,05     -0,15** -0,23 -0,05 
Alin korkea-aste -0,13* -0,23 -0,02     -0,13* -0,23 -0,02 
Alempi 
korkeakoulu -0,07 -0,19 0,04     -0,08 -0,19 0,03 
Ylempi 
korkeakoulu -0,01 -0,12 0,11     -0,01 -0,12 0,11 
Työmarkkina-
asema  
(0 = työssäkäyvä)              
Opiskelija 0,17** 0,05 0,29     0,17** 0,05 0,29 
Työtön 0,15** 0,04 0,25     0,15** 0,04 0,25 
Sairas tai 
työkyvytön 0,18* 0,03 0,33     0,18* 0,03 0,33 
Eläkeläinen 0,28*** 0,18 0,38     0,28*** 0,19 0,38 
Kotona 0,16** 0,05 0,28     0,16** 0,05 0,28 
Asuinpaikka  
(0 = Iso kaupunki)              
Ison kaupungin 
ympärysalue -0,19*** -0,27 -0,10     -0,19*** -0,27 -0,10 
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Pieni kaupunki -0,13*** -0,20 -0,06     -0,13*** -0,20 -0,06 
Maaseutu -0,14*** -0,21 -0,08     -0,14*** -0,21 -0,08 
Luottamus 
politiikkaan  0,76*** 0,73 0,79     0,76*** 0,73 0,79 
Ideologia 0,06*** 0,05 0,07     0,06*** 0,05 0,07 
Hoito jäänyt 
saamatta (0 = ei) 

            
Kyllä -0,51*** -0,60 -0,41     -0,5*** -0,60 -0,41 
Hoito jäänyt 
saamatta 
kustannusten 
vuoksi (0 = ei)              
Kyllä -0,20' -0,41 0,01     -0,20' -0,41 0,01 
Hoito jäänyt 
saamatta 
asuinpaikan vuoksi 
(0 = ei)              
Kyllä 0,10 -0,16 0,36     0,10 -0,16 0,36 
Hoito jäänyt 
saamatta pitkän 
hoitojonon vuoksi 
(0 = ei)              
Kyllä -0,29*** -0,43 -0,14     -0,29*** -0,43 -0,14 
Tasa-arvo -0,06*** -0,08 -0,03     -0,06*** -0,08 -0,03 
Vapaus 0,04** 0,02 0,06     0,04** 0,02 0,06 
Luovuus 0,01 -0,01 0,03     0,01 -0,01 0,03 
Ryhmätason 
muuttujat              
Yleislääkärien 
tiheys      -0,27' -0,77 0,03 -0,26 -0,60 0,08 
Lääkärien 
yhteistiheys      0,47 -0,14 1,07 0,35 -0,16 0,85 
Yksityisten 
kotitalouksen 
kulutusmenojen 
osuus      -0,05 -0,11 0,02 -0,05' -0,11 0,00 
Terveydenhuollon 
kokonaismenot 
asukasta kohden      0,73** 0,22 1,26 0,44' 0,00 0,87 
Horisontaalinen 
epäoikeuden-
mukaisuus      -0,2 -0,56 0,17 -0,23 -0,53 0,08 
Regiimit  
(0 = regiimi 1)              
Regiimi 2 0,45 -0,80 1,75 1,41' -0,22 3,05 1,09 -0,29 2,47 
Regiimi 3 -1,7** -2,77 -0,63 0,58 -1,97 3,13 0,04 -2,11 2,19 
Regiimi 4 -1,00' -2,03 0,01 -0,32 -1,62 0,98 -0,74 -1,84 0,35 
Regiimi 5 -0,83 -1,97 0,31 1,46 -0,38 3,30 1,05 -0,51 2,60 
Varianssin 
parametrit             
Maiden välinen 
varianssi 0,51    0,36    0,26    
Maiden sisäinen 
varianssi 4,22    4,90    4,22    
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Selitetty maiden 
välinen varianssi R2 0,66    0,76    0,82    
Selitetty maiden 
sisäinen varianssi 
R2 0,14    0,00    0,14    
Sisäkorrelaatio 0,12    0,07    0,06     
 ***p < 0,001; **p < 0,01; * p < 0,05; 'p < 0,1 
Selitetty: nollamallissa olevan varianssin osuus, jonka mallit 1-3 selittävät    
Malli 1: malli 0 + yksilötason muuttujat + regiimit     
Malli 2: malli 0 + ryhmätason muuttujat + regiimit     
Malli 3: malli 0 + yksilötason ja ryhmätason muuttujat + regiimit     
Lähteet: European Social Survey 2014, OECD 2017, omat laskutoimitukset    

7.2 Malli 2     

Mallissa 2 lisätään ryhmätason muuttujat selittämään tyytyväisyyden vaihtelua maissa. 

Tässä tapauksessa väitetään, että ryhmätason muuttujat vaikuttavat jäljelle jääneeseen 

vaihteluun tyytyväisyydessä maiden välillä. Ryhmätason muuttujilla kaikilla saman 

ryhmän jäsenillä on sama arvo saman muuttujan kohdalla. Kuten mallissa 1 aloitan mallin 

2 tulkinnan tutkimalla ensin varianssin parametrejä ja sitten siirryn ryhmätason selittävien 

muuttujien tuloksiin.  

Malli 2 eroaa nollamallista niin, että malliin on lisätty ryhmätason muuttujat (5 

muuttujaa) ja regiimimuuttuja. Mallissa 2 huomataan, että ryhmätason muuttujien 

lisääminen malliin ei vaikuta maiden sisäiseen varianssiin (malli 0: 4,90 ja malli 2: 4,90), 

mutta pienentää maiden välistä varianssia verrattuna nollamalliin (malli 0: 1,48 ja malli 

2: 0,36). Vaihtuvia variansseja käytän selitettyjen varianssien muodostamiseen. Mallin 2 

selitetyn maiden välisen varianssin osuus on 0,76 ja selitetyn maiden sisäisen varianssin 

osuus on 0. Mallin 2 R2 arvoista voidaan päätellä, että ryhmätason muuttujat selittävät 76 

% maiden välisestä vaihtelusta tyytyväisyydessä. Koska mallissa 2 ei ole mukana yhtään 

yksilötason muuttujaa, ei malli selitä maiden sisäistä vaihtelua ollenkaan. Mallissa 2 

sisäkorrelaatio verrattuna kahteen edelliseen malliin laskee entisestään ja saa arvon 0,07. 

Mallissa 2 nollamallin alkuperäinen varianssi tyytyväisyydessä on kontrolloitu 

ryhmätason muuttujilla. Sisäkorrelaatio kertoo, että maiden välisten erojen osuus jäljellä 

olevasta kokonaisvaihtelusta on 7 %. Sisäkorrelaation arvo pienenee taas verrattuna 

malliin 1, jolloin sisäkorrelaatio oli 0,12. Malli 2 selittää mallia 1 paremmin maiden 

välistä vaihtelua eli maiden välisiä eroja tyytyväisyydessä. 

Mallissa 2 vakion estimaatti on 2,41. Estimaatin luottamusvälit ovat kuitenkin laveat, 

joten luvusta ei voi tehdä erityisiä päätelmiä. Ensimmäisinä ryhmätason selittävinä 

muuttujina toimivat yleislääkärien tiheys ja lääkärien yhteistiheys. Molemmat muuttujat 
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on standardoitu keskiarvolla ja muuttujia käsitellään jatkuvina. Näiden muuttujien 

estimaatit antavat hieman ristiriitaisia tuloksia. Yleislääkärien tiheyttä kuvaava muuttuja 

saa arvon -0,27 ja se on heikosti tilastollisesti merkitsevä. Mallin 2 mukaan mitä 

enemmän yleislääkäreitä on tiheyttä katsottaessa, niin siitä tyytymättömämpiä 

terveydenhuoltoon ollaan. Kun tiheys lisääntyy yhdellä keskihajonnalla, niin 

tyytyväisyys laskee -0,27. Kun katsotaan taas kaikkien lääkärien yhteistiheys-muuttujan 

estimaattia, se saa positiivisen arvon 0,47. Estimaatti ei ole tilastollisesti merkitsevä, 

mutta viittaa tulkintaan, että mitä enemmän lääkäreitä on, sitä tyytyväisempiä 

terveydenhuoltoon ollaan. Kun lääkärien yhteistiheys kasvaa yhdellä keskihajonnalla, 

niin tyytyväisyys lisääntyy 0,47.  

Ristiriitainen tulos selittyy sillä, että yleislääkärien tiheyttä ja kaikkein lääkärien tiheyttä 

kuvaavat muuttujat vakioivat toistensa vaikutusta suhteessa tyytyväisyyteen. Kun 

tarkastelen samaan aikaan sekä yleislääkärien tiheyttä että kaikkien lääkärien tiheyttä, 

kaikkiin lääkäreihin lukeutuvat mukaan myös yleislääkärit, ja yleislääkärien tiheys 

vaikuttaa molempien lääkärien tiheyden mittareihin. Jos yleislääkäreiden tiheys 

lisääntyisi yhdellä keskihajonnalla, niin silloin tyytyväisyys, katsomalla molempien 

muuttujien estimaatteja, mallin 2 mukaan muuttuisi 0,47-0,27 eli 0,2. Jos taas 

erikoislääkäreiden tiheys kasvaa yhdellä keskihajonnalla, niin tyytyväisyys muuttuu 

silloin 0,47. Näin siis voidaan sanoa, että terveydenhuoltoon ollaan tyytyväisempiä, mitä 

enemmän lääkäreitä on ylipäänsä, mutta tyytyväisyys lisääntyy enemmän, jos 

erikoislääkäreitä on enemmän.  

Seuraavaksi mallissa 2 ovat terveydenhuollon rahoitukseen liittyvät muuttujat: 

yksityisten kotitalouksien kulutusmenojen osuus (%) ja terveydenhuollon kokonaismenot 

asukasta kohden ($). Kotitalouksien kulutusmenot-muuttujan estimaatti on -0,05, muttei 

ole tilastollisesti merkittävä. Sitä voidaan tulkita niin, että mitä enemmän yksityiset 

kotitaloudet kuluttavat terveydenhuoltoon, sitä tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon 

ollaan. Kun kulutusmenojen osuus kasvaa prosentin, niin tyytyväisyys laskee -0,05. 

Kokonaismenot-muuttujan arvo on 0,73 ja se on tilastollisesti merkitsevä tulos. Mitä 

enemmän rahaa terveydenhuollossa käytetään asukasta kohden, sitä tyytyväisempiä 

terveydenhuoltoon ollaan. Kun kokonaismenot kasvavat yhden dollarin, tyytyväisyys 

kasvaa 0,73. Euroopassa terveydenhuollon rahoitus on pääasiallisesti julkista, joten 

voidaan myös ajatella, että julkinen rahoitus lisää tyytyväisyyttä, koska yksityiset 

kulutusmenot laskevat sitä.  
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Viimeisenä ryhmätason muuttujana on horisontaalinen epäoikeudenmukaisuus ja se saa 

mallissa 2 arvon -0,20. Estimaatti ei ole tilastollisesti merkitsevä, mutta tulosta voidaan 

tulkita niin, että mitä epäoikeudenmukaisempi (eli mitä suurempia arvoja muuttuja saa) 

terveydenhuolto on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. Horisontaalisen 

epäoikeudenmukaisuuden muuttuja on standardoitu keskiarvollaan. Voidaan siis sanoa, 

että tämän mallin mukaan horisontaalisen oikeudenmukaisuuden arvon suurentuessa 

yhdellä keskihajonnalla tyytyväisyys terveydenhuoltoon vähenee -0,20.   

Kuten mallissa 1, myös mallin 2 loppuun on merkitty eri regiimien saamat estimaatit. 

Kun ryhmätason muuttujat on vakioitu, kaikkein tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon 

ollaan regiimeissä 5 (1,46) ja 2 (1,41), seuraavaksi regiimissä 3 (0,58) ja regiimissä 1 

(vertailuregiimi) ja kaikkein tyytymättömämpiä regiimissä 4 (-0,32). Regiimin 2 

estimaatti on heikosti tilastollisesti merkitsevä. Mallissa 1 regiimeiden järjestys eteni 

näin: 2,1,5,4,3, kun regiimissä 2 oltiin tyytyväisimpiä ja regiimissä 3 tyytymättömämpiä. 

Ryhmätason muuttujat selvästi kontrolloivat regiimimuuttujan ja vastemuuttujan 

suhdetta. Parhaiten regiimi 2 asettuu samaan kohtaan malleissa 1 ja 2. Regiimin 3 

estimaatti muuttuu eniten verrattuna malliin 1 (malli 1: -1,70, malli 2: 0,58). Voi olla, että 

terveydenhuollon rahoituksen liittyvät muuttajat kontrolloivat eniten regiimien ja 

tyytyväisyyden suhdetta, koska rahoitusosuudet ja kokonaismenot toimivat keskeisenä 

regiimiryhmien määrittäjinä. Kun niiden vaikutus vakioidaan, niin muut piirteet pääsevät 

helpommin määrittämään tyytyväisyyttä. Katsotaan vielä, miten regiimit asettuvat 

mallissa 3. Sen tuloksia käsittelen seuraavaksi.  

7.3 Malli 3  

Malli 3 on tässä työssä tehdyn monitasoanalyysin viimeinen malli. Mallissa 3 ovat 

mukana sekä yksilötason että ryhmätason muuttujat selittämässä tyytyväisyyttä. Myös 

regiimit sisältyvät malliin. Mallista 3 nähdään, miten kahden eri tason muuttujat ja 

regiimimuuttuja suhteutuvat toisiinsa, kun ne kaikki sisällytetään samaan malliin. Kuten 

aiempien mallien tulkinnan kohdalla, aloitan mallin 3 tarkastelun varianssin 

parametreistä, minkä jälkeen otan käsittelyyn ensiksi yksilötason, sitten ryhmätason 

selittävät muuttujat ja lopuksi regiimimuuttujan.  

