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VÄHÄN HUONOMMAT KORTIT
Suomessa hoidon saaminen on vaikeinta niille, jotka tarvitsevat 

sitä kipeimmin. Niin ei ollut tarkoitus käydä, kun järjestelmää 
rakennettiin.  

 
Suomalaista terveydenhuoltoa tavataan kehua maailmalla. Mutta jos 
katsotaan terveyseroja ihmisryhmien välillä, kuva on synkkä. Samalla 
kun iso osa suomalaisista on terveempiä kuin koskaan, järjestelmä 
on epäonnistunut heikommassa asemassa olevien hoitamisessa. 

Mikä eriarvoisuutta kasvattaa, ja miksi sitä on niin vaikeaa muuttaa?

ANTTI JÄRVI & ADILE SEVIMLI
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EI OLLUT MIKÄÄN salaisuus, että kun hätäkeskukseen tulee ilmoitus 
lapsen hätätilanteesta, ambulanssi lähetetään usein ennestään tuttuihin 
osoitteisiin. Erikoislääkäri Heli Salmi tiesi, että pelastustoimen ensihoi-
tajat puhuvat asiasta silloin tällöin: lasten hätätilanteet keskittyvät. Ja 
hän oli itsekin poliklinikalla päivystäessään huomannut, että lapsipoti-
laita tuli poikkeuksellisen paljon tietyiltä alueilta.

”Mutta tällaisia oletuksia on terveydenhuollossa paljon muitakin”, 
Salmi sanoo. ”Se, mikä tuntuu varmalta, ei välttämättä ole totta.”

Sen vuoksi HUSin Lastenklinikka ja HYKSin ensihoito päättivät 
muutama vuosi sitten tutkia, onko olettamuksessa perää. Sattuuko lap-
sille ensihoitoa vaativia hätätilanteita joillain alueilla Helsingissä enem-
män kuin toisilla?

Salmi työskentelee lastenlääkärinä ja anestesialääkärinä HUS:ssa, ja 
hän oli mukana tutkimusryhmässä. Tutkijat poimivat tietojärjestelmistä 
vuosilta 2012 ja 2013 kaikki sellaiset Helsingin alueella tapahtuneet kii-
reellisen ensihoidon ambulanssihälytykset, jotka koskivat 15-vuotiaita 
tai sitä nuorempia lapsia. Luvut suhteutettiin alueiden lapsimäärään. 
Sitten tutkijat tarkastelivat, miten alueen tulo- ja koulutustaso sekä 
työttömyysaste vaikuttivat asiaan.

Tulokset olivat hätkähdyttäviä. Niistä näkyi selvästi, että lasten 
ensihoito tosiaan keskittyy Helsingissä köyhemmille alueille. Matalan 
tulotason alueella lapsi tarvitsi ambulanssin apua jopa kuusi kertaa 
useammin kuin muualla. Ja asia saattoi olla aika pienestä kiinni: kun 
alueen keskimääräiset vuositulot vähenivät 10 000 eurolla, ambulanssi-
kyytien määrä nousi 20 prosentilla.

”Aika kovahan se tulos oli”, Salmi sanoo. ”Jos on kuusinkertaisia 
eroja siinä, kuinka usein ambulanssi käy lapsen luona, niin asia kannat-
taisi huomioida ainakin terveyspalvelujen suunnittelussa.”
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Osa Salmen kollegoista ajatteli, että tulos selittyisi varmaankin sillä, 
että köyhemmillä alueilla tapahtuu enemmän tapaturmia. Ehkä van-
hemmat eivät jostain syystä pysty vahtimaan lapsiaan niin tarkkaan?

Tutkimusryhmä jatkoi hanketta. Seuraavaksi se otti tarkasteluun 
vuodet 2014–2018 ja erotti toisistaan tapaturmista johtuvat hälytykset 
ja sellaiset, joissa syynä oli sairaus.

Tulos oli jälleen yllätys. Tapaturmat eivät selittäneet hälytysten mää-
rää juurikaan. Sen sijaan useimmiten syynä oli lasten sairastaminen.

Tulokset näyttivät viittaavan siihen, että köyhempien perheiden 
lapset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ajoissa. Tilanne ehtii mennä niin 
pahaksi, että lopulta tarvitaan ambulanssia.

”Mitä tälle sitten voisi tehdä ja mistä tämä pohjimmiltaan johtuu, 
sitä ei ole tällä tutkimuksella valitettavasti vielä osoitettu”, Salmi sanoo.

Syitä voidaan arvailla. Voi olla, että köyhemmillä alueilla perheet 
eivät käytä palveluita yhtä paljon tai hakeudu hoitoon yhtä hyvin. Voi 
myös olla, että näissä perheissä lasten terveys on lähtökohtaisesti paljon 
huonompi. Tai sitten he joutuvat odottamaan hoitoa kauemmin kuin 
muut. Jo lähes puolella suomalaisista lapsiperheistä on yksityinen ter-
veysvakuutus, jolla palveluihin pääsee jonottamatta.

”Jos pitää hakeutua iltaisin ambulanssilla päivystykseen ja syy on 
sairaudessa eikä tapaturmassa, niin onhan tämän pakko liittyä jotenkin 
siihen, että perheessä joko ei ole päästy tai osattu hakeutua hoitoon 
ajoissa”, Salmi sanoo.