Kun katsotaan mallin 3 varianssin parametrejä, huomataan, että kaikkien analyysissä 

käytettävien selittävien muuttujien lisääminen malliin pienentää maiden sisäistä 

varianssia verrattuna nollamalliin (malli 0: 4,90 ja malli 3: 4,22), ja samoin maiden välistä 

varianssia verrattuna nollamalliin (malli 0: 1,48 ja malli 3: 0,26). Mallin 3 selitetyn 



78 
 

 

maiden välisen varianssin osuus on 0,82 ja selitetyn maiden sisäisen varianssin osuus on 

siis 0,14, joka on sama kuin mallissa 1. Mallin 3 selitetyn varianssin arvoista tulkitaan, 

että mallin muuttujat selittävät 82 % maiden välisestä vaihtelusta tyytyväisyydessä, ja 

maiden sisäisestä vaihtelusta 14 %. Mallissa 3 sisäkorrelaatio verrattuna muihin malleihin 

pienenee vielä ja saa arvon 0,06. Mallissa 3 nollamallin alkuperäinen varianssi 

tyytyväisyydessä on kontrolloitu regiimimuuttujalla, yksilötason ja ryhmätason 

muuttujilla. Sisäkorrelaatio kertoo, että 6 % kokonaisvaihtelusta tyytyväisyydessä 

jäsentyy maiden välillä eli maiden välisten erojen osuus jäljellä olevasta 

kokonaisvaihtelusta on 6 %. Sisäkorrelaation arvo on mallissa 3 pienin, koska se selittää 

kaikista malleista parhaiten maiden välistä vaihtelua. Kun katsotaan sekä selitettyjä 

variansseja että sisäkorrelaatiota, voidaan todeta, että mallien laajentuessa ne selittävät 

paremmin maiden välisiä eroja. Parhaiten maiden välisiä eroja selittää viimeinen malli eli 

malli 3. Mallit kuitenkin selittävät laajentuessaan vähemmän maiden sisäisiä eroja eli 

eroja yksilöiden välillä. Huonoiten yksilöiden välisiä eroja selittää myös malli 3.  

Vertailtaessa yksilötason selittäviä muuttujia mallissa 1 ja 3 huomataan, että 

estimaateissa, luottamusväleissä ja tilastollisessa merkitsevyydessä ei ilmene lähes 

mitään eroja. Ryhmätason muuttujien kontrolloiminen ei siis vaikuta yksilötason 

muuttujien ja tyytyväisyyden suhteeseen millään tavalla. Eri tasojen muuttujat tuntuvat 

siis selittävän tyytyväisyyttä eri lähtökohdista, mikä on myös alun perin ollut tarkoitus. 

Koska mallin 1 ja 3 välillä yksilötason muuttujien arvoissa ei ole tapahtunut muutoksia, 

en lähde avaamaan tuloksia uudelleen, vaan siirryn ryhmätason selittävien muuttujien 

tutkimiseen. 

Ryhmätason muuttujissa on nähtävissä joitakin muutoksia verrattuna malliin 2. 

Yleislääkärien tiheyttä kuvaavan muuttujan heikko tilastollinen merkitsevyys häviää, kun 

estimaatin luottamusvälit suurenevat. Lääkärien yhteistiheyden merkitys hieman laskee 

verrattuna malliin 2 (malli 2: 0,47 ja malli 3: 0,35), mutta se johtuu luottamusvälien 

hienoisesta kapenemisesta. Yksilötason muuttujien vakioiminen vaikuttaa siis jonkin 

verran lääkäreiden määrää kuvaavien muuttujien estimaatteihin, mutta niiden ja 

tyytyväisyyden suhde pysyy saman suuntaisena kuin mallissa 2.  

Samoin kuin mallissa 2, myös mallissa 3 on nähtävissä, että yleislääkärien tiheyttä ja 

kaikkien lääkärien tiheyttä kuvaavat muuttujat vakioivat toistensa vaikutusta suhteessa 

tyytyväisyyteen. Myös tässä mallissa molempien muuttujien vaikutus tyytyväisyyteen 

yhdessä on positiivinen (0,35-0,26 = 0,09). Tarkistaakseni molempien muuttujien 
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vaikutusten tulkintaa suoritin mallin 3 uudelleen ilman kaikkien lääkärien tiheyttä ja vielä 

lisäksi erikoislääkäreiden tiheyttä kuvaavan muuttujan kanssa. Ilman kaikkien 

lääkäreiden määrän vakioivaa vaikutusta, yleislääkäreiden määrän vaikutus vaihtui 

positiiviseksi. Kun erikoislääkäreiden määrää oli mukana, se vaikutti selkeästi 

yleislääkäreiden määrää enemmän tyytyväisyyteen (yleislääkäreiden määrän estimaatti 

silloin -0,17, erikoislääkärien määrän estimaatti 0,84 ja kaikkein lääkärien määrän 

estimaatti -0,04). Näin ollen voidaan todeta, että kaiken kaikkiaan suurempi lääkärien 

määrä lisää tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon ja tyytyväisyyteen vaikuttaa enemmän 

erikoislääkäreiden kuin yleislääkäreiden määrä. 

Terveydenhuollon rahoitusta kuvaavissa muuttujissa tapahtuu eniten muutoksia, kun 

yksilötason muuttujat lisätään samaan malliin. Kotitalouksien kulutusmenot-muuttujan 

estimaatti on sama kuin mallissa 2 eli -0,05, mutta mallissa 3 estimaatista tulee heikosti 

tilastollisesti merkitsevä. Voidaan siis olla hieman varmempia siitä, että mitä enemmän 

yksityiset kotitaloudet kuluttavat terveydenhuoltoon, sitä tyytymättömämpiä 

terveydenhuoltoon ollaan. Kokonaismenot-muuttujan arvo pienenee reippaasti verrattuna 

malliin 2 (malli 2: 0,73 ja malli 3: 0,44). Estimaatti pysyy tilastollisesti merkitsevänä, 

mutta merkitsevyys on heikompaa kuin mallissa 2, mikä johtuu luottamusvälien 

siirtymisestä lähemmäksi nollaa. Myös mallin 3 perusteella voidaan sanoa, että mitä 

enemmän rahaa terveydenhuollossa käytetään asukasta kohden, sitä tyytyväisempiä 

terveydenhuoltoon ollaan.  

Muutokset edellisissä neljässä ryhmätason muuttujassa voivat johtua yksilötason 

muuttujista, jotka mittaavat hoidon saantia. Erityisesti muuttujien onko hoito jäänyt 

jostain syystä saamatta ja onko hoito jäänyt saamatta kustannusten vuoksi vakioiminen 

voi vaikuttaa ryhmätason muuttujien estimaatteihin. Hoidon saamatta jääminen mittaa 

omalla tavallaan hoitoonpääsyä, samoin kuin molemmat lääkärien tiheyttä kuvaavat 

muuttujat. Hoidon saamatta jääminen kustannusten vuoksi voidaan taas ajatella mittaavan 

yksityisiä kulutusmenoja ja mahdollisuuksia maksaa hoidosta, mikä voi vaikuttaa 

kotitalouksien kulutusmenot ja kokonaismenot -muuttujien ja tyytyväisyyden suhteeseen.  

Horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden muuttujan estimaatti ja luottamusvälit ovat 

lähes samat kuin mallissa 2, joten siihen yksilötason muuttujien vakioiminen ei vaikuta. 

Myös mallin 3 mukaan epäoikeudenmukainen terveydenhuolto lisää tyytymättömyyttä. 

Samoin mallin 2 ja 3 välillä ei tapahdu suuria muutoksia regiimien välillä toisin kuin 

mallin 1 ja 2 välillä. Kun ryhmätason ja yksilötason muuttujat on kontrolloitu, kaikkein 
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tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon ollaan edelleen regiimeissä 2 (1,09) ja 5 (1,04), sitten 

regiimissä 3 (0,04) ja regiimissä 1 (vertailuregiimi) ja kaikkein tyytymättömämpiä 

regiimissä 4 (-0,74). Minkään regiimin estimaatti ei ole enää tilastollisesti merkitsevä. 

Regiimeiden järjestys pysyi samana kuin mallissa 2, kun sekä yksilö- että ryhmätason 

muuttujat on kontrolloitu. Huomattavasti muita tyytymättömämpiä ollaan regiimissä 4, 

johon kuuluvat siis maista Iso-Britannia, Irlanti, Tanska, Ruotsi ja Hollanti. Tulos on 

mielestäni yllättävä, mutta toisaalta regiimin 4 (samoin kuin muidenkin regiimien 

estimaattien) estimaatin luottamusvälien ollessa suuret, tulos on enemmänkin suuntaa 

antava. Regiimien ja tyytyväisyyden suhdetta pohdin lisää seuraavassa luvussa.  
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8 POHDINTA 

Tässä luvussa kokoan edellisen luvun monitasoanalyysissä saadut tulokset yhteen, 

tulkitsen ja vertaan niitä aiempaan kirjallisuuteen. Ensimmäiseksi käsittelen niitä 

tuloksia, jotka ovat keskeisimpiä tämän työn päätutkimuskysymysten kannalta. Sitten 

siirryn tulosten tulkitsemiseen ja aiemman kirjallisuuden kanssa vertailuun niin, että 

jokaiseen osatutkimuskysymykseen liittyvät tulokset avataan erillisissä alaluvuissa. 

Alaluvussa 8.2.1 pohdin yksilötason ja tyytyväisyyden suhdetta, alaluvussa 8.2.2 taas 

terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisten piirteiden ja tyytyväisyyden suhdetta ja 

alaluvussa 8.2.3 tyytyväisyyden ja terveydenhuoltoregiimien suhdetta. Luvun lopuksi 

keskustelen tutkimuksen eettisistä näkökulmista ja luotettavuudesta.  

8.1 Työn keskeiset tulokset 

Palataan siis luvussa 4 esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Päätutkimuskysymyksinä esitin 

seuraavat kysymykset: miten tyytyväisyys terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan rakentuu 

Euroopassa ja mitä tekijöitä tulee priorisoida terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa? 

Näitä kysymyksiä lähdin selvittämään kolmen osakysymyksen avulla: mitä ovat ne 

yksilötason tekijät, jotka lisäävät tai vähentävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan? 

mitkä terveydenhuoltojärjestelmän institutionaaliset tekijät vaikuttavat yksilöiden 

tyytyväisyyteen terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan? ja onko tyytyväisyydessä eroja eri 

terveydenhuoltoregiimien välillä, ja jos on, mistä regiimien piirteistä ne mahdollisesti 

johtuvat? Osakysymyksiin vastaan syvemmin tulevissa alaluvuissa. Nyt huomio 

kiinnittyy kahteen ensimmäiseksi esitettyyn pääkysymykseen.  

Kuten aiemmissa tutkimuksissa on todettu, tyytyväisyys terveydenhuoltoa kohtaan on 

monitasoinen ilmiö ja sitä selittäviä tekijöitä löytyy sekä yksilö- että ryhmätasolta. 

Aiemmassa kirjallisuudessa hyvinvoinnin oikeutukseen liittyviä yksilötason ja maatason 

eroja on selitetty hyödyllä, intresseillä, ideologioilla ja instituutioilla (Blekesaune & 

Quadagno 2003; Missinne ym. 2013). Oman tutkimukseni tulokset ovat saman suuntaisia 

edellä esitetyn tulkinnan kanssa. Tyytyväisyyden rakentuminen 

terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan on siis monisäikeinen ilmiö eikä sitä voida selittää 

pelkästään yksilöiden tai maiden välisiä eroja erikseen tarkastelemalla. Kun 

terveydenhuoltojärjestelmien legitimiteettiä tutkitaan, ollaan joko kiinnostuneita 

mieltymyksistä siitä, mikä valtion roolin tulisi olla terveydenhuollon järjestämisessä tai 

tyytyväisyydestä terveydenhuoltojärjestelmiä kohtaan. Vaikka molemmat ulottuvuudet 

ovat kiinnittyneitä legitimiteettiin, niiden määrittäjät eivät kuitenkaan aina ole samoja 
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(Wendt ym. 2010). Toiseen ulottuvuuteen tehdyt tutkimukset ja niiden tulokset eivät aina 

sovellu toisen ulottuvuuden selittämiseen ja tulkitsemiseen. Siksi tässä työssä on 

keskitytty tutkimaan vain tyytyväisyyden muotoutumista terveydenhuoltoa kohtaan.  

Tyytyväisyyden vahvimmiksi selittäjiksi nousivat luottamus politiikkaan, hoitojonojen 

pituus hoidon saannissa, ikä, sukupuoli, koettu terveys, työmarkkina-asema, asuinpaikka 

ja terveydenhuollon kokonaismenot asukasta kohden. Kaikkein tyytyväisimpiä 

terveydenhuoltojärjestelmiin ovat yksilöt, jotka luottavat oman maansa politiikkaan ja 

poliittisiin toimijoihin, miehet, nuoret, eläkeläiset, terveet ja isoissa kaupungeissa asuvat. 

Kaikkein tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon ovat iältään 35-74-vuotiaita, sairaat, 

naiset, työlliset, isojen kaupunkien ulkopuolella asuvat ja henkilöt, jotka eivät luota 

politiikkaan ja poliittisiin toimijoihin. Tyytyväisyys terveydenhuoltoon on suurempaa, 

mitä isommat terveydenhuollon kokonaismenot ovat asukasta kohden.  

Ideologiat ja moraalinen sitoutuminen hyvinvointivaltioon antavat sosioekonomisten 

tekijöiden ohella lisää syitä tukea hyvinvointivaltiota (Gelissen 2000). Omassa 

analyysissäni saadut tulokset tukevat ideologisen asemoinnin näkökulmaa. Mitä 

enemmän luotat politiikkaan ja poliittisiin toimijoihin, mitä enemmän kannatat tasa-

arvoa, mitä enemmän olet vasemmalla ideologisesti, sitä tyytyväisempi olet 

terveydenhuoltoon. Se, että tyytyväisyydellä terveydenhuoltoon ja luottamuksella 

politiikkaan ja poliittisiin toimijoihin on niin vahva yhteys, voi johtua myös siitä, että 

politiikkaan luottaminen voi vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen siitä, miten 

hyvinvointivaltion instituutiot toimivat heidän mielestään. Ihmiset, jotka uskovat, että 

poliittista valtaa käytetään oikein, tukevat politiikkatoimia enemmän, kun taas ihmiset, 

jotka eivät luota oman maansa hallituksen toimintaan, antavat vähemmän tukea tehtyä 

politiikkaa kohtaan (Misztal 1996, 245, 248). Voidaan olettaa että, jos yleinen luottamus 

hyvinvointivaltion instituutioihin on vähäinen, ihmiset ovat vähemmän halukkaita 

tukemaan näitä instituutioita (Gelissen 2000).  

On mahdollista, että tehty politiikka saattaa kääntää useammat ihmiset vastustamaan 

hyvinvointivaltiota. Näin ajateltuna voidaan sanoa, että epäluottamus hyvinvointivaltion 

instituutioiden toimintaan voi muodostaa potentiaalisen uhan hyvinvointivaltioille ja sen 

kannatukselle. (Edlund 2006.) Tyytyväisyys terveydenhuoltoon liittyy siis laajempaan 

yhtälöön muiden hyvinvointivaltion instituutioiden ja tehdyn politiikan kanssa. 

Tyytyväisyys terveydenhuoltoon ei ole kiinni vain terveydenhuoltojärjestelmän piirteistä 

vaan koko hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan toiminnasta. Oikeudenmukainen, 
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inhimillinen ja luotettava politiikka vahvistaa luottamusta terveydenhuoltoon ja muihin 

hyvinvointivaltion instituutioihin ja sitä kautta koko hyvinvointivaltioon.  

Hoitoonpääsyn oikeudenmukaisuutta pidetään yhtenä tärkeänä tekijänä siinä, kun 

tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmien toimintaa. Monet OECD maat ovatkin 

sisällyttäneet hoitoon pääsyn oikeidenmukaisuuden yhdeksi terveyspolitiikan 

päätavoitteeksi. (Hurst & Jee-Hughes 2001.) Myös Suomessa sote-uudistuksella 

tavoitellaan palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantamista (Valtioneuvosto 

2015). Terveydenhuolto ei kuitenkaan kohtele kaikkia tasa-arvoisesti, mikä voidaan 

nähdä eroista, jotka vallitsevat sairaiden ja terveiden ja eri asuinpaikoissa asuvien kesken 

ja lisäksi hoidon saatavuuden ja hoitojonojen vaikutuksesta tyytyväisyyteen.  

Isoissa kaupungeissa ja niiden ulkopuolella asuvien erot liittyvät palvelujen saatavuuteen. 

Kauempana isoista kaupungeista asuvat ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin 

niissä asuvat. Palvelujen yhdenvertaisuuteen liittyvät sairaiden ja terveiden erot 

tyytyväisyydessä. Sairaat joutuvat useammin kokemaan, etteivät saa tarvitsemaansa 

hoitoa ja hoitoonpääsyn hitautta muun muassa hoitojonojen takia. Terveet eivät törmää 

näihin ongelmiin samassa mittakaavassa kuin sairaat, koska he eivät tarvitse 

terveydenhuollon palveluita yhtä paljon kuin heitä sairaammat. Koko järjestelmän 

epäoikeudenmukaisuus, että korkeatuloiset hyötyvät järjestelmästä enemmän kuin 

pienituloiset, heikentää tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Tämän työn puitteissa on 

selvästi nähtävissä, että epätasa-arvoinen ja epäoikeudenmukainen terveydenhuolto 

vähentää yleistä tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Näihin epäkohtiin puuttuminen on 

tärkeää terveydenhuoltojärjestelmää uudistettaessa.  

Terveydenhuoltojärjestelmien suuremmat kokonaismenot asukasta kohden lisäävät 

tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Se kertoo siitä, että niissä järjestelmissä, joissa on 

suurempi taloudellinen kyky ja paremmat resurssit tarjota hoitoa, terveydenhuoltoon 

ollaan tyytyväisempiä. Tietty resurssien tarve on siis tyytyväisyyden taustalla. 

Terveydenhuollon kokonaismenot kuvaavat terveyspalvelujen tuottamisen astetta ja siksi 

niiden vaikutus terveydenhuollon järjestelyihin on suoraan potilaiden havaittavissa 

(Missinne ym. 2013). Terveydenhuoltoa uudistettaessa ja kehittäessä on osattava 

hahmottaa oikea resurssien ja rahoituksen tarve, jotta terveyspalvelut voidaan pitää 

mahdollisimman laadukkaalla tasolla.  

Sukupuolten välillä ilmennyt ero tyytyväisyydessä voidaan liittää terveydenhuollon 

resursseihin ja niiden riittävyyteen. Naiset suhtautuvat terveydenhuollon toimivuuteen ja 
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resursseihin miehiä kriittisemmin, ja naiset vaativat miehiä useammin enemmän 

resursseja palvelujen järjestämiseen (Forma & Saarinen 2008; Muuri 2007; Muuri 2008). 

Usein kriittisyys hyvinvointivaltioita kohtaan johtuu siitä, että julkisia palveluita halutaan 

kehittää ja niille halutaan myöntää lisää resursseja (Ervasti 1998a). Tämän tuloksen 

perusteella korostuu entisestään se näkemys, että terveyspalvelujen laatu vaikuttaa 

kansalaisten tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan ja siksi laadukkaita palveluita 

tulee vaalia myös jatkossa.  

Eri ikäisillä ilmenevät erot liittyvät toisaalta erilaisiin kokemuksiin terveydenhuollosta, 

toisaalta taas järjestelmän ulkopuolisiin tekijöihin. Nuorilla tyytyväisyys liittyy 

todennäköisesti siihen, ettei heille ole vielä kertynyt terveydenhuollosta hirveästi 

kokemusta, ja siksi heidän mielikuvansa perustuvat muualta tulleisiin näkemyksiin. 

Vanhemmilla ikäluokilla voi olla taas pienemmät odotukset terveydenhuollon toiminnan 

suhteen, koska he vertaavat palveluja aikaisempaan, jolloin standardit olivat alempana tai 

he kohtaavat heitä nuorempia enemmän kunnioitusta ja huolenpitoa terveydenhuollossa 

(Crow ym. 2003). Vanhimpien tyytyväisyys voi toisaalta selittyä elämänkierrolla eli 

vanhemmat ihmiset suhtautuvat asioihin tyynemmin ja hyväksyvämmin kuin heitä 

nuoremmat. Elämäkiertoon liittyviin selityksiin terveydenhuoltojärjestelmän rakenteilla 

ei voida vaikuttaa, mutta tyytyväisyyden terveydenhuoltoon ei tulisi olla näin sidonnainen 

ikään ja siksi olisi hyvä miettiä ratkaisuja, miten eri-ikäisten kokemukset 

terveydenhuollosta saataisiin lähemmäksi toisiaan.    

Tulosten perusteella korostuu myös perusterveydenhuollon toiminnan tärkeys 

tyytyväisyydessä. Suurimmassa osassa Euroopan terveydenhuoltojärjestelmissä 

perusterveydenhuolto ensimmäinen paikka, jonne kansalaiset hakeutuvat 

terveydenhuoltoon mennessään. Regiimien pohjalta tyytyväisyyden yhteiseksi 

selittäjäksi nousi perusterveydenhuollon painottuminen terveydenhuoltojärjestelmässä. 

Kun terveyspalvelujen tarjonta painottuu perusterveydenhuoltoon erikoissairaanhoidon 

sijasta, tyytyväisyys koko terveydenhuoltoa kohtaan vahvistuu. Tuloksista on nähtävissä 

se, että terveydenhuollon uudistamisessa olisi siis keskityttävä toimivan 

perusterveydenhuollon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Toisaalta tulokseksi saatiin, että 

erikoislääkärien määrä lisää tyytyväisyyttä enemmän suhteessa yleislääkäreihin, mikä on 

ristiriidassa regiimien pohjalta saadun tuloksen kanssa ja samoin aiemmin saatujen 

tulosten kanssa (esim. Wendt ym. 2010). Jotta tästä olisi mahdollista tehdä syvempiä 

päätelmiä, tarvitaan lisää tietoa siitä, miten tyytyväisyys muodostuu 
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perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa ja tutkia, onko niiden välillä eroja 

tekijöissä, jotka määrittävät tyytyväisyyttä.  

Suomessa ja Euroopassa paljon puhuttu terveydenhuollon valinnanvapaus ei tämän työn 

tulosten mukaan ole yhteydessä tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan. On 

luultavampaa, että muut tekijät kuin valinnanvapaus vaikuttavat tyytyväisyyteen 

enemmän. Erityisesti Suomen sote-uudistuksen kannalta olisi tärkeää, että uudistuksessa 

keskityttäisiin enemmän yllä mainittuihin tekijöihin kuin valinnanvapauden lisäämiseen, 

jos siis halutaan, että tyytyväisyys terveydenhuoltoa kohtaan pysyy samana tai vahvistuu. 

Sama näkemys pätee myös muihin eurooppalaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin ja niiden 

kehittämiseen ja uudistamiseen.  

8.2 Tulosten avaaminen  

8.2.1 Yksilötason tekijät ja tyytyväisyys  

Jo aikaisemmin mainittu oman edun tavoittelun eli hyödyn argumentti perustuu 

ajatukselle, että yksilöt tekevät päätöksiä henkilökohtaisen edun tavoittelun perusteella 

(Kangas 1997) ja, että yksilöiden taustasta ja kokemuksista riippuen heidän 

tyytyväisyytensä terveydenhuoltoa kohtaan vaihtelee (Missinne ym. 2013). Oman edun 

tavoittelua on käytetty enimmäkseen koko hyvinvointivaltioon kohdistuvassa 

tyytyväisyyden kartoittamisessa, ja siksi voi olla, että terveydenhuollon ja tyytyväisyyden 

suhteessa ei voidakaan puhua oman edun tavoittelusta vaan pidemminkin kokemusten 

vaikutuksesta yksilöiden mielipiteisiin. Esimerkiksi oman edun tavoittelun argumentin 

mukaan sairaat kannattaisivat ja olisivat tyytyväisempiä terveydenhuoltoon, koska he 

tarvitsevat terveydenhuollon palveluita enemmän ja siksi heidän on järkevää tukea niitä. 

Kuitenkin mitä aiemmissa ja omassa tutkimuksessani on saatu selville, että sairaammat 

ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin mitä terveet ovat (Borisova ym. 2017; 

Missinne ym. 2013; Wendt ym. 2010).  

Tyytyväisyydessä merkitsevät enemmän yksilöiden kokemukset, ja sairaammat ovat 

tekemisissä terveydenhuollon palvelujen kanssa enemmän kuin terveet. Sairaiden 

mielikuvat koostuvat useammista tilanteista terveydenhuollon palveluissa ja siksi heidän 

tyytyväisyytensä terveydenhuoltoa kohtaan on heikompi kuin terveillä. Subjektiivisen 

terveyden ja tyytyväisyyden suhde tämän tutkimuksen mukaan on vahva, vaikka muut 

sosiodemografiset tekijät on vakioitu. On ehdotettu, että kokemusten myötä 

todennäköisyys, että sairaampien odotukset terveydenhuollossa täyttyvät, laskee ja että 

lääkärit eivät ole kiinnostuneita hoitamaan pitkäaikaissairaita (Crow ym. 2002). Nämä 
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tekijät voivat vaikuttaa siihen, että terveet ovat tyytyväisempiä terveydenhuoltoon kuin 

itsensä sairaaksi arvioivat.  

Tämän työn tulosten mukaan iällä ja tyytyväisyydellä on vahva yhteys toisiinsa. 

Tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon ovat nuorimmat ikäluokat, tyytymättömämpiä ovat 

35-74-vuotiaat ja yli 75-vuotiaat ovat terveydenhuoltoon taas tyytyväisempiä kuin 

kaikkein tyytymättömimmät.  Samanlaisen tyytyväisyyden ja ikäluokan välisen kurvin 

saivat tulokseksi myös Borisova ym. (2017). Aikaisemmassa tutkimuksessa joko nuorin 

tai vanhin ikäluokka on ollut kaikkein tyytyväisin terveydenhuoltoon (Crow ym. 2002; 

Missinne ym. 2013; Wendt ym. 2010), ja oma tulokseni tukee aikaisempia tuloksia. 

Nuorten tyytyväisyyttä voidaan selittää samoilla perusteilla kuin terveiden; heillä ei ole 

vielä kertynyt terveydenhuollosta hirveästi kokemusta, ja siksi heidän mielikuvansa 

perustuvat muiden näkemyksiin.  

Vanhimpien tyytyväisyyttä on taas selitetty sukupolveen tai elämänkiertoon liittyvillä 

perusteluilla. Vanhemmat ihmiset suhtautuvat asioihin tyynemmin ja hyväksyvämmin 

kuin heitä nuoremmat tai he kohtaavat enemmän kunnioitusta ja huolenpitoa 

terveydenhuollossa. Toisaalta vanhemmilla ikäluokilla voi olla pienemmät odotukset 

terveydenhuoltoa kohtaan, koska he vertaavat palveluja aikaisempaan, jolloin standardit 

olivat alempana. (Crow ym. 2002.) Kuten subjektiivisen terveyden kohdalla, myös iän ja 

tyytyväisyyden suhdetta näyttää määrittävän kokemukset terveydenhuollon palveluista. 

Tässä työssä sukupuolten välisistä tyytyväisyyseroista saadut tulokset ovat osittain 

yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa. Sukupuolten välisistä tyytyväisyyseroista 

on enimmäkseen ristiriitaisia tuloksia, vaikka hieman useammin naisten on todettu 

suhtautuvan terveydenhuoltoon tyytyväisemmin kuin miesten (Crow ym. 2002; Hall & 

Dornan 1990). Tässä tutkimuksessa tulokseksi saatiin, että miehet ovat selkeästi naisia 

tyytyväisempiä terveydenhuoltoon. Voi olla, että erot liittyvät naisten ja miesten 

erilaiseen terveyspalvelujen käyttöön, mutta siitä tarvittaisiin lisää tutkimusta (Crow ym. 

2002). Koko hyvinvointivaltioon kohdistuvissa mielipidetutkimuksissa on todettu, että 

naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin yhteiseen hyvinvointivastuuseen, mutta he 

myös kriittisempiä tulonsiirto- ja palvelujärjestelmää kohtaan kuin miehet. Kriittisyys on 

kohdistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen ja riittävyyteen, ja naiset 

vaativat miehiä useammin enemmän resursseja palvelujen järjestämiseen. (Forma & 

Saarinen 2008; Muuri 2007; Muuri 2008.) Vaikka naiset suhtautuvat kriittisemmin 

palvelujen tasoon, he silti ovat valmiita lisäämään resursseja tason korjaamiseksi. Näin 
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ilmaistuna kriittisyyden voidaan katsoa liittyvän sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän 

tukemiseen. (Kallio 2010, 44.) Kansalaiset kritisoivat usein hyvinvointivaltiota, mutta 

usein sen kohdistuu haluun kehittää julkisia palveluita ja lisätä niiden resursseja (Ervasti 

1998b). Näin ajateltuna oma tulokseni viittaa siihen, että naiset ovat tyytymättömämpiä 

terveydenhuoltoon, koska he haluavat sen toimivan vielä paremmin. 

Tässä työssä tulokseksi saatiin, että tulot eivät vaikuta tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa 

kohtaan. Tulojen ja tyytyväisyyden suhteesta on aikaisemmin saatu ristiriitaisia tuloksia. 

Usein tulot eivät ole vaikuttaneet tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan, mutta 

toisinaan paremmin tienaavat ovat olleet tyytyväisempiä, toisinaan taas matalampituloiset 

(Borisova ym. 2017; Crow ym. 2002; Missinne ym. 2013; Wendt ym. 2010). Tuloja on 

tarkasteltu usein joko subjektiivisena arviona oman kotitalouden toimeentulosta (mm. 