”Ja jos minun pitäisi veikata, uskon, että molemmilla seikoilla on 
vaikutusta.”

1700-LUVUN ALUSSA italialainen lääkäri Bernardino Ramazzini 
huomasi, että nunnilla esiintyy enemmän rintasyöpää ja vähemmän 
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kohdunkaulansyöpää kuin naimisissa olevilla naisilla. Hän aprikoi, että 
asiantila liittyy ehkä jotenkin siihen, että nunnat eivät harrasta seksiä. Se 
oli ensimmäisiä kertoja, kun lääketiede yritti selittää ihmisryhmien välisiä 
terveyseroja sosiaalisilla seikoilla. Vuosisadan loppupuolella englantilainen 
kirurgi Sir Percivall Pott raportoi puolestaan tietystä syövästä, joka oli ylei-
nen nokikolareilla. Vähitellen lääketieteen ammattilaiset alkoivat huomata 
muitakin yhteyksiä terveyden ja yhteiskunnallisen aseman välillä.

Seuraavalla vuosisadalla, kun väestötutkimus kehittyi, alettiin selvit-
tää sosiaaliluokkien välisiä kuolleisuuseroja. Pian Euroopassa esitettiin 
jo radikaaleja näkemyksiä, joiden mukaan yksilön sijaan olisi syytä 
muuttaa yhteiskuntaa, jos ihmisten terveys ja elämä on niin vahvasti 
kiinni taustasta.

Tämä ajatus on vahvistunut viime vuosikymmeninä. Rekisteriaineis-
tojen piirtämä kuva länsimaissa on selvä: mitä matalampi sosioekono-
minen asema, sitä heikompi terveys ja suurempi kuolleisuus.

Mutta se, miksi näin on, onkin sitten kinkkisempi kysymys. Joskus 
eroja on yritetty selittää raskaalla työllä, joskus jopa älykkyydellä. Usein 
korostetaan huonojen elintapojen, kuten juomisen, tupakoinnin ja 
vähäisen liikunnan vaikutusta. Jo pitkään terveystutkijat ovat kuitenkin 
tienneet, että pelissä on jotain monimutkaisempaa. Siitä kertoo nyt 
vaikkapa sekin, että Helsingissä lasten ensihoito on keskittynyt mata-
lamman tulotason alueille, kuten Heli Salmen tutkimusryhmä havaitsi.

Monessa maassa on jo vuosikymmeniä pyritty kaventamaan terveys-
eroja. Ne aiheuttavat suurta inhimillistä kärsimystä mutta tulevat myös 
kalliiksi. Suomessa asia on yhdenlainen häpeäpilkkukin: vaikka olemme 
pohjoismainen hyvinvointivaltio, meillä terveyserot ovat suuria moneen 
muuhun Länsi-Euroopan maahan verrattuna.

Monella mittarilla suomalaiset ovat huomattavasti terveempiä kuin 
ennen, mutta tutkimuksista paljastuu, että väestö jakautuu. Kun muut 
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voivat entistä paremmin, heikoimmassa asemassa olevien terveys ei 
kohene. Varhaiset kuolemat, pitkäaikaissairaudet, päihde- ja mielenter-
veysongelmat ja muu pahoinvointi kasautuvat heille.

Tältä se näyttää tutkimusten valossa:
Pienituloiset kokevat kyselyissä terveytensä huonommaksi kuin 

suurituloiset, ja työttömät huonommaksi kuin työssäkäyvät. Työttö-
mien lapset raportoivat vakavasta masennuksesta lähes kaksi kertaa 
muita useammin. Alhainen luokka-asema lapsuudessa altistaa sydän- ja 
verisuonitaudeille myöhemmin, riippumatta siitä, mikä ihmisen sosiaa-
linen asema aikuisena on. Hyvätuloiset elävät pidempään kuin köyhät; 
miehillä ero on jopa kymmenen vuotta.

Ja ennen kaikkea: huonotuloinen kuolee varakasta suomalaista 
useammin turhaan, syihin, jotka olisi voinut oikeaan aikaan annetulla 
hoidolla hyvin estää.

SOSIAALIPALVELUOHJAAJA Veera Luoto on työskennellyt neljä vuotta 
Työttömien keskusjärjestön Terveydeksi-hankkeessa, jossa kerrotaan työttö-
mille heidän oikeudestaan ilmaiseen terveystarkastukseen. Moni ei nimit-
täin edes tiedä, että sellainen oikeus on ollut jo kymmenen vuoden ajan.

Kunnissa asiasta ei pidetä melua. Luodon mukaan esimerkiksi 
Etelä-Suomessa on kuntia, joiden budjetti on yksinkertaisesti liian pieni 
työttömien määrään nähden.

”Ei sitä ääneen sanota, mutta resursseja terveystarkastusten tekemi-
seen ei ole tarpeeksi”, hän sanoo. ”Erään länsisuomalaisen pikkukunnan 
järjestökentällä työskentelevät ohjaajat kertoivat minulle, että heille oli 
kunnan taholta sanottu, että työttömien terveystarkastusta ei saisi mai-
nostaa ja siihen ohjata, koska sinne ei toivottu asiakassumaa. Samaa on 
sanottu eräässä Etelä-Suomen isossa kaupungissa.”
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Luoto kiertää työparinsa kanssa työttömien jäsenyhdistyksiä ympäri 
Suomea, Ivalosta Helsinkiin. Työpari on terveyspalveluohjaaja. Yhdessä 
he tapaavat pitkäaikaistyöttömiä ja selvittävät näiden tilannetta. Lähes 
kaikilla on terveysongelma, joka vaikeuttaa arjessa pärjäämistä. Moni 
toivoo muutosta työ- ja taloustilanteeseensa. Siksi hankkeessa tarjotaan 
samassa paketissa tietoa sekä terveys- että sosiaalipuolen palveluista.