Borisova ym. 2017; Wendt ym. 2010) tai tuloluokkien kautta (mm. Missinne ym. 2013), 

niin kuin on tehty myös tässä työssä. Paremmin toimeentulevien ryhmä arvioi tulevansa 

toimeen joko hyvin tai melko hyvin ja tuloluokkia katsottaessa parempituloiset tienaavat 

keskimääräisesti muita enemmän tuloluokka-asteikoilla. Wendt ym. (2010) saivat 

tulokseksi, että parempituloiset kannattavat vähemmän julkista terveydenhuoltoa, mutta 

olivat kuitenkin samaan aikaan kaikkein tyytyväisempiä terveydenhuoltoon. Vaikka 

parempituloiset suhtautuisivat hyvinvointivaltion toimintaan kriittisemmin kuin 

matalampituloiset (Ervasti 2006; Jæger 2006), hyötynäkökulmasta katsottuna he 

kuitenkin hyötyvät julkisista terveyspalveluista samalla tavalla kuin heitä huonommin 

toimeentulevat (Ervasti 1998a). Tämä ristiriitaisuus saattaa selittää tulojen ja 

tyytyväisyyden monimutkaista suhdetta, ja siksi tulot eivät vaikuta tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan. Samoin muiden yksilötason muuttujien vakiointi tässä työssä 

voi tasoittaa tulojen vaikutuksen tyytyväisyydessä. Tulojen kohdalla oman edun 

tavoittelun argumentti saa tukea.  

Koulutustaso vaikuttaa osittain tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan tämän työn 

tulosten mukaan. Kaikkein matalimmin ja korkeimmin koulutetuilla koulutuksella ei 

näytä olevan merkitystä, mutta koulutustasoltaan keskimmäisiin luokkiin asettuvat ovat 

muita tyytymättömämpiä. Aikaisemmin koulutuksen ja tyytyväisyyden suhteesta on saatu 

keskenään vastakkaisia tuloksia, ja usein koulutuksella ei ole katsottu olevan merkitystä 

(Crow ym. 2002). Matalasti koulutettujen on katsottu olevan tyytyväisempiä verrattuna 

heitä korkeammin koulutettuihin (Footman ym. 2013; Missinne ym. 2013), mutta myös 

tyytymättömämpiä kuin heitä korkeammin koulutetut (Borisova ym. 2017). Matalasti 

koulutettujen korkeampi tyytyväisyys voi johtua heidän pienemmistä odotuksista 
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terveydenhuoltoa kohtaan (Missinne ym. 2013). Myös koulutuksen yhteys 

hyvinvointivaltiomielipiteisiin ei tutkimusten mukaan ole yksiselitteinen (Kallio 2010), 

mikä voi johtaa tässä työssä saatuihin ristiriitaisiin tuloksiin. Koulutustasoltaan 

keskimmäisiin luokkiin asettuvien suurempaa tyytymättömyyttä verrattuna matalammin 

ja korkeammin koulutettuihin voi selittää samalla tavalla hyötynäkökulmalla kuin 

sukupuolten välisten erojen kohdalla. He kokevat hyötyvänsä terveydenhuollosta, mutta 

suhtautuvat sen toimintaan kriittisemmin, koska haluavat sen toimivan paremmin ja 

haluaisivat, että sen toimintaan kohdistettaisiin lisää resursseja.  

Gevers ym. (2000) saivat myös tuloksekseen, että koulutuksella ei ole merkitystä, kun 

tarkastellaan tukea julkista terveydenhuoltoa kohtaan. He lähtivät tulkitsemaan tulosta 

ideologisen näkökulman kautta, mikä yleensä tuntuu pehmentävän oman edun tavoittelun 

vaikutusta. Ideologisen näkökulman mukaan ihmisten aseman ja heidän asenteidensa 

välillä ei ole suoraa suhdetta, mutta suhteen vaikutus suodattuu ihmisten ideologisen 

asemoinnin tai heidän sosiopoliittisten uskomustensa läpi. Ideologiat ohjaavat ihmisiä 

heidän päätöksenteossaan ja muokkaavat heidän asenteitaan ja mieltymyksiään. Vaikka 

ideologiat vaikuttavat siihen todennäköisyyteen, että ihmiset suhtautuvat asioihin 

omaksumansa ideologian mukaisesti, se ei kuitenkaan tarkoita, että ihmiset täysin 

allekirjoittaisivat ideologian sisältämät keinot ja tavoitteet. Tämä tarkoittaa, että ihmisten 

ideologiseen asemointiin vuorostaan vaikuttaa heidän asemansa yhteiskunnassa. Näin 

ajateltuna tuki hyvinvointivaltion toimintaan on epäsuorasti suhteessa ihmisten asemaan 

yhteiskunnassa heidän ideologisen asemansa kautta. Voidaan siis väittää, että 

yhteiskunnallinen asema ja motivaatio tukea hyvinvointivaltiota omien intressien 

pohjalta ovat yhteydessä toisiinsa, mutta niin myös tietty ideologinen asemointi voi saada 

aikaan motivaation tukea hyvinvointivaltiota.  

Tämän työn kannalta ideologisesta näkökulmasta katsottuna voisi ajatella, että kun 

yksilötason ideologiset muuttujat on vakioitu analyysissä, niin koulutuksen merkitys 

yhteiskunnallisen aseman määrittäjänä hälvenee. Oman edun tavoittelun suodattuminen 

ideologisen asemoinnin läpi aiheuttaa sen, että koulutuksen ja tyytyväisyyden yhteys on 

heikko. Toisaalta tässä työssä koulutuksen merkitystä tyytyväisyyden selittäjänä voi 

heikentää muiden yksilötason muuttujien vakiointi, erityisesti muiden sosioekonomisten 

tekijöiden vakiointi. 

Mielestäni tässä tutkimuksessa saadut tulokset työmarkkina-aseman ja tyytyväisyyden 

suhteesta ovat mielenkiintoisia. Kaikkein tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon 
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näyttävät olevan työssäkäyvät ja kaikkein tyytyväisimpiä eläkeläiset. Itse osasin odottaa 

pikemminkin päinvastaista tulosta. Samankaltaisen tuloksen saivat myös Missinne ym. 

(2013), mutta tässä työssä työmarkkina-aseman ja tyytyväisyyden suhde on vahvempi. 

Useammassa tutkimuksessa on tarkasteltu sosiaaliluokan (esim. työväestö, ylemmät 

toimihenkilöt) ja tyytyväisyyden suhdetta, mutta niiden tulokset eivät ole kovin hyvin 

vertailtavissa tämän työn tuloksiin (esim. Crow ym. 2002; Wendt ym. 2010). Aiemmin 

on saatu tulokseksi, että työttömät tukevat työllisiä ja eläkeläisiä enemmän julkista 

terveydenhuoltoa (Gevers ym. 2000), mikä on osittain samassa linjassa omien tulosteni 

kanssa. Kokemusnäkökulmaa soveltaen sairaiden, työkyvyttömien ja eläkeläisten 

olettaisi olevan kaikkein tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon, mutta näin ei tämän 

analyysin mukaan ole. Toisaalta hyötynäkökulmasta katsoen tuloksia voidaan tulkita niin, 

että muut paitsi työlliset suhtautuvat terveydenhuoltoon tyytyväisemmin, koska he 

hyötyvät julkisesta terveydenhuollosta enemmän kuin työlliset, joilla on usein 

työterveyden palvelut käytössään. Oman edun tavoittelun argumentti saa siis tukea 

työmarkkina-aseman ja tyytyväisyyden suhdetta havainnoidessa. Työmarkkina-aseman 

ja tyytyväisyyden suhteeseen vaikuttaa todennäköisesti muiden sosioekonomisten 

tekijöiden vakiointi, samoin kuin muiden yksilötason muuttujien vakiointi.  

Monitasoanalyysin tulosten mukaan asuinpaikalla on yhteys tyytyväisyyteen. Kaikkein 

tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon ollaan isoissa kaupungeissa, kun taas muualla ollaan 

tyytymättömämpiä. Footman ym. (2013) päätyivät tutkimuksessaan päinvastaiseen 

tulokseen. Heidän tulostensa mukaan kaikkein tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon ovat 

maaseudulla asuvat. He selittivät maaseudulla asuvien tyytyväisyyttä heidän 

matalammilla odotuksilla terveyspalveluista.  

Omaa tulostani voi tulkita hyötynäkökulman mukaan. Isoissa kaupungeissa asuvilla on 

eniten terveydenhuollon palveluja käytössään, heillä palveluiden kattavuus on parhain ja 

siksi he ovat muualla asuvia tyytyväisempiä terveydenhuoltoon. Kaupungeissa asuvat 

kokevat hyötyvänsä terveydenhuollosta eniten.  Isojen kaupunkien ulkopuolella 

terveyspalveluita on taas vähemmän tarjolla, ja siellä asuvat eivät koe saavansa tarpeeksi 

terveyspalveluja tai ainakaan läheltä omaa kotia. Palvelujen saatavuus vaikuttaa siihen, 

että kauempana kaupungeista asuvat ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon. 

Ideologian ja terveydenhuoltoon tyytyväisyyden suhdetta on aikaisemmassa 

tutkimuksessa käsitelty vähän. Gevers ym. (2000) toteavat, että julkista terveydenhuoltoa 

kannattavat enemmän ne, jotka asettavat itsensä vasen-oikea-akselilla enemmän 
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vasemmalle. Footman ym. (2013) saivat taas tulokseksi, että mitä enemmän ihmiset 

luottavat politiikkaan, sitä tyytyväisempiä he ovat terveydenhuoltoon. Egalitarismin 

vaikutusta tyytyväisyyteen tutkivat Missinne ym. (2013) ja heidän mukaansa 

egalitarismin kannattajat ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin ne, joille tasa-

arvo ei ole erityisen tärkeää.  

Omassa tutkimuksessani olen tutkinut vasen-oikea-akselilla asemoitumisen, politiikkaan 

luottamisen ja tasa-arvon tukemisen suhdetta tyytyväisyyteen. Geversin ym. (2000) 

tapaan päädyin tulokseen, että mitä vasemmalle ihmiset itsensä asemoivat, sitä 

tyytyväisempiä terveydenhuoltoon he ovat. Vaikka vaikutus ei ole suuri, ideologinen 

asemoituminen vaikuttaa tyytyväisyyteen. Luottamus politiikkaan osoittaa saman 

tuloksen kuin Footman ym. (2013); ne, jotka luottavat enemmän politiikkaan, ovat myös 

tyytyväisempiä terveydenhuoltoon. Se osoittautui omassa analyysissäni yksittäisistä 

muuttujista kaikkein vahvimmaksi selittäjäksi tyytyväisyydessä. Tasa-arvon kohdalla 

päädyin siihen, että mitä tasa-arvoisemmaksi vastaajat määrittelevät itsensä, sitä 

tyytyväisempiä he ovat. Yhteys ei ole erityisen vahva, mutta osoittaa kuitenkin tasa-arvon 

ja tyytyväisyyden välisen yhteyden. Tämä tulos on ristiriidassa Missinnen ym. (2013) 

tuloksen kanssa. Edellä käsiteltyjen ideologisten muuttujien ja tyytyväisyyden suhteeseen 

luultavasti vaikuttaa niiden toisensa vakioivat vaikutukset, ja mahdollisesti myös muiden 

yksilötason tekijöiden vakiointi. Vakiointi saattaa lieventää yhteyden voimakkuutta. 

On ehdotettu, että ideologiat ja moraalinen sitoutuminen hyvinvointivaltioon selittää 

suhtautumista hyvinvointivaltioon paremmin kuin hyöty- ja intressinäkökulma ja, että 

yhteiskunnallisen aseman lisäksi ideologinen asemointi antaa lisää syitä tukea 

hyvinvointivaltiota (Gelissen 2000). Omassa analyysissäni käytetyt kolme ideologista 

asemointia kuvaavaa muuttujaa ja niiden kautta saadut tulokset tukevat ideologisen 

asemoinnin näkökulmaa. Mitä enemmän luotat politiikkaan ja poliittisiin toimijoihin, 

mitä enemmän kannatat tasa-arvoa, mitä enemmän olet vasemmalla ideologisesti, sitä 

tyytyväisempi olet terveydenhuoltoon. Voi olla, että tämä sama pätee myös muiden 

hyvinvointivaltioiden instituutioiden kohdalla. Mitä enemmän lähtökohtaisesti kannatat 

hyvinvointivaltion arvoja ja julkista valtaa, sitä tyytyväisempi olet hyvinvointivaltion 

instituutioihin.  

Teoriat legitimaatiosta viittaavat vielä selitykseen, jossa luottamus, usko demokraattisiin 

instituutioihin selittää hyvinvointivaltiolle annetun tuen määrää. Sen mukaan luottamus 

instituutioihin perustuu oikeutukselle ja poliittinen luottamus liittyy poliittisen toiminnan 
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hyväksymiseen. Ihmiset, jotka uskovat, että poliittista valtaa käytetään oikein, tukevat 

politiikkatoimia enemmän, kun taas ihmiset, jotka eivät luota oman maansa hallituksen 

toimintaan, antavat vähemmän tukea. Luottamusta ei kuitenkaan tule nähdä samana 

asiana kuin legitimointia, vaan yhtenä julkisen mielipiteen muokkaajana, joka auttaa 

selittämään ihmisten asenteita ja toimia suhteessa hyvinvointivaltioon. (Misztal 1996, 

245, 248.) Tämän näkemyksen mukaan luottamus voi vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen 

siitä, miten hyvinvointivaltion instituutiot toimivat heidän mielestään.  Voidaan olettaa 

siis, jos yleinen luottamus hyvinvointivaltion instituutioihin on vähäinen, ihmiset ovat 

vähemmän halukkaita tukemaan näitä instituutioita. (Gelissen 2000.) Myös tämä 

näkemys voi auttaa ymmärtämään tässä työssä saatuja tuloksia. Ne, jotka luottavat 

tehtyyn politiikkaan, ovat tyytyväisempiä terveydenhuoltoon. Edlundin (2006) mukaan 

on kuitenkin vähän todisteita siitä, että epäluottamus hyvinvointivaltioiden instituutioiden 

toimintaan kehittyisi hyvinvointivaltiota vastustaviin mielipiteisiin.  Monille ihmisistä 

epäluottamus hyvinvointivaltion toimintaan liittyy riittämättömiin resursseihin ja he ovat 

valmiita kasvattamaan julkista kulutusta, jotta hyvinvointivaltion palveluita voitaisiin 

parantaa. On silti ihmisiä, joilla epäluottamus kiinnittyy vahvasti hyvinvointivaltiota 

vastustavaan asenteeseen ja on mahdollista, että tehty politiikka saattaa kääntää 

useampien ihmisten asenteen tähän jälkimmäiseen suuntaan. Näin ajateltuna voidaan 

sanoa, että epäluottamus hyvinvointivaltion instituutioiden toimintaan voi muodostaa 

potentiaalisen uhan hyvinvointivaltioille.     