”Kenttätyössä näkee selvästi, että ihmisillä on usein tarve molem-
piin. On syvää köyhyyttä, sen aiheuttamaa velkaantumista ja lisäksi 
terveys huonolla tolalla. Olisi todella tärkeää, että näihin kaikkiin olisi 
tarjolla apua helposti ja maksutta.”

Tapaamisessa mitataan verenpaine, ja usein mittauksessa paljastuu 
hälyttäviä lukemia, mikä tulee ihmiselle itselleenkin täytenä yllätyksenä. 
On tavallista, että verenpainetta ei ole mitattu pitkään aikaan. Joskus 
asiakas joudutaan lähettämään suoraan päivystykseen – kunhan hän 
suostuu lähtemään. Monilla Luodon tapaamista ihmisistä on ikäviä 
kokemuksia lääkärikäynneistä.

”Osa on kokenut olevansa b-luokan kansalaisia. Joillekin lääkäri 
on sanonut, että ei täällä tarvitse yhtenään ravata. Ja vaikka lääkäri ei 
tarkoittaisi pahaa, yksikin vitsi voi olla liikaa. Lääkäri on auktoriteetti-
asemassa, ja hänen sanansa otetaan tosissaan.”

Luoto kehottaa tutustumaan vaikkapa kolme vuotta sitten julkais-
tuun sosiaali- ja terveysministeriön raporttiin, johon oli haastateltu 
Kelan tukipäätöksiä tekeviä asiantuntijalääkäreitä. Osalla oli voimak-
kaita (ja totuudenvastaisia) ennakkoluuloja työttömistä: lääkärit ajat-
telivat, että pitkäaikaistyöttömyyteen liittyy aina päihteidenkäyttöä ja 
elämänhallinnan ongelmia tai että ihmiset pyrkivät työkyvyttömyys-
eläkkeelle vain helpomman rahan perässä.

Luodon asiakkaille sairastuminen on usein paniikin paikka. Silloin voi 
joutua tekemään muutoksen tukiin: työttömyysetuudelta on vaihdettava 
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sairauspäivärahalle. Jos tarvetta taas on vaikkapa kuntoutukselle, voi 
joutua ilmoittamaan TE-palveluihin, ettei sinä aikana voi ottaa töitä 
vastaan. Se tietää paperitöitä ja viranomaiskohtaamisia, jotka voivat olla 
niin iso kynnys, ettei lääkäriin edes hakeuduta.

”Pienenkin väärän liikkeen pelätään johtavan turvaverkon läpi 
putoamiseen. Jos päätös tuesta tulee viiveellä tai oikeus etuuteen kat-
kaistaan, niin millä työtön sitten elää? Moni välttelee tukien päivittä-
mistä viimeiseen asti. Välillä käy niinkin, että lääkärille lähtöä viivytel-
lään toivoen, että vointi paranee itsestään.”

Sairastaminen tulee työttömälle myös kalliiksi.
”THL:n selvitysten mukaan perusturvaetuudet eivät riitä työttö-

mällä edes kohtuulliseen minimikulutukseen. Kuinka ne voisivat riittää 
vielä terveyspalveluihin?”

Luoto sanoo, että nyt vastaanotot työttömien kanssa ovat loppuneet 
koronan vuoksi lähes kokonaan. Harvoihin järjestettyihin tapaamisiin 
on muodostunut käytäviä pitkin mutkittelevia jonoja. Monet ihmiset 
eivät ole päässeet kunnissaan kiireettömään hoitoon pitkään aikaan.

”Ihmiset todella halusivat tavata meidät.”
Nyt kertyy hoitovelkaa, siis hoitamattomia oireita ja sairauksia. Seu-

raukset tiedetään todennäköisesti vasta vuosien päästä.
”On pysäyttävää tietää, että työterveydessä ennaltaehkäistään sai-

rauksia, kun julkisen terveydenhuollon varaan jäävien oireet ehtivät 
kehittyä vakaviksi ennen kuin kukaan edes havahtuu niihin”, Veera 
Luoto sanoo. ”Mietin usein, että entä jos emme olisi tavanneet tätä 
ihmistä – kuinka pitkälle tilanne olisi ehtinyt kehittyä?”

MONELLA se ehtii kehittyä. Pitkäaikaistyöttömät käyttävät terveyspal-
veluita muita vähemmän, vaikka he tarvitsevat niitä enemmän.



10

Olimme tätä juttua tehdessä yhteydessä työttömien yhdistyksiin 
ja haastattelimme kahta pitkäaikaistyötöntä hoitoon hakeutumisen 
vai keuksista. Molemmat olivat eläneet vuosia kivun kanssa, joka esti 
työskentelyn mutta olisi ollut hoidettavissa. Heidän tarinansa olivat 
tuskallisia ja turhauttavia.