Yksilötason muuttujina olivat myös neljä hoidon saantia ja saamatta jäämistä kuvaavaa 

muuttujaa. Ensimmäinen muuttuja kuvaa yleisesti, onko hoito jostain syystä jäänyt 

toteutumatta. Ne, jotka kokevat jääneensä ilman hoitoa, ovat tyytymättömämpiä 

terveydenhuoltoon kuin ne, jotka kokevat saaneensa hoitoa. Täysin samaa ovat tutkineet 

Borisova ym. (2017), joiden tulos on samassa linjassa omani kanssa. Muuten hoidon 

saantia on tutkittu muun muassa tutkimalla tyytyväisyyden ja lääkäri-potilas-kontaktin 

keston yhteyttä ja tyytyväisyyden ja hoitoonpääsyn sääntelyn yhteyttä (Crow ym. 2002; 

Wendt ym. 2010). Näiden aikaisempien tutkimusten mukaan lääkäri-potilas-kontaktin 

kestäessä pidempään tyytyväisyys terveydenhuoltoon lisääntyy. Hoitoonpääsyn 

sääntelyn ja tyytyväisyyden yhteydestä on taas ristiriitaisia tuloksia. Tämän työn tuloksen 

pohdinnassa kokemusten näkökulma pätee. Jos ihminen kokee, että hän ei ole saanut 

tarvitsemaansa hoitoa, hän osoittaa sen tyytymättömyytenä terveydenhuoltoon. 

Tyytyväisyyden ja hoidon saannin yhteys on vahva ja siksi on tärkeää tutkia, kenellä hoito 

jää saamatta ja minkä takia.  
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Omassa työssäni tutkin kolmea syytä, minkä takia hoito on jäänyt saamatta ja miten ne 

ovat yhteydessä tyytyväisyyteen. Kun hoito jää saamatta hoidon kustannusten vuoksi, se 

lisää tyytymättömyyttä terveydenhuoltoon. Samoin ne, jotka ovat jääneet ilman hoitoa 

pitkien hoitojonojen vuoksi, ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin ne, joilla 

hoitojonojen pituus ei ole vaikuttanut saatuun hoitoon. Nämä tulokset ovat linjassa 

aikaisemman tutkimuksen kanssa (Borisova ym. 2017; Crow ym. 2002; Missinne ym. 

2013). Erityisesti hoitojonojen pituus on vahvasti yhteydessä tyytyväisyyteen. Näitä 

tuloksia voidaan myös selittää kokemusnäkökulman kautta. Kun ihmiset ovat kokeneet, 

että hoidon saaminen on liian kallista heille, heidän tyytyväisyytensä vähenee. Samoin 

jos hoito on jäänyt saamatta hoitojonojen pituuden vuoksi, tämä kokemus kanavoituu 

tyytymättömyyteen. Kolmas hoidon saamatta jäämistä selitti asuinpaikka. Asuinpaikka ei 

näytä vaikuttavan tyytyväisyyteen. Asuinpaikan vaikutus viittaa hieman siihen, että ne, 

jotka ovat jääneet saamatta hoitoa asuinpaikan vuoksi, ovat tyytyväisempiä 

terveydenhuoltoon kuin ne, joilla hoito ei ole jäänyt saamatta asuinpaikan vuoksi. Tämä 

toisaalta on ristiriidassa aiemmin tässä työssä esitellyn tuloksen kanssa, minkä mukaan 

isojen kaupunkien ulkopuolella asuvat ovat tyytymättömämpiä terveydenhuoltoon kuin 

isoissa kaupungeissa asuvat. Toisaalta asuinpaikkaa ei ole määritelty hoidon saannin 

muuttujassa, joten on ehkä mielekkäintä todeta, että hoidon saamatta jääminen 

asuinpaikan takia ei näytä olevan yhteydessä tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa kohtaan.  

Edellä käsiteltyjen hoidon saantia kuvaavien muuttujien ja tyytyväisyyden suhteeseen 

saattaa vaikuttaa regiimimuuttujan vakiointi. Hoidon saamatta jääminen mittaa omalla 

tavallaan hoitoonpääsyä, samoin kuin regiimimuuttujaan sisältyvät terveydenhuollon 

resurssit ja hoitoonpääsyn sääntelyn indeksi. Hoidon saamatta jääminen kustannusten 

vuoksi voidaan taas ajatella mittaavan yksityisiä kulutusmenoja ja mahdollisuuksia 

maksaa hoidosta, ja siksi sen tulokseen voi vaikuttaa regiimien sisältävien rahoitukseen 

liittyvien tekijöiden vakiointi. Yksilötason asuinpaikkaa kuvaavan muuttujan vakiointi 

voi vaimentaa hoidon saamatta jäämistä asuinpaikan takia kuvaavan muuttujan ja 

tyytyväisyyden suhdetta.  

Suomessa paljon puhutun valinnanvapauden ja tyytyväisyyden suhdetta olen tässä työssä 

kartoittanut kahden muuttujan kautta. Valinnanvapauden ja tyytyväisyyden suhdetta on 

aiemmin tarkasteltu hoitoonpääsyn ja sen sääntelyn näkökulmasta (esim. Crow ym. 2002; 

Wendt ym. 2010). Hoitoonpääsyn sääntely, esimerkiksi lähetteiden käyttäminen, ei näytä 

vaikuttavan Wendtin ym. (2010) tulosten mukaan tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa 

kohtaan, mutta Crown ym. (2002) kartoittamissa tutkimuksissa saatiin taas enemmän 
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viitteitä siitä, että valinnanvapaus terveyspalveluissa lisää tyytyväisyyttä ja sääntely 

vähentää sitä. Wendt ym. (2010) tarkastelivat hoitoonpääsyn sääntelyä institutionaalisella 

tasolla, mutta tässä työssä tarkastelen valinnanvapauden ja tyytyväisyyden suhdetta 

yksilötasolla arvojen kautta. Hoitoonpääsyn sääntelyä kuvaava muuttuja oli alun perin 

suunnitelmissa käyttää ryhmätason selittävänä muuttujana, mutta multikollineaarisuuden 

vuoksi se jätettiin analyysistä pois. Hoitoonpääsyn sääntely on kuitenkin yksi regiimejä 

määrittävä piirre ja sitä kautta se sisältyy analyysiin. Tässä työssä vapautta ja luovuutta 

kuvaavat muuttujat mittaavat tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan.  

Vapaus-muuttujan tuloksesta on mahdollista päätellä, että mitä enemmän vapautta 

vastaaja kokee tarvitsevansa, sitä tyytymättömämpi hän on terveydenhuoltoa kohtaan. 

Toisin sanoen taas mitä vähemmän vapautta ihminen kokee tarvitsevansa, sitä 

tyytyväisempi hän on terveydenhuoltoon. Yhteys tyytyväisyyden ja vapauden halun 

välillä ei ole vahva, mutta se kuitenkin määrittää tyytyväisyyttä. Luovuus-muuttujalla ei 

näytä olevan yhteyttä tyytyväisyyteen. Tästä voidaan päätellä, että osalla ihmisistä 

valinnanvapauden määrä määrittää tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon, osalla taas ei. Sekä 

vapaus- että luovuus-muuttujaa yhdessä katsoen voidaan kuitenkin tehdä päätelmä, että 

valinnanvapaudella terveydenhuollossa ei ole merkitystä tyytyväisyyden määrittäjänä, 

koska niiden merkitys yhdessä tyytyväisyyden määrittäjänä tässä analyysissä on hyvin 

pieni muiden yksilötason muuttujien ja regiimimuuttujan ollessa vakioituina. Muut tekijät 

todennäköisesti vaikuttavat tyytyväisyyteen enemmän kuin valinnanvapaus. Myöskään 

Wendt ym. (2010) eivät saaneet tukea sille, että valinnanvapaus vaikuttaisi merkittävästi 

kansalaisten mielipiteeseen terveydenhuollosta. Siihen viittaa tulos, että 

terveydenhuollon sääntely ei näytä olevan merkittävä tekijä tyytyväisyydessä. 

Mielenkiintoista on toki tietää se, että kenelle valinnanvapaus on tärkeää ja kenen 

tyytyväisyyteen se vaikuttaa.  

Aiemmassa tutkimuksessa on tutkittu niitä tekijöitä, jotka määrittävät valinnanvapautta 

(esim. miten valitaan, ketkä valitsevat). Aikaisemmin on todettu, että se, miten potilaat 

tekevät valintansa, on monimutkainen suhde potilaan ja palveluntarjoajien välillä. Ei ole 

olemassa tyypillistä potilasta, joka haluaisi käyttää ja käyttäisi valinnanvapautta 

enemmän kuin muut potilaat. Eri potilaat tekevät eri päätöksiä eri tilanteissa. 

Valinnanvapaudesta tehdyt oletukset terveyspolitiikassa saattavat siksi olla todellisuuden 

yksinkertaistamista. Asiaa pitäisi kuitenkin tutkia enemmän. (Victoor ym. 2012.) 

Yksittäisiin toimijoihin kohdistuvat tutkimukset eivät ole laajasti yleistettävissä. 

Esimerkiksi Tanskassa tutkittiin valinnanvapauden muodostumista yhden maakunnan 
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sisällä ja tulokseksi saatiin, että naiset ja opiskelijat valitsivat muita useammin 

käyttämänsä sairaalan itse. Valintaan vaikuttivat sairaalan läheisyys, yleislääkärin 

suositus ja aikaisempi kokemus sairaalan palveluista. (Birk ym. 2011.) Voidaan siis 

todeta, että valinnanvapaus ei itsenään lisää tyytyväisyyttä, vaan tyytyväisyyteen 

vaikuttavat enemmän muut tekijät.   

8.2.2 Terveydenhuoltojärjestelmän institutionaaliset tekijät ja tyytyväisyys 

Aiemmissa tutkimuksissa elää hyvin vahvasti ajatus siitä, että hyvinvointivaltion 

institutionaaliset piirteet muovaavat yksilöllisiä näkemyksiä terveydenhuollon 

oikeutuksesta (Blekesaune & Quadagno 2003). Institutionaalinen teoria korostaa ajatusta 

siitä, että terveydenhuollon julkinen kannatus rakentuu järjestelmän institutionaalisesta 

muotoilusta. Tyytyväisyys kiinnittyy henkilökohtaisiin kokemuksiin ja siksi 

institutionaaliset erot merkitsevät paljon. (Wendt ym. 2010.) Tässä tutkimuksessa tutkin 

terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisten piirteiden suhdetta tyytyväisyyteen 

seuraavaksi käsiteltävien muuttujien kautta. 

Ensimmäisinä institutionaalisten piirteiden ja tyytyväisyyden suhdetta tarkastelevina 

muuttujina tässä työssä olivat yleislääkäreiden ja kaikkien lääkäreiden määrä 

terveydenhuoltojärjestelmissä. Yleislääkäreiden ja lääkäreiden määrää on käytetty 

tyytyväisyyden tulkitsijana myös joissakin aiemmissa tutkimuksissa (Wendt ym. 2010, 

Xesfingi &Vozikis 2016). Wendtin ym. (2010) tutkimuksessa yleislääkäreiden määrän 

havaittiin olevan kaikkein tärkein tekijä tyytyväisyyden määrittäjänä, ja he pitävät 

tärkeänä, että järjestelmissä panostettaisiin kansalaisten usein ensimmäiseen kontaktiin 

terveydenhuollossa. Samoin Xesfingin ja Vozikiksen (2016) mukaan kaikkien 

lääkäreiden määrä lisää tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan.  

Omat tulokseni viittaavat samaan suuntaan kuin aiempien tutkimusten tulokset, mutta 

yleislääkäreiden määrän sijaan korostuu erikoislääkäreiden määrä tyytyväisyyden 

selittäjänä. Kun yleislääkäreiden määrän ja kaikkien lääkärien määrän toisiaan vakioiva 

vaikutus otetaan huomioon, kaiken kaikkiaan suurempi lääkärien määrä lisää 

tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon ja tyytyväisyyteen vaikuttaa enemmän 

erikoislääkäreiden kuin yleislääkäreiden määrä. Kaikkien lääkäreiden määrä suhteessa 

tyytyväisyyteen on positiivinen, koska luvussa ovat mukana myös erikoislääkärit 

yleislääkärien lisäksi. Yleislääkäreiden määrää kuvaavan muuttujan vaikutus näyttäytyy 

negatiivisena, koska kaikkien lääkäreiden määrää kuvaava muuttuja sisältää myös 

yleislääkäreiden määrän ja suhteessa kaikkien lääkärien määrään pelkästään 
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yleislääkärien määrä vaikuttaa tyytyväisyyteen vähemmän. Sekin, että regiimit on 

vakioitu, lieventää molempien lääkärien määrää kuvaavien muuttujien vaikutusta 

tyytyväisyyteen.  

Omien tuloksekseni mukaan erikoislääkärien määrä korostuu tyytyväisyyden selittäjänä 

verrattuna yleislääkäreiden määrään. Aikaisemmissa tutkimuksissa on taas useammin 

korostunut yleislääkäreiden määrä merkitys tyytyväisyyden muodostumisessa. 

Erikoislääkärien ja yleislääkärien suhteesta tyytyväisyyteen olisi hyvä saada lisää 

tutkittua tietoa. Voidaan kuitenkin sanoa, että molempien lääkäreiden määrän merkitys 

liittyy nopeaan hoitoonpääsyyn ja siksi ne vaikuttavat tyytyväisyyteen. Ylipäänsä hoidon 

saannin voidaan sanoa olevan yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka määrittävät kansalaisten 

tyytyväisyyttä terveydenhuoltoa kohtaan, ja siksi hoidon saannin sulavoittamisen 

merkitystä terveydenhuoltoa uudistettaessa ei voi unohtaa. 

Yksityisten kotitalouksien kulutusmenojen ja tyytyväisyyden suhdetta on tutkittu myös 

aikaisemmin. On esitetty, että kotitalouksien kulutusmenot eivät vaikuta tyytyväisyyteen 

(Wendt ym. 2010; Xesfingi &Vozikis 2016), mutta myös, että niiden kasvaessa 

tyytyväisyys vähenee (Borisova ym. 2017). Oma tulokseni viittaa Borisovan ym. (2017) 

tapaan siihen, että kotitalouksien kuluttaessa enemmän terveydenhuoltoon, tyytyväisyys 

terveydenhuoltoon vähenee. Kulutuksen määrän voimakkuus tyytyväisyyteen ei ole 

kuitenkaan kovin suuri. Tämä tulos on samansuuntainen, kun yksilötasolla saatu tulos. 

Aikaisemmin totesin, että hoidon jäädessä saamatta hoidon kustannusten vuoksi, se lisää 

tyytymättömyyttä terveydenhuoltoon. Yksilötasolla hoidon saamatta jääminen 

kustannusten vuoksi mittaa omalla tavallaan yksityisiä kulutusmenoja ja mahdollisuuksia 

maksaa hoidosta, ja sen vakiointi, samoin kuin regiimien vakiointi, voivat vaikuttaa 

kotitalouksien kulutusmenojen ja tyytyväisyyden suhteeseen. Voidaan sanoa, että tässä 

tapauksessa terveydenhuoltojärjestelmän institutionaaliset piirteet muokkaavat ihmisten 

mielipiteitä ja kokemuksia terveydenhuollosta. Mitä enemmän ihmiset laittavat omaa 

rahaansa terveydenhuoltoon, sitä tyytymättömämpiä he siihen ovat. Tämä tulos viittaa 

siihen, että julkiselle terveydenhuollon rahoitukselle löytyy tukea.  

Toinen terveydenhuollon rahoitukseen liittyvä muuttuja kartoitti terveydenhuollon 

kokonaismenojen ja tyytyväisyyden suhdetta, ja sitä on käytetty myös muissa 

tutkimuksissa selittävänä tekijänä. Kuten aikaisemmissa tutkimuksissa (Borisova ym. 

2017; Missinne ym. 2013; Wendt ym. 2010; Xesfingi &Vozikis 2016), myös oma 

tulokseni osoittaa, että terveydenhuoltojärjestelmien suuremmat kokonaismenot asukasta 
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kohden lisäävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Eurooppalaisissa 

terveydenhuoltojärjestelmissä suurin osa terveydenhuollon kokonaismenoista on valtion 

rahoittamaa, ja siksi on mahdollista sanoa samoin kuin kotitalouksen kulutusmenojen 

kohdalla, että terveydenhuollon julkisesta rahoitusta kannatetaan. Terveydenhuollon 

kokonaismenot kuvaavat terveyspalvelujen tuottamisen astetta ja siksi niiden vaikutus 

terveydenhuollon järjestelyihin on suoraan potilaiden havaittavissa (Missinne ym. 2013). 

Myös aiempien tutkimusten lailla oma tulokseni tukee näkökulmaa, että 

hyvinvointivaltion institutionaaliset järjestelyt muovaavat yksilöllisiä näkemyksiä 

terveydenhuollon oikeutuksesta. Terveydenhuollon kokonaismenojen ja tyytyväisyyden 

suhteen suuruuteen vaikuttaa todennäköisesti regiimien vakiointi, koska regiimien 

piirteitä ovat terveydenhuollon kokonaismenot ja julkinen rahoitusosuus.   

Viimeisenä institutionaalisten piirteiden ja tyytyväisyyden suhdetta havainnoimaan 

käytin horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksiä, joka kuvaa 

terveydenhuoltojärjestelmien epäoikeudenmukaisuutta. Tätä indeksiä ei ole aiemmin 

käytetty selittämään tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Tasa-arvon kannatuksen ja 

tyytyväisyyden suhdetta on tarkasteltu yksilötasolla aiemmin, mutta horisontaalisen 

epäoikeudenmukaisuuden indeksi ei kuvaa yksilöiden ideologiaa tasa-arvoon liittyen, 

vaan indeksin avulla tutkitaan missä laajuudessa standardoituihin tarpeisiin perustuva 

terveyspalvelujen käyttö vaihtelee eri tuloluokkien välillä eri maissa. Horisontaalisen 

epäoikeudenmukaisuuden indeksiä voidaan pitää ideologiaa kuvaavana muuttujana, 

mutta se ei sijaitse yksilötasolla vaan ryhmätasolla.  

Horisontaalisella epäoikeudenmukaisuudella on työni mukaan yhteys tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan. Saatua tulosta voidaan tulkita niin, että mitä 

epäoikeudenmukaisempi terveydenhuolto on, sitä tyytymättömämpiä siihen ollaan. 

Vaikka yhteys näiden kahden muuttajan välillä ei ole kovin vahva, on mahdollista 

päätellä, että tasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä lisää tyytyväisyyttä siihen. Jos 

tulosta käsitellään institutionaalisen teorian kautta, voidaan sanoa, että 

terveydenhuoltojärjestelmän epäoikeudenmukaisuus muovaa yksilöiden näkemyksiä ja 

kokemuksia terveydenhuollosta. Epäoikeudenmukaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä 

suhteessa terveyspalvelujen käytön tarpeeseen korkeatuloiset käyttävät palveluita 

enemmän kuin pienituloiset. Korkeatuloiset siis hyötyvät järjestelmästä enemmän kuin 

pienituloiset.  
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Voidaan kuitenkin kysyä, kuinka paljon epäoikeudenmukainen terveydenhuolto loppujen 

lopuksi vaikuttaa tyytyväisyyteen ja terveydenhuollon oikeutukseen. Esimerkiksi 

Suomen terveydenhuolto on yksi kaikkein epätasa-arvoisimmista teollisissa maissa (van 

Doorslaer & Masseria 2004), mutta kuitenkin tässä työssä tarkastelluissa maissa Suomen 

terveydenhuoltoon ollaan kolmanneksi tyytyväisiä. Kreikan järjestelmä on taas 

horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksin mukaan yksi tasa-arvoisimmista 

järjestelmistä, mutta maan terveydenhuoltoon ollaan kaikkein tyytymättömämpiä 

verrattuna muihin tämän työn maihin. Toisaalta Itävallan ja Belgian järjestelmiin ollaan 

kaikkein tyytyväisimpiä, ja niiden järjestelmät ovat myös oikeudenmukaisia (kts. kuviot 

1 ja 2). Epäoikeudenmukaisuuden ja tyytyväisyyden suhdetta pitäisi selvittää lisää ja 

tarkastella syvemmin, sopiiko horisontaalisen epäoikeudenmukaisuuden indeksi 

tyytyväisyyden selittäjäksi.   

8.2.3 Terveydenhuoltoregiimit ja tyytyväisyys 

Aikaisemmissa tutkimuksissa terveydenhuoltojärjestelmämalleja (esim. kansallinen 

terveyspalvelu, sosiaalivakuutus) tai hyvinvointivaltioregiimeitä on käytetty 

terveydenhuollon oikeutuksen tarkasteluun (esim. Gevers ym. 2000; Kohl & Wendt 

2004), ja usein näkökulmana on ollut legitimiteetin toinen ulottuvuus eli mieltymykset 

siitä, mikä valtion roolin tulisi olla terveydenhuollon järjestämisessä.  Tyytyväisyyttä 

terveydenhuoltoon ja hyvinvointivaltioregiimeitä yhdessä on tutkittu vähän, ja 

tyytyväisyyttä ja terveydenhuoltoregiimejä ei olla tarkasteltu aiemmin yhdessä ollenkaan. 

Hyvinvaltiovaltioregiimeillä ja tyytyväisyydellä on todettu olevan vahva yhteys, mikä 

saattaa johtua saman regiimiin kuuluvien maiden samankaltaisista ideologisista piirteistä, 

valtion roolista ja julkisten terveyspalvelujen laajuuden ja laadun yhteneväisyyksistä 

(Kohl & Wendt 2004). Toisaalta uudelleenjaon tukemisen ja hyvinvointivaltioregiimien 

suhde ei ole vakuuttava (Jæger 2006).  

Gevers ym. (2000) löysivät todisteita julkisen terveydenhuollon kannatuksen ja eri 

hyvinvointivaltioiden välille. Tuki on erityisen kiinnittynyt hyvinvointivaltion 

sosiaalidemokraattisiin ominaisuuksiin. Tuki vähenee liberaaleissa ja konservatiivisissa 

hyvinvointivaltioissa. Myös Välimeren maissa tuki julkista terveydenhuoltoa kohtaan on 

vahva, mikä kertoo siitä, että vähemmän kehittyneet hyvinvointivaltiot toimivat motiivina 

tukea julkista terveydenhuoltoa. Tässä työssä terveydenhuoltoregiimit eivät kuitenkaan 

perustu esimerkiksi juuri Geversin ym. (2000) käyttämille hyvinvointivaltioregiimeille, 

vaan aiemmin tässä työssä muodostetuille terveydenhuoltoregiimeille. 

Terveydenhuoltoregiimien piirteiden yhteenveto on esitetty taulukossa 9.  
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Taulukko 9. Yhteenveto terveydenhuoltoregiimien piirteistä    

Regiimit Tarjonta ja resurssit Rahoitus ja menot Institutionaaliset piirteet 
Regiimi 1: 
Itävalta, Saksa, 
Sveitsi 

Keskimääräistä enemmän, 
tasapaino 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä 

Kokonaismenot 
suurimmat, julkisen ja 
yksityisen 
rahoitusosuudet 
keskimääräiset 

Sääntely kaikkein 
vähäisintä, 
sosiaalivakuus-
pohjainen, lääkäreiden 
palkkaus palvelumäärän 
mukaan 

Regiimi 2: 
Ranska, Belgia 

Keskimääräistä vähemmän, 
tarjonta painottunut 
perusterveydenhuoltoon 

Kokonaismenot 
keskimääräistä 
suuremmat, julkinen 
rahoitusosuus 
keskimääräistä 
suurempi, yksityinen 
rahoitusosuus kaikkein 
pienin 

Sääntely vähäistä, 
sosiaalivakuutus-
pohjainen, lääkäreiden 
palkkaus palvelumäärän 
mukaan 

Regiimi 3: 
Tšekki, Puola, 
Unkari, Slovenia 

Resursseja kaikkein 
vähiten erityisesti 
terveysteknologiaa, 
tasapaino 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä 

Kokonaismenot 
kaikkein pienimmät, 
julkisen rahoitusosuus 
keskimääräistä 
pienempi, yksityinen 
rahoitusosuus 
keskimääräinen 

Sääntelyä 
keskimääräistä 
enemmän, 
sosiaalivakuutus-
pohjainen, lääkäreiden 
palkkaus hoidettujen 
henkilöiden määrän 
mukaan 

Regiimi 4: 
Tanska, Iso-
Britannia, 
Irlanti, Ruotsi, 
Hollanti 

Resursseja 
keskimääräisesti, hieman 
keskimääräistä vähemmän 
terveysteknologiaa, 
tasapaino 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä 

Kokonaismenot 
keskimääräistä 
suuremmat, julkinen 
rahoitusosuus kaikkein 
suurin, yksityinen 
rahoitusosuus pieni 

Sääntelyä 
keskimääräistä 
enemmän, oikeus 
hoitoon kansalaisuuden 
perusteella (paitsi 
Hollanti 
sosiaalivakuutus), 
lääkäreiden palkkaus 
hoidettujen henkilöiden 
määrän mukaan 

Regiimi 5: 
Portugali, Italia, 
Espanja, Suomi 

Resursseja keskimääräistä 
enemmän, tarjonta 
painottuu 
perusterveydenhuoltoon  

Kokonaismenot 
keskimääräiset, julkinen 
rahoitusosuus kaikkein 
pienin, yksityinen 
rahoitusosuus kaikkein 
suurin 

Sääntely kaikkein 
tiukinta, oikeus hoitoon 
kansalaisuuden 
perusteella, lääkäreillä 
kuukausipalkka 

 

Monitasoanalyysin mallin 3 mukaan todettiin, että kun ryhmätason ja yksilötason 

muuttujat on vakioitu, kaikkein tyytyväisimpiä terveydenhuoltoon ollaan regiimeissä 2 ja 

5, sitten regiimissä 3 ja regiimissä 1 ja kaikkein tyytymättömämpiä regiimissä 4. 

Huomattavasti muihin regiimeihin verrattuna tyytymättömämpiä ollaan regiimissä 4, 

johon kuuluvat maista Iso-Britannia, Irlanti, Tanska, Ruotsi ja Hollanti. Kuten 

aikaisemmin sanoin pidän tulosta yllättävänä, koska hyvinvoinvointivaltioregiimeistä 
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tehtyjen tutkimuksien pohjalta olisin olettanut, että tyytyväisyys regiimissä 4 olisi ollut 

kaikkein suurinta. Toisaalta regiimin 4 (samoin kuin muidenkin regiimien estimaattien) 

estimaatin luottamusvälit ovat suuret, tulos on enemmänkin suuntaa antava, koska 

regiimien sisällä tyytyväisyys vaihtelee hyvinkin paljon.   

Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan regiimeissä 2 ja 5, joiden piirteissä on samaa ainoastaan 

se, että molempien regiimien maissa tarjonta painottuu perusterveydenhuoltoon. Muuten 

regiimit ovat lähes toistensa vastakohdat. Sama toistuu myös regiimien 1 ja 3 kohdalla; 

ne ovat lähes toistensa vastakohdat. Ainoastaan samaa on se, että molemmissa 

regiimeissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tarjonta on 

tasapainossa ja, että molemmissa oikeus hoitoon tulee sosiaalivakuutuksen kautta. 

Kuitenkaan analyysin perusteella regiimien 1 ja 3 piirteet eivät ole yhteydessä 

tyytyväisyyteen. Kun katsotaan regiimiä 4, jossa tyytyväisyys terveydenhuoltoon oli 

kaikkein vähäisintä, huomataan, että regiimi 4 on lähes identtinen regiimin 2 kanssa. 

Regiimit 4 ja 2 erottaa toisistaan vain se, että regiimissä 4 tarjonta ei ole painottunut 

perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon puolelle, kun taas regiimissä 2 se on 

painottunut perusterveydenhuoltoon.  

Tämän työn tulosten pohjalta on järkevää pohtia, onko terveydenhuoltoregiimien käyttö 

perusteltua, kun tutkitaan tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Tulosten pohjalta voi sanoa, 

että terveydenhuoltoregiimien käyttö herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. 

Regiimeistä saadut tulokset eivät toisaalta institutionaalisen teorian näkemystä, mutta 

toisaalta tukee. Epäjohdonmukainen suhde regiimien ja tyytyväisyyden välillä viittaa 

siihen, että terveydenhuoltojärjestelmien institutionaaliset piirteet eivät muovaa ihmisten 

mielipiteitä terveydenhuollosta. Kuitenkin regiimien mukana ollessa analyysissä, ne eivät 

häiritse mallien selitysvoimaa, joten osa niiden piirteistä on suhteessa tyytyväisyyteen.  