”Minut lähetettiin useaan otteeseen kotiin eri lääkekuurin kanssa”, 
kertoi 40-vuotias Helsingissä asuva Tuomo. ”Lopulta selkäkivut pahe-
nivat niin, että liikuin kotona työtuolilla huoneesta toiseen. En saanut 
nukuttua kuin tunnin kerrallaan, ja sekin tapahtui istuma-asennossa 
samaisella tuolilla.”

Tuomo sanoi, että merkintä mielenterveysongelmista vaikeutti 
hoitoon pääsemistä. Eräs lääkäri arveli, että hän käy terveyskeskuksessa 
saadakseen lääkkeitä. Myös kotona laiskistumista ja masennusta arvel-
tiin syyksi siihen, että hän ei pystynyt liikkumaan.

Se kuulosti tutulta. Long Play oli vuonna 2015 mukana tutkimus-
hankkeessa, jossa selvitettiin mielenterveyskuntoutujien asumispalvelui-
den tilaa. Tutkimuksessa ei varsinaisesti lähdetty tutkimaan perustervey-
denhuoltoa, mutta aihe nousi hoitohenkilökunnan haastatteluissa aina 
uudelleen. Asumisyksiköiden työntekijät olivat hyvin huolissaan siitä, 
että asiakkaiden somaattisia oireita ei oteta terveyskeskuksissa vakavasti 
silloin, kun papereissa on merkintä mielenterveysongelmasta. Useat hoi-
tajat kertoivat tilanteista, joissa tämä oli johtanut vakaviin sairauksiin ja 
turhiin kuolemiin.

Tuomo sai lopulta ratkaisevan lähetteen psykiatriselta poliklinikalta. 
Hän pääsi pään ja selän kuvauksiin, ja sen jälkeen asiat etenivät nopeasti.

”Lääkäri soitti myöhään illalla ja kysyi, pääsenkö käymään heti 
huomenna. Kuvissa näkyi mozzarellapallon kokoinen kasvain, joka oli 
kertynyt selkärangan ja -ytimen ympärille. Minut piti saada mahdolli-
simman nopeasti leikkaukseen.”
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Leikkauksen aikana selästä löytyi vielä lisää kasvaimia. Mutta kun se 
oli ohi, elämää varjostanut kipu katosi heti.

Tuomo oli siinä vaiheessa kärsinyt oireista yli kymmenen vuotta ja 
syönyt lukuisia eri kipulääkkeitä. Työstä ei ollut tullut mitään. Välillä 
hän oli suunnitellut säästävänsä rahaa, jotta pääsisi käymään yksityisellä 
lääkäriasemalla.

”Mutta kun on koko ajan persaukinen, niin ei saa mistään pistettyä 
rahaa syrjään. Ja entä jos luottotiedot lähtisivät sen takia.”

ENNEN 1990-LUVUN lamaa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää 
pidettiin suurelta osin valmiina. Köyhästä maasta oli tullut hyvinvointi-
valtio. Oli rakennettu sairaaloiden verkosto ja terveyskeskukset ja otettu 
käyttöön sairausvakuutus. Ajateltiin, että terveydenhuolto on nyt järjes-
tetty oikeudenmukaisesti.

THL:n tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki on sittemmin luon-
nehtinut terveydenhuollon tuolloista omakuvaa eräässä artikkelissaan 
sanoilla ”vahva ja itsetyytyväinen”.

Keskimäki valmisteli niihin aikoihin väitöskirjaa, joka käsitteli sosi-
aaliryhmien välisiä eroja terveydenhuollossa ja sairaalapalveluissa. Hän 
osoitti, että monien sairaalahoitoa ja leikkaustoimenpiteitä vaativien 
sairauksien hoito suosii hyvätuloisia.

Kuva suomalaisen terveydenhuollon erinomaisuudesta alkoi sen 
jälkeen murentua myös kansainvälisissä vertailuissa. Esimerkiksi 2000-
luvun alussa sote-alaa hämmensi OECD-maiden vertailu, jossa tar-
kasteltiin lääkärikäyntien jakautumista tuloryhmien mukaan. Suomi 
suoriutui surkeasti; hoitoonpääsy oli hyvin eriarvoista.

Sama on todettu sittemmin muissakin tutkimuksissa. Suomessa 
koulutettu ja työssäkäyvä ihminen hyötyy terveyspalveluista enemmän 
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kuin alemmin koulutettu tai työtön. Pienituloiset kokevat jäävänsä 
vaille tarvitsemaansa hoitoa. Rikkaat saavat hoitoa sellaisissakin tapauk-
sissa, joissa hoitoa ei varsinaisesti tarvita.

Ilmo Keskimäen mukaan on selvää, että järjestelmä toimii huonosti.
”Se toimii epäloogisesti, irrationaalisesti, hoitaa osin vääriä ihmisiä 

ja hoitaa terveempiä ihmisiä kuin mitä ehkä olisi järkevää”, hän summaa.
Yksi syy on siinä, että järjestelmä on poikkeuksellisen sirpaleinen. 

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat toimineet toisistaan 
erillään, mikä on johtanut erikoissairaanhoidon suosimiseen rahoituk-
sessa. Perusterveydenhuoltoa taas tarjoaa koko joukko eri toimijoita: 
työterveyshuolto, yksityiset lääkäriasemat ja terveyskeskukset sekä Yli-
oppilaiden terveydenhoitosäätiö.