Regiimien vaikutus tyytyväisyyteen voisi olla erilainen ja enemmän odotusten mukainen, 

jos mallissa ei olisi mukana vakioiva tekijöitä yksilö- ja ryhmätasolla. Ryhmätason 

muuttujien mukaan tuominen malliin 2 vaikuttaa regiimien vaikutukseen selvästi 

verrattuna malliin 1. Ryhmätason muuttujien vakioiva vaikutus on siis erityisesti 

nähtävissä. Samoin yksilötason muuttujat luultavasti vakioivat regiimeitä. Voi olla, että 

terveydenhuollon rahoitukseen liittyvät ryhmätason muuttajat kontrolloivat eniten 

regiimien ja tyytyväisyyden suhdetta, koska rahoitusosuudet ja kokonaismenot toimivat 

keskeisenä regiimiryhmien määrittäjinä. Kun niiden vaikutus vakioidaan, niin muut 

piirteet pääsevät helpommin määrittämään tyytyväisyyttä.  
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Myös yksilötason hoidon saantia kuvaavien muuttujien vakiointi todennäköisesti 

vaikuttaa regiimien ja tyytyväisyyden suhteeseen. Hoidon saamatta jääminen mittaa 

omalla tavallaan hoitoonpääsyä, samoin kuin molemmat lääkärien määrää kuvaavat 

ryhmätason muuttujat. Regiimien piirteistä resurssit, hoitoonpääsyn sääntelyn indeksi, 

lääkärien palkkaus ja oikeus hoitoon kuvaavat myös hoitoonpääsyä. Lisäksi hoidon 

saamatta jääminen kustannusten vuoksi voidaan ajatella mittaavan yksityisiä 

kulutusmenoja ja mahdollisuuksia maksaa hoidosta, mikä voi vakioida regiimien 

kotitalouksien kulutusmenoja ja terveydenhuollon kokonaismenojen piirteitä suhteessa 

tyytyväisyyteen. Ryhmätason muuttujista molemmat lääkäreiden määrää kuvaavat 

muuttujat luultavasti vakioivat regiimien vaikutusta, koska regiimien muodostuksessa on 

käytetty samoja muuttujia. Tämä koskee myös terveydenhuollon kokonaismenoja ja 

yksityisten kotitalouksien kulutusosuuksia kuvaavia ryhmätason muuttujia ja niiden 

vakioivaa vaikutusta.  

Regiimien pohjalta voidaan päätellä, että tarjonnan painottuminen perusterveydenhuollon 

puolelle on yhteydessä tyytyväisyyteen koko terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Tämä 

päätelmä tukee aiempia tuloksia, joiden mukaan yleislääkäreiden määrä lisää 

tyytyväisyyttä, ja samoin yleislääkäreiden kanssa vietetyn ajan määrä lisää tyytyväisyyttä 

(Wendt ym. 2010). Perusterveydenhuollon ja tyytyväisyyden suhdetta olisi 

mielenkiintoista selvittää lisää. Lisäksi muita tekijöitä, joita käytettiin regiimien 

muodostuksessa, olisi mielekästä tutkia erikseen ilman, että terveydenhuoltoregiimit ovat 

mukana tutkimuksessa. Silloin voitaisiin saada johdonmukaisempaa tietoa niistä 

institutionaalisista piirteistä, jotka joko lisäävät tai heikentävät tyytyväisyyttä 

terveydenhuoltoon.   

8.3 Tutkimuksen eettiset näkökulmat  

Tutkimuksessa käytettiin kahta vapaasti saatavissa olevaa tilastollista aineistoa. Aineistot 

eivät sisältäneet tutkittavien nimiä tai muita henkilötietoja, joten ne eivät olleet missään 

vaiheessa tutkijan tiedossa. Aineiston käsittely tehtiin hyvien tieteellisten käytäntöjen 

mukaan. OECD ja European Social Survey ovat molemmat tunnettuja toimijoita, joiden 

aineistot on kerätty luotettavasti. Tutkimuksessa minulla on ollut ulkopuolisen tutkijan 

asema, enkä ole ollut aineistojen keräämisessä itse mukana.  
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8.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Aineistojen luotettavuus. Käytin tutkimuksessa kahta eri tutkimusaineistoa. OECD:n 

Health Statistics -tietokanta tarjoaa laajat kansainväliset tilastot terveyteen ja 

terveydenhuoltojärjestelmiin liittyen. OECD päivittää tilastotietoja jäsenmaistaan joka 

vuosi. Aineistot kerätään joko suoraan tai epäsuoraan OECD:n jäsenmaiden virallisilta 

tilastoja tuottavilta tahoilta (OECD 2018). Aineistoa voidaan pitää kattavana ja 

luotettavana. Tätä tutkimusta varten aineistosta poimittiin tiedot, jotka aikaisemman 

tutkimuksen valossa sopivat parhaiten terveydenhuoltojärjestelmien institutionaalisten 

piirteiden tarkasteluun.  

Toinen tutkimuksessa käytetty aineisto European Social Survey on kansainvälinen 

kyselytutkimusaineisto, jossa kerätään tietoa asenteista ja käyttäytymisestä. Jokaiseen 

maahan, jossa kysely tehdään, on nimetty kansallinen koordinaattori ja tutkimuksen 

tekevä organisaatio, joka toteuttaa kyselytutkimuksen ESS:n laatuvaatimuksilla. 

Laatuvaatimukset on suunniteltu niin, että aineiston tarkkuus varmistetaan ja aineistojen 

vertailtavuus maiden kesken optimoidaan. ESS:n ydintieteellinentiimi valvoo koko 

aineistonkeruuprosessia jokaisessa maassa. (European Social Survey 2018.) ESS-

aineistossa ilmenneet useat puuttuvat tiedot muutamassa muuttujassa (tulot, hoidon 

saanti) ovat luotettavuuden kannalta ongelma, mutta ongelmaa lievennettiin imputoimalla 

monitasoanalyysissä käytetty aineisto. Näin puuttuvia havaintoja analyysin aineistossa ei 

enää ollut.   

Menetelmien luotettavuus. Tässä työssä on käytetty kahta eri tilastollista menetelmää, 

klusterianalyysiä ja monitasoanalyysiä. Molemmat analyysimenetelmät ovat olleet 

minulle aiemmin vieraita. Koska en aikaisemmin ole käyttänyt edellä mainittuja 

tilastollisia menetelmiä, liittyy niiden oikeanlaiseen toteutukseen riskejä. Näitä riskejä 

olen pienentänyt lukemalla mahdollisimman paljon niihin liittyvää teoriaa ja tutkimuksia, 

jotta olen saanut kattavan kuvan menetelmien hyödyntämisestä. Menetelmien oikeaan 

käyttöön liittyy myös käytetty tilasto-ohjelma. Tilastolliseen analysointiin käytin R 

tilasto-ohjelmaa, jonka käyttö oli minulle suhteellisen uutta analyysivaihetta 

aloittaessani. Olen kuitenkin jatkuvasti opetellut ohjelman käyttöä ja saanut apua ja tukea 

R:n oikeanlaiseen käyttöön. R:n käyttö lisää tutkimuksen luotettavuutta, koska se sopii 

hyvin työn toisen menetelmän, monitasoanalyysin, toteuttamiseen.  

Klusterianalyysin kohdalla varmistin aineistoon sopivan etäisyysfunktion ja 

klusterointimenetelmän käytön. Saatujen klustereiden luotettavuutta ja pysyvyyttä 
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parantaa niiden tarkistaminen useamman muun klusterointimenetelmän avulla. Tuloksia 

on myös verrattu aiempaan tutkimukseen ja tarkistettu niiden yhteneväisyyksiä. 

Klustereiden sopivan määrän päättämisessä ja varmistamisessa käytin apuna elbow 

method -menetelmää ja dendrogrammeja. Niiden avulla varmistuin klustereiden oikeasta 

määrästä. Klusterianalyysi on menetelmänä herkkä ja yhden muuttujan poisjättäminen tai 

lisääminen saattaa muuttaa saatua tulosta huomattavasti. Tämän herkkyyden huomioin 

ottamalla klusterianalyysiin mukaan vain sellaisia muuttujia, joiden aiemmissa 

tutkimuksissa oli katsottu soveltuvan terveydenhuoltojärjestelmien luokitteluun. 

Herkkyys huomioitiin myös tekemällä herkkyysanalyysejä eri klusterointimenetelmien 

tuloksia vertaillen. Klusterianalyysissä käytetty aineisto sisälsi vain muutamia puuttuvia 

havaintoja terveydenhuollon resursseja kuvailevissa muuttujissa. Tämä on kuitenkin 

voinut vaikuttaa klusterianalyysin tarkkuuteen juuri menetelmän herkkyyden vuoksi.  

Monitasoanalyysiä käyttäessä aineiston tulee olla luonnollisesti hierarkkinen ja tämä 

monitasoisuus tulee osoittaa sekä teoreettisesti että empiirisesti. Olen työssäni osoittanut 

teoreettisesti aineiston hierarkkiseksi ja samoin empiirisesti nollamallissa ilmoitetun 

sisäkorrelaation avulla. Nollamallissa sisäkorrelaatio saa arvon 0,23, joka voidaan tulkita 

niin, että 23 % vastemuuttujan varianssista on selitettävissä ryhmätason selittäjillä. 

Ryhmätason vaikutus on nähtävissä, ja siksi on ollut perustelua toteuttaa 

monitasoanalyysi. Analyysiin on valittu mukaan vain sellaisia muuttujia, joiden 

merkityksestä on jokin oletus, mikä helpottaa analyysin tulosten oikeaa tulkintaa. 

Monitasomallien joukosta olen valinnut lineaarisen monitasomallin, koska se sopii 

normaalisti jakautuneen vastemuuttujani tarkasteluun. 

Tässä työssä monitasoista ilmiötä on tarkasteltu monella tasolla. Jos tällaista ilmiötä 

käsiteltäisiin vain yhdellä tasolla, törmättäisiin aggregoinnin ja disaggreroinnin 

aiheuttamiin tilastollisiin ongelmiin ja ekologisen, atomistisen, psykologistisen ja 

sosiologistisen virhepäätelmien käsitteellisiin ongelmiin. Koska aineiston havaintojen ei 

oleteta olevan riippumattomia toisistaan eli aineiston sisäkkäinen rakenne on otettu 

huomioon, edellä mainittuihin tilastollisiin ja käsitteellisiin ongelmiin on pienempi 

mahdollisuus törmätä.  

Luotettavuuden kannalta ongelmaksi voi muodostua multikollineaarisuus, jota voi 

esiintyä saman tason ja eri tasolla olevien muuttujien välillä. Tämän ongelman 

välttämiseksi aineiston muuttujien multikollineaarisuus tarkistettiin. 

Multikollineaarisuutta huomattiin muutaman ryhmätason muuttujan kohdalla, ja sen 
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perusteella kaksi aluksi valittua ryhmätason muuttujaa jätettiin pois analyysin lopullisesta 

versiosta, mikä lisää tulosten luotettavuutta. Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös se, 

että olen tarkistanut monitasomallien aineistolle tehdyt vaatimukset. Ensimmäisen tason 

residuaalit ovat normaalista jakautuneita ja niiden vaihtelu on pysyvää. Toisen tason 

residuaalit ovat toisistaan riippumattomia ja normaalisti jakautuneita. Voidaan siis 

olettaa, että monitasomallien estimaatit ovat suhteellisen luotettavia.  

Tulosten yleistettävyys. Kvantitatiiviset tutkimustulokset voidaan yleistää niihin 

Euroopan maihin, jotka ovat olleet mukana analyysissä. Monitasoanalyysissä käytetty 

aineisto kattaa 17 Euroopan maata. Klusterianalyysin tulokset taas koskevat 19 Euroopan 

maata, koska klusterianalyysin aineisto kattoi 19 maan tiedot.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä on tutkittu tyytyväisyyden ja terveydenhuoltojärjestelmien välistä suhdetta. 

Yhteiskuntapoliittisesti merkittävän aiheesta tekee tyytyväisyyden liittäminen 

hyvinvointivaltioiden ja niiden instituutioiden oikeutukseen ja kannatukseen. Mitä 

tyytyväisempiä olemme hyvinvointivaltioiden instituutioihin, sitä todennäköisemmin 

tuemme hyvinvointivaltion toimintaa ja toimintoja. Suomessa hyvinvointivaltion 

instituutio, terveydenhuolto, on huomattavien muutosten edessä sote-uudistuksen 

toteutuessa. Sote-uudistus on suuri yhteiskuntapoliittisen järjestelmän uudistus ja sen 

merkitys yhteiskunnallisesti on huomattava. Terveydenhuollon tyytyväisyyteen liittyviä 

tekijöitä on tärkeää tutkia, jotta niitä voidaan hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa ja 

jotta osataan varautua muutosten käynnistämiin kehityskulkuihin ihmisten mielipiteissä 

koko hyvinvointivaltiota kohtaan. 

Tämän tutkielman tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia siitä, että tyytyväisyys 

terveydenhuoltoa kohtaan rakentuu monista sekä yksilö- että järjestelmätasolla olevista 

tekijöistä. Tyytyväisyyden muotoutumista voidaan selittää hyötyjen, intressien, 

ideologioiden ja instituutioiden kautta. Samoin luottamus kansallisesti tehtyyn 

politiikkaan vaikuttaa tyytyväisyyden muodostumiseen. Tämän työn tulosten mukaan 

tyytyväisyyden vahvimmiksi selittäjiksi nousivat luottamus politiikkaan, hoitojonojen 

pituus hoidon saannissa, ikä, sukupuoli, koettu terveys, työmarkkina-asema, asuinpaikka 

ja terveydenhuollon kokonaismenot asukasta kohden. Tämä työ selittää erittäin hyvin 

terveydenhuoltojärjestelmien välillä olevia eroja tyytyväisyydessä (monitasoanalyysin 

malli 3 selittää 82 % maiden välisestä vaihtelusta tyytyväisyydessä), mutta järjestelmien 

sisällä ilmenevät erot kaipaavat tässä työssä käytettyjen tekijöiden lisäksi muita selittäviä 

tekijöitä. Maiden sisällä vallitsevat erot liittyvät todennäköisesti kansallisten 

terveydenhuoltojärjestelmien eri piirteisiin, maiden yhteiskunnallisiin tilanteisiin, 

tehtyyn politiikkaan ja kulttuuriseen ilmapiiriin. Eroja maiden sisällä tulisi jatkossa 

selvittää lisää.  

Miten tämän työn tuloksia voidaan peilata Suomen sote-uudistukseen? Sote-uudistuksella 

ja sen valinnanvapausmallilla pyritään vahvistamaan perusterveydenhuollon palveluita, 

turvaamaan nopea hoitoonpääsy, järjestelmän kustannusten kasvua pyritään hidastamaan 

ja palveluiden yhdenvertaista saatavuutta parantamaan (Valtioneuvosto 2015). Hyvistä 

tavoitteistaan huolimatta uudistuksen edistymistä on kritisoitu paljon ja on arvioitu, ettei 

se saavuttaisi sille asetettuja tavoitteita (Erhola ym. 2014; Terveyden ja hyvinvoinnin 
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laitos 2016). Vaikka Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoon on kohdistunut 2000-luvulla 

useita uudistamishankkeita, on suomalaisten tyytyväisyys perusterveydenhuoltoa, 

erityisesti sen hoidon laatua ja hoitoonpääsyä, kohtaan laskenut sinä aikana (Raivio ym. 

2014). Aikaisempien uudistusten ja sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseen 

liittyvän epävarmuuden perusteella on mielenkiintoista pohtia, miten suomalaisten 

tyytyväisyys kehittyy uudistuksen toteuttamisen jälkeen. Sote-uudistuksen suunnitelmia 

ollaan nyt viimeistelemässä, ja viimeistään tässä vaiheessa olisi tärkeää huomioida ne 

tekijät, jotka rakentavat tyytyväisyyttä palvelujärjestelmää kohtaan. Näin voidaan luoda 

sellainen terveydenhuoltojärjestelmä, johon kansalaiset ovat tyytyväisiä ja jonka 

toimintaan he luottavat. Tämän työn tulosten ja Ruotsin terveydenhuoltojärjestelmän 

kehityksen pohjalta voidaan tunnustella sote-uudistuksen ja tyytyväisyyden suhdetta.  