Vielä 1980-luvun lopussa, nousukauden huumassa, näytti siltä, että 
terveyskeskukset ovat kaikkia kansalaisia varten. Noihin samoihin aikoi-
hin valtio alkoi siirtää sosiaali- ja terveyshuollon suunnittelua omalta 
kontoltaan kuntien vastuulle. Kun lama iski, kunnilla oli valta päättää 
omasta terveydenhuollostaan, mutta samalla niiden piti säästää kaikesta 
mahdollisesta. Silloin kunnat päätyivät leikkaamaan etenkin peruster-
veydenhuollosta. Lopputulos: terveyskeskuksissa istuvat ennen kaikkea 
köyhät, työttömät ja vanhukset.

Julkisuudessa usein toistetaankin, että ”perusterveydenhuolto on 
rapautumassa”. Mutta voi olla, että se on selviytynyt hieman paremmin 
kuin joskus väitetään.

THL:n tuoreissa tutkimuksissa on selvitetty vältettävissä olevia sai-
raalahoitojaksoja. Mittari tarkastelee yleisiä sairauksia, joihin puuttumi-
nen varhaisessa vaiheessa estäisi sairaalareissuja. Sen perusteella näyttää 
esimerkiksi, että Pohjois-Suomen harvaan asutuilla alueilla kroonisten 
sairauksien aiheuttamat hoitojaksot ovat vähentyneet hitaammin kuin 
etelässä. Alueelliset erot ovat silti paljon pienempiä kuin tutkijat odottivat.
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”Ainakaan mitään suurta romahdusta palvelukyvyssä ei vaikuta tapah-
tuneen”, sanoo tohtorikoulutettava ja yleislääketieteen erikoislääkäri 
Markku Satokangas, joka tutkii uutta mittaria tekeillä olevassa väitös-
kirjassaan. ”Tämä on tietysti myönteinen asia. Mutta se ei toki poissulje 
sitä, että näillä muilla mittareilla me nähdään toisenlaista kehitystä.”

Satokangas on itse ollut lääkärinä terveyskeskuksissa ja nähnyt, 
kuinka tiukilla niissä työskennellään.

”Yleislääkäreiden työkuorma on kasvanut, ja paine työpäivien veny-
miselle on suuri. Terveyskeskusten resurssoinnissa on tietty pysähtynei-
syyden tila, johon sitten ollaan sopeuduttu.”

Satokankaasta on outoa, että maassa, jossa puhutaan niin paljon 
terveyserojen kaventamisen tärkeydestä, ei kohdisteta rahaa sinne, missä 
se olisi vaikuttavimmillaan.

Kansainvälisistä tutkimuksista tiedetään, että jos terveyseroja halutaan 
kaventaa, kaikkein tehokkain väline on toimiva perusterveydenhuolto.

Satokangas lisää, että he voisivat myös lääkäreinä miettiä tekevänsä 
joitain asioita toisin.

”Sellainen sinisilmäinen lähestymistapa, jossa kaikki terveyserot 
selitetään yksilöiden terveyskäyttäytymisen eroilla, ulkoistaa nämä 
erot huono-osaisten ihmisten harteille. Silloin hukataan mahdollisuus 
ymmärtää, että voisimme omalla toiminnallamme terveydenhuollossa 
vähentää näitä eroja.”

HEI SINÄ, joka nouset siellä juuri nyt hissillä Mehiläisen, Terveystalon 
tai jonkun muun yksityisen firman vastaanotolle. Ehkä työnantajasi 
on hankkinut sieltä työterveyshuollon tai olet päättänyt maksaa käyn-
nin omasta lompakostasi – tai sitten kuittaat sen omakustanteisella 
vakuutuksella.
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Nautit kahvin tai kaakaon odotellessasi, että vastaanotto alkaa, ajallaan. 
Lääkäri on tuttu ja tuntee hoitohistoriasi. Kerran vuodessa käyt terveystar-
kastuksessa. Jos jotain ilmenee, saat nopeasti lähetteen jatkotutkimuksiin.

Tässähän ei ole mitään pahaa. Eikä sinulla olisi työn puitteissa 
oikein aikaakaan pyrkiä hoitoon terveyskeskukseen. Saatat ajatella: On 
kai parempi, että en kuormita entisestäänkin vähillä resursseilla pärjäävää 
julkista puolta? Laskunhan maksaa työnantaja tai minä itse.

Niin se ei aivan ole. Kaikkien lääkärikäyntejä tuetaan joka tapauksessa 
yhteisistä varoista, sillä valtio tukee yksityisten palveluiden käyttöä Kela-kor-
vauksella. Se tarkoittaa tulonsiirtoa niille, jotka ovat valmiiksi terveempiä ja 
hyväosaisimpia, ja lisäksi merkittäviä tuottoja yksityisille lääkärifirmoille.

Samaan aikaan julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut ovat muihin 
Pohjoismaihin verrattuna korkeat ja kasautuvat pienituloisille ja ikään-
tyneille. THL:n mukaan vuonna 2016 lähes kolmannes 20–54-vuoti-
aista suomalaisista kertoi tinkineensä lääkkeistä tai lääkärikäynneistä 
rahanpuutteen vuoksi. Viime vuonna julkaistu tutkimus paljasti, että 
terveysmenot ovat lisänneet erityisesti yli 85-vuotiaiden ja työkyvyt-
tömien köyhyyttä. Jostain kertoo sekin, että viime vuonna ulosottoon 
päätyi noin 664 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua.

Tämä ei tietystikään ole sinun vikasi: käytät niitä palveluita, jotka 
ovat sinulle mahdollisia. Mutta mitä vähemmän julkista puolta käyte-
tään, sitä vähemmän sen muuttamiseen on painetta. Eivätkä sitä käytä 
ne, jotka saavat yhteiskunnassa äänensä parhaiten kuuluviin.

Tämä kaikki on tapahtunut hieman vahingossa, ilman terveyspo-
liittista suunnittelua. Aiemmin työterveyshuolto keskittyi lähinnä työn 
terveysriskien vähentämiseen, mutta sittemmin yksityiset firmat ovat 
alkaneet tuottaa työntekijöille ihan samoja perusterveydenhuollon 
palveluita kuin terveyskeskukset. Samalla ne ovat houkutelleet lääkäreitä 
töihin paremmilla työehdoillaan.



15

Se, että sait vastaanottoajan niin helposti ennen kuin lähdit hissi-
matkallesi, on merkki siitä, että perillä on paljon työntekijöitä. ”Työ-
terveyshuollossa on tavallaan ylikapasiteettia”, THL:n Ilmo Keskimäki 
sanoi Long Playn haastattelussa. Hän viittasi kansainvälisiin vertailuihin, 
joiden mukaan työterveyshuolto on suomalaisen terveydenhuoltojärjes-
telmän tehottomin osa: ”Siellä hoidetaan pääsääntöisesti keskimääräistä 
terveempää väkeä ja isommalla resursoinnilla kuin muilla sektoreilla.”

Näistä syistä terveyspalvelut eivät siis kohdennu Suomessa tarpeen 
mukaan, vaikka kaikkia palveluita rahoitetaan julkisella rahalla.

Toisaalta työterveyspalveluihin pääsy ei vielä tee ihmisestä hyväosaista.
”Työssäkäyvä voi olla 8000 euroa kuussa tienaava ylilääkäri tai 1800 

euroa kuussa tienaava laitoshuoltaja”, selittää Helsingin yliopiston 
sosiaalipolitiikan professori Anne Kouvonen, joka on viime vuosina 
tutkinut Helsingin kaupungin alle 35-vuotiaiden työntekijöiden työter-
veyspalvelujen käyttöä.

Kouvosen tutkimuksessa Helsingin työterveyspalveluita kunta-alalla 
käyttivät selvästi eniten matalapalkkaiset, naisvaltaiset ammattiryhmät, 
joiden työ on sekä fyysisesti että henkisesti raskasta: lastenhoitajat, lähi-
hoitajat, kouluavustajat, laitoshuoltajat ja niin edelleen.

”Heidän työssään yhdistyvät kehoa kuormittavat kiertoliikkeet, nos-
taminen ja melu, mutta myös esimerkiksi väkivallan uhka.”

He ovat myös muita useammin pitkillä sairauslomilla.
Sen sijaan puolet Helsingin kaupungin alle 35-vuotiaista työnteki-

jöistä ei käyttänyt neljän vuoden seurannan aikana työterveyttä lain-
kaan tai heillä oli ainoastaan yksittäinen käynti, Kouvonen huomasi. 
Syynä ovat osin terveysvakuutukset ja yksityiset palvelut, joita ylempien 
ammattiryhmien edustajat käyttävät. Heillä on myös parempi mahdolli-
suus etätyöhön – ja vähemmän sairauksia.

”Senhän takia ne hoitajat siellä työterveydessä käyvät, että se on ilmaista!”
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Kouvonen toivoisi, ettei enää puhuttaisi vain työttömistä ja työssä-
käyvistä, kun puhutaan terveyseroista. Myös työ voi sairastuttaa.

”Suomessa pitäisi puhua enemmän luokasta. Luokkia on kuitenkin 
enemmän kuin kaksi, ei vain työssäkäyvät ja työttömät.”

HELMIKUUN PUOLIVÄLISSÄ tiedotusvälineissä levisi hätkähdyttävä 
uutinen. Sen mukaan syöpään sairastunut lapsi selviää hengissä sitä 
todennäköisemmin, mitä paremmin hänen vanhempansa tienaavat 
rahaa. Eniten tienaavien vanhempien lapsilla on noin 30 prosenttia 
pienempi riski kuolla syöpään kuin huonoiten tienaavilla.

Uutinen perustui kolmen vuoden takaiseen Anniina Kyrönlahden 
väitöstutkimukseen. Ajankohtaiseksi se tuli taas, kun syöpäsairaiden 
lasten perheitä tukeva Sylva-yhdistys julkaisi eriarvoisuutta käsittelevän 
Seitsemän lasta sadasta -raportin.

Kyrönlahden tutkimus ei paljastanut syitä kuolemien taustalla. Sen 
tulos tuntui erityisen kummalliselta siksi, että kaikki lapset saavat samaa 
huipputason hoitoa yliopistosairaalassa. Raportissa eri alojen asiantunti-
jat kommentoivat tuloksia ja arvioivat, mistä ne voisivat johtua.

Haastateltua sosiologia tulos ei sinänsä yllättänyt. Ennestään tiede-
tään, että terveyserot syntyvät jo lapsuudessa ja lapsen terveyteen vai-
kuttavat vanhemman tulot ja koulutus.