Sote-uudistukseen on haettu mallia Ruotsin puolelta esimerkiksi alueelliseen 

organisointiin ja palvelujen järjestämiseen. Ruotsissa terveydenhuollon kokemukset eivät 

kuitenkaan ole olleet kovin hyviä järjestelmään tehtyjen muutosten jälkeen. Hoidon laatu 

on parantunut, mutta hyvästä hoidosta hyötyvät eniten hyväosaiset, vaikkei palveluntarve 

ole heillä suurin. Hyväosaisilla on eniten kykyjä hyödyntää terveyspalvelujärjestelmän 

tarjontaa, ja heillä, jotka eniten tarvitsevat hoitoa, terveyspalvelujen käyttö ei ole 

lisääntynyt. (Kangas & Kainu 2015.) Hoidon yhdenvertainen saatavuus on heikentynyt, 

hoidon jatkuvuuden kehittymistä ei ole tapahtunut ja jatkuvat kyselyt kuormittavat 

hoidettavia, hoidon tarjoajia ja maakuntia (landsting), kun perusterveydenhuollon 

laadusta ja toiminnasta kerätään tietoa. Hoidon valinnanvapauden käyttöönoton jälkeen 

terveydenhuollon kokonaismenot ovat kansallisella tasolla kasvaneet eivätkä 

pienentyneet. Samoin terveyserot ovat kasvaneet. (Riksrevisionsverket 2014.) 

Tällä hetkellä Suomen terveydenhuolto on yksi kaikkein epätasa-arvoisimmista 

teollisissa maissa (van Doorslaer & Masseria 2004). Epätasa-arvoisen hoitoonpääsyn 

taustalla on Suomen terveydenhuollon rakenne. Julkiset terveyspalvelut ovat tarjolla 

kaikille, mutta niiden saatavuus ei aina ole helppoa pitkien hoitojonojen vuoksi. Lähes 

kaikkien työllisten on mahdollista päästä nopeasti ja ilmaiseksi työterveyshuoltoon ja 

lisäksi parempituloiset voivat käyttää yksityisiä terveyspalveluja. Hoitoonpääsyn vaikeus 

ilmenee heillä, joilla on suurimmat tarpeet päästä hoitoon ja matalampituloisilla, kun taas 

hyväosaisilla on nopea pääsy hoitoon huolimatta heidän hoidon tarpeestaan. 

Terveydenhuollon hoitoonpääsyn epätasa-arvoisuuden väitetään selittävän myös suuret 

terveyserot. (Kangas & Blomgren 2014.) Epätasa-arvoisuus ja tyytyväisyys eivät 

Suomessa ole johdonmukaisesti yhteydessä toisiinsa, mutta on mahdollista, että tätä 
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selittää se, että suomalaiset ovat tottuneita siihen, miten järjestelmä toimii eikä sitä osata 

kyseenalaistaa. Tilanne voi muuttua toisenlaiseksi, kun nykyistä järjestelmää muutetaan 

ja ihmiset näkevät sen toiminnan uusin silmin. Suomen järjestelmän epätasa-arvoisuutta 

ei voida siis lakaista maton alle vaan sen ratkaisemiseen on etsittävä toimivia keinoja. 

Tämän tutkielman tuloksista nähdään, että Euroopassa terveydenhuolto ei kohtele kaikkia 

yhdenvertaisesti ja palvelujen saatavuus ei ole kaikille kansalaisille samanlaista. Tämä 

voidaan tulkita havaituista tyytyväisyyden eroista, jotka vallitsevat sairaiden ja terveiden 

ja eri asuinpaikoissa asuvien kesken. Samoin hoidon saatavuus ja hoitojonojen pituus ovat 

yhteydessä tyytyväisyyteen vahvasti. Jos Suomen terveydenhuoltojärjestelmän 

tulevaisuutta pohditaan Ruotsin järjestelmän kehitykseen verraten, on mahdollista, että 

tyytyväisyys Suomen terveydenhuoltoa kohtaan laskee. Ruotsissa terveydenhuollon 

uudistusten jälkeen terveyspalvelujen saatavuuden yhdenvertaisuus on heikentynyt ja 

eniten palveluja tarvitsevien hoidon saatavuus ei ole parantunut (Blomqvist 2004; Kangas 

& Kainu 2015; Riksrevisionsverket 2014). Ruotsalaiset ovat suomalaisia 

tyytymättömämpiä terveydenhuoltoonsa. Kun tiedetään Ruotsin mallin kehittyminen, on 

olemassa riski, että Suomessa tyytyväisyys laskee uudistuksen myötä.  

Tämän työn puitteissa onkin selvästi havaittavissa, että epätasa-arvoinen ja 

epäoikeudenmukainen terveydenhuolto vähentää tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. 

Terveyspalvelujen saatavuuden ja yhdenvertaisten palvelujen saannin vaikutukset 

tyytyväisyyteen muodostuvat kansalaisten erilaisista kokemuksista terveydenhuollon 

piirissä ollessaan. Kansalaisten kokemuksiin terveyspalveluista on järjestelmän 

rakenteiden avulla mahdollista vaikuttaa. Samoin on varmistettava, että Ruotsissa 

tapahtunut epätasa-arvoisesti jakautunut palvelujen saatavuus ei toteudu meilläkin. 

Tyytyväisyyden ja hoidon saannin yhteys on vahva, ja siksi on tärkeää tutkia jatkossa 

lisää kenellä hoito jää saamatta ja minkä takia. Näin voidaan vaikuttaa hoidon 

saatavuuteen liittyviin epäkohtiin ja sitä kautta tyytyväisyyteen. Epäoikeudenmukaisen 

terveydenhuollon ja tyytyväisyyden suhteen tutkiminen kaipaa lisää tutkittua tietoa, jotta 

niiden välisestä yhteydestä on mahdollista tehdä tarkempia johtopäätöksiä. 

Ruotsissa terveyspalvelujen laadun parantuminen ei kosketa koko terveydenhuoltoa vaan 

paremmasta hoidosta nauttivat pikemminkin yhteiskunnan hyväosaiset kuin he, joilla 

palvelujen tarve olisi  korkeinta. Laadukkaat terveyspalvelut lisäävät tyytyväisyyttä 

terveydenhuoltoon, mikä näyttäytyy tässä työssä sukupuolten välisinä eroina 

tyytyväisyydessä. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että naisten kriittisempi asenne 
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hyvinvointivaltion instituutioita kohtaan voidaan liittää terveydenhuollon resursseihin ja 

niiden riittävyyteen (Forma & Saarinen 2008; Muuri 2007; Muuri 2008) ja heidän 

haluunsa kehittää terveyspalveluita (Ervasti 1998a). Tämän työn tulosten perusteella 

korostuu terveyspalvelujen laadun merkitys kansalaisten tyytyväisyydessä 

terveydenhuoltoa kohtaan ja siksi laadukkaita palveluita tulisi tarjota kaikille 

kansalaisille, ei vain hyväosaisille. Näin varmistetaan laaja tuki universaaliin 

terveydenhuoltoon ja tyytyväisyys sen toimintaan.  

Tässä tutkimuksessa on todettu perusterveydenhuollon yhteys terveydenhuollon 

tyytyväisyyden kanssa ja aiemmissa tutkimuksissa myös yleislääkäreiden määrän ja 

tyytyväisyyden yhteys (esim. Wendt ym. 2010, Xesfingi &Vozikis 2016). Tässä työssä 

saatiin selville, että terveydenhuoltojärjestelmän tarjonnan painottuminen 

perusterveydenhuoltoon lisää tyytyväisyyttä. Yhteys tyytyväisyyden ja 

perusterveydenhuollon välillä ei kuitenkaan varmistunut täysin, ja työssä ilmeni myös se, 

että erikoislääkärien määrä vaikuttaa enemmän tyytyväisyyteen kuin yleislääkärien 

määrä. Siksi olisi merkittävää tutkia lisää perusterveydenhuollon merkitystä, samoin kuin 

erikoissairaanhoidon merkitystä, tyytyväisyyden selittäjinä. Olisi mielenkiintoista 

selvittää, miten tarjonnan painottuminen terveydenhuollossa vaikuttaa tyytyväisyyteen ja 

muodostuuko tyytyväisyys eri tekijöistä perusterveydenhuollossa ja 

erikoissairaanhoidossa.   

Kansalaisten kokemaan hoidon laatuun vaikuttavat terveydenhuoltojärjestelmien 

kokonaismenot, ja tämän työn tulosten mukaan terveydenhuollon kokonaismenot 

asukasta kohden lisäävät tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon. Niissä järjestelmissä, joissa 

on suurempi taloudellinen kyky ja paremmat resurssit tarjota hoitoa, terveydenhuoltoon 

ollaan tyytyväisempiä. Paremmat terveydenhuollon resurssit ovat suoraan potilaiden 

havaittavissa, ja siksi ne ovat yhteydessä potilaiden kokemuksiin terveydenhuollosta 

(Missinne ym. 2013). Tarvittavien resurssien hahmottaminen ja niihin vastaaminen on 

tärkeää, jotta terveyspalvelujen laatu kehittyy ja tyytyväisyys terveydenhuoltoon ei 

ainakaan laske.  

Ruotsissa laajentuneesta valinnanvapaudesta ovat eniten hyötyneet hyväosaiset ja isoissa 

kaupungeissa asuvat kansalaiset (Blomqvist 2004). Valinnanvapaus on siis vienyt 

Ruotsin järjestelmää epätasa-arvoisempaan suuntaan. Tämän työn tulosten mukaan 

terveydenhuollon valinnanvapaus ei ole yhteydessä tyytyväisyyteen terveydenhuoltoa 

kohtaan. On uskottavampaa olettaa, että muut terveydenhuoltojärjestelmän piirteet kuin 
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valinnanvapaus vaikuttavat tyytyväisyyteen enemmän. Erityisesti Suomen sote-

uudistuksessa valinnanvapaudesta käydyt keskustelut ovat olleet hyvin kriittisiä ja sen 

lisäämisen pelätään aiheuttavan samanlaisia kehityskulkuja kuin Ruotsissa. Tutkielman 

tuloksista voidaan päätellä, että sote-uudistuksen muiden tavoitteiden toteutuminen lisää 

todennäköisemmin tyytyväisyyttä terveydenhuoltoon kuin valinnanvapaus. 

Tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä pyritään vahvistamaan sote-uudistuksessa, mutta 

valinnanvapauteen keskittyminen saattaa viedä pohjaa niiltä, mikä voidaan nähdä Ruotsin 

tilanteesta. Valinnanvapautta ja ihmisten käyttäytymistä valintatilanteissa ja niiden 

suhdetta tyytyväisyyteen tulisi jatkossa tutkia lisää. Tarkempaa tietoa siitä, kenelle 

valinnanvapaus on tärkeää ja kenen tyytyväisyyteen se vaikuttaa, olisi hyvä saada lisää. 

Valintojen tekeminen terveydenhuollossa on kuitenkin monen tekijän summa, ja siksi 

aihe vaatisi lisää vertailtavaa tutkittua tietoa (Victoor ym. 2012). 

Tässä työssä ideologinen asemointi ja luottamus politiikkaan nousivat merkittäviksi 

tekijöiksi, jotka ovat vahvasti yhteydessä tyytyväisyyteen. Mitä enemmän politiikkaan ja 

poliittisiin toimijoihin luotetaan, mitä enemmän tasa-arvoa kannatetaan ja, mitä enemmän 

vasemmiston arvoja tuetaan, sitä tyytyväisempiä terveydenhuoltoon ollaan. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Tehtyyn 

politiikkaan luottaminen voi vaikuttaa ihmisten mielipiteeseen siitä, miten 

hyvinvointivaltion instituutiot toimivat heidän mielestään (Misztal 1996, 248). Siksi 

tyytyväisyys terveydenhuoltoon ei ole kiinni vain terveydenhuoltojärjestelmän piirteistä 

vaan koko hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan toiminnasta. Tyytyväisyys voidaan nähdä 

laajemmin osana hyvinvointivaltioiden oikeutusta ja luottamusta hyvinvointivaltioiden 

toimintaan. Oikeudenmukainen, inhimillinen ja luotettava politiikka vahvistaa 

luottamusta terveydenhuoltoon ja muihin hyvinvointivaltion instituutioihin ja sitä kautta 

koko hyvinvointivaltioon.  

Terveydenhuoltojärjestelmien rakenteilla voidaan vaikuttaa tyytyväisyyteen 

terveydenhuoltoa kohtaan niin, että hoitoonpääsystä tehdään mahdollisimman nopeaa ja 

yhdenvertaista, ja että varmistetaan kansalaisten tasapuolinen kohtelu 

terveydenhuollossa. Näin kokemukset terveydenhuollosta lähenevät toisiaan eri ryhmien 

välillä, ja siten on mahdollista saavuttaa laaja kannatus julkista terveydenhuoltoa kohtaan. 

Tyytyväisyydellä terveydenhuoltoa kohtaan voidaan vahvistaa hyvinvointivaltion 

olemassa olon oikeutusta.    
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LIITTEET 

Liite 1. Monitasoanalyysissä käytettyjen muuttujien histogrammit 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Liite 2. Työmarkkina-asema muuttujan koodaus 

Osa vastaajista oli merkinnyt itselleen useamman pääasiallisen toiminnan. Kaikkein 

eniten vastaajia sisältäneet yhdistelmät jaettiin niihin ryhmiin, jotka olivat vastanneet 

vain yhden vaihtoehdon. Työllisten ryhmään koodattiin ne vastaajat, joiden vastaukset 

alkoivat numerolla 1 eli he ilmoittivat käyvänsä töissä. Yhdistelmät 12-18, 128 ja 158 

koodattiin osaksi työllisten luokkaa.  

Yhdistelmät 23-26 ja 28 koodattiin osaksi luokkaa 2 eli opiskelijoihin. Yhdistelmät 34-

38 koodattiin osaksi luokkaa 3 eli työttömiksi. Yhdistelmät 45, 46 ja 48 koodattiin 

osaksi luokkaa 4 eli sairaiden tai työkyvyttömien luokkaa. Yhdistelmät 56 ja 58 

koodattiin osaksi luokkaa 5 eli eläkkeellä oleviksi ja yhdistelmät 67, 68 ja 568 osaksi 

luokkaa 6 eli kotona oleviksi. Kaikki muut jäljellä olevat yhdistelmät koodattiin 

puuttuviksi, koska niiden yhdistelmien vastanneita oli niin vähän.  
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