Kyrönlahti ja hänen kollegansa havaitsivat myös, että jos sairastu-
neen lapsen vanhemmat ovat syntyneet ulkomailla, lapsen todennäköi-
syys menehtyä on kaksinkertainen.

Mitä se tarkoittaa? Vastaus ei löydy vain terveyspalvelujen eriarvoi-
suudesta ja siitä, kuinka nopeasti lapsi saa diagnoosin.

Yksi syy voi olla terveyslukutaito, Anniina Kyrönlahti sanoo Long 
Playlle. Se tarkoittaa ihmisten kykyä vastaanottaa ja ymmärtää tervey-
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teen liittyvää tietoa, esimerkiksi lääkärin antamia hoito-ohjeita (jotka 
lääkäri saattaa toki antaa epäselvästi).

”Jo pelkästään perusasiat, kuten mitä syöpä edes tarkoittaa, sisältä-
vät kamalasti uutta tietoa. Kellä on resursseja vastaanottaa ja muistaa 
se kaikki? Esimerkiksi leukemian hoitoprosessi voi kestää lähes kolme 
vuotta. Se sisältää paljon kotihoitoa, lääkkeitä, joita pitää muistaa antaa, 
ohjeita, joita pitää noudattaa. Se on kamalan kuormittavaa.”

Kyrönlahti arvelee, että ulkomaalaistaustan vaikutusta kuolleisuu-
teen saattavat selittää myös kielimuuri, tuntematon terveydenhuoltojär-
jestelmä ja kulttuurierot siinä, miten sairauksiin suhtaudutaan. Muissa 
suomalaisissa tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että maahanmuut-
tajat käyttävät muuta väestöä vähemmän ehkäiseviä terveyspalveluja ja 
enemmän päivystyspalveluja. Voikin olla, että päivystys on se matalan 
kynnyksen palvelu, jota on helppo käyttää.

”Suomessa ollaan epäonnistuttu etenkin ulkomailta muuttaneiden 
äitien integroimisessa, jos osastolla ei pystytä kommunikoimaan äidin 
kanssa oikealla kielellä tai jos terveysjärjestelmää on vaikea käyttää”, 
Kyrönlahti sanoo.

Vaikeaa se kyllä voi olla monille muillekin. Kaikki Long Playn tähän 
juttuun haastattelemat terveystutkijat toivat esiin sen, että osa ihmisistä 
ei osaa käyttää uusia digitaalisia palveluita.

Sylvan raportissa tutkijat pitivät mahdollisena selityksenä sitäkin, 
että hyväosaisilla vanhemmilla on paremmat mahdollisuudet pitää 
lapsesta huolta kotona. Heitä eivät kuormita taloudelliset huolet, ja tut-
tavapiirissä on ehkä lääkäreitä, joille voi soittaa. He ehkä myös osaavat 
vaatia syöpähoitojen lisäksi muuta apua ja tukea. He eivät välttämättä 
ole yhtä stressaantuneita kuin huono-osaisemmat vanhemmat.

Ja kun stressi pitkittyy, terveys heikkenee. Jatkuvana sen vaikutus voi 
ulottua yli sukupolven.
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KUN KORONAVIRUS keväällä 2020 alkoi levitä Yhdysvalloissa, huo-
mattiin jo varhain, että tartunnat ja kuolemat eivät jakautuneet tasai-
sesti. Kun tilastoja sitten alettiin julkaista, näkyi selvästi, että mustia 
amerikkalaisia kuoli koronaan huomattavasti enemmän kuin muita 
väestöryhmiä.

Esimerkiksi huhtikuussa 70 prosenttia Louisianassa koronaan kuol-
leista oli mustia amerikkalaisia, vaikka he muodostavat vain kolman-
neksen osavaltion väestöstä.

Osin asia selittyy köyhyydellä. Monilla mustilla amerikkalaisilla 
ei ole terveysvakuutusta, ja monet asuvat saastuneilla asuinalueilla, 
ahtaasti. Matalapalkkatöitä tekevillä ei myöskään ole mahdollisuutta 
etätöihin, saati varaa jäädä kotiin sairastamaan.

Lisäksi tiedetään, että köyhyys aiheuttaa kroonista stressiä. Se 
puolestaan sairastuttaa, kirjaimellisesti solutasolla. Kun kuormitus on 
jatkuvaa, keho ei enää osaa reagoida oikein. Solujen kyky säädellä kor-
tisolin määrää kehossa heikkenee, seuraa tulehdusta ja solujen vanhe-
mista. Köyhyyden kanssa kamppailu heikentää kognitiivisia kykyjä, kun 
pelkkä selviytyminen päivästä toiseen kuormittaa. Esimerkiksi pienitu-
loinen, jonka mielessä pyörii kallis auton korjaus, suoriutuu kehnosti 
päättelytehtävistä. Mitä kalliimpi korjaus, sitä huonompi suoritus. 
Köyhyys on kierre, josta on vaikea päästä irti nimenomaan siksi, ettei 
resursseja – henkisiä tai taloudellisia – oman aseman parantamiseksi ole.

Mutta Yhdysvaltojen koronakuolemien jakautuminen niin epärei-
lusti ihmisryhmien välillä ei selity pelkällä köyhyydellä. Mustat ame-
rikkalaiset kärsivät useammin koronalle altistavista sairauksista kuten 
diabeteksestä, verisuoni- ja keuhkosairauksista. Ero selittyy tulotasolla 
tai koulutuksella vain osin.

Vuonna 2006 Michiganin yliopiston kansanterveyslaitoksen pro-
fessori Arline Geronimus työryhmineen julkaisi tutkimuksen, jonka 
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lopputulos oli, että mustilla amerikkalaisilla on selvästi muita enemmän 
stressin aiheuttamia terveysongelmia. Köyhyys ei selittänyt asiaa: mus-
tien ja valkoisten välinen kuilu säilyi laveana, vaikka köyhyyden vaiku-
tus suljettiin kuviosta pois. Geronimuksen mukaan mustilla amerik-
kalaisilla näyttää olevan terveysriskejä, joita selittää eläminen mustana 
yhteiskunnassa, jossa ihonvärillä on väliä.

Silloin terveyserojen selittäminen pelkillä elintavoilla tai edes hyvä-
osaisuudella voi olla vahingollista: syyt ovat syvällä, sekä solutasolla että 
historiassa.

VAIKKA TERVEYSEROJEN kaventamiseksi ei ole yhtä taikakonstia, 
on kyllä yksi asia, joka auttaisi varmuudella kaikkia: jos hoitoon pääsy 
olisi helppoa ja ilmaista. Isolle osalle suomalaisia se on todellisuutta, 
ja he ovatkin terveydessään maailman huippua. Ikävä paradoksi on, 
että kalleinta ja vaikeinta hoitoonpääsy on niille, jotka tarvitsevat sitä 
kipeimmin.

Miksi eron kurominen on ollut niin vaikeaa?
Valtio yritti kyllä puuttua terveyskeskusten jonoihin 2000-luvun 

alussa säätämällä lain hoitotakuusta. Siinä määriteltiin, kuinka nopeasti 
ihmisten on päästävä kiireettömään hoitoon. Määräajat olivat kuiten-
kin pitkiä. Nykyisellä hallituksella on kunnianhimoinen suunnitelma 
muuttaa raja kolmesta kuukaudesta yhteen viikkoon, minkä on arvioitu 
vaativan terveyskeskuksiin tuhat uutta työntekijää.

”Terveyskeskuksiin pitäisi päästä yhtä sujuvasti kuin työterveyshuol-
toon”, sanoi Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki helmikuun 
lopussa Helsingin Sanomien haastattelussa. Siihen on matkaa.

Jo pitkään on tiedetty, että suomalaisen terveydenhuollon erityis-
piirre ja erityisongelma on sen sirpaleisuus. Siihen on toivottu apua 



20

soteuudistuksesta. Lukuisat Long Playn haastattelemat asiantuntijat ovat 
kuitenkin epäileväisellä kannalla, missä määrin se kaventaa terveyseroja. 
Paljon on kiinni siitä, kuinka tulevat ”hyvinvointialueet” päättävät 
panostaa terveyskeskuksiin, ennaltaehkäisyyn ja hoidon jatkuvuuteen. 
Raha on niukassa.

Samalla terveyserojen kuva Suomessa on muuttumassa. On tullut 
uusia väestöryhmiä, joilla on omat terveysriskinsä.

Ambulanssihälytysten keskittymistä köyhemmille alueille tutkinut 
Heli Salmi on työskennellyt lääkärinä viidentoista vuoden ajan. Parhail-
laan hän tekee tutkimusta, jossa yritetään selvittää, sairastavatko maa-
hanmuuttajalapset jostain syystä enemmän kuin muut lapset. Sellaista 
puhutaan terveydenhuoltoalalla, mutta varmaa tietoa ei ole.

Salmi on aiemmin työskennellyt vapaaehtoisena lääkärinä paperit-
tomien klinikalla. Hän näkee, että sillä, miten paperittomille tarjotaan 
hoitoa, on suora yhteys muiden heikommassa asemassa olevien väestö-
ryhmien hoitoon.

”Muut sosioekonomiset ryhmät, jotka ovat jossain määrin syrjäyty-
neet, syrjäytymässä tai syrjäytetty, kärsivät ihan samankaltaisista ongel-
mista kuin paperittomat – vain vähän pienemmässä mittakaavassa.”

Paperittomia on viime vuosina alettu hoitaa pääkaupunkiseudulla. 
Nyt hallitusohjelmassa on kirjaus, että välttämätön hoito turvataan 
paperittomille muuallakin maassa. Se olisi itse asiassa järkevää myös 
kustannusten kannalta; hoitamattomana asiat tulevat kalliimmiksi. 
Tämä on tutkitusti totta, oli sitten kyse paperittomista, pitkäaikaistyöt-
tömistä tai jostakin muusta ryhmästä.

Suomessa on lähdetty siitä, että valtion on turvattava ihmisille 
yhdenvertaiset terveyspalvelut. Salmi sanoo, että se ei ehkä ole tarpeeksi.

”Onko tasapuolinen terveydenhuolto sitä, että kaikki saavat samaa? 
Vai onko se sitä, että kaikki saavat, mitä tarvitsevat?”
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Salmesta olisi järkevää, jos sosioekonomiset erot tunnustettaisiin 
terveydenhuollossa riskitekijöiksi muiden joukossa. Samalla tavalla kuin 
potilaalta nyt kysytään, että tupakoitko tai onko suvussasi sepelvaltimo-
tautia, voitaisiin siis kysyä, mitkä ovat vuositulosi tai oletko ollut työttö-
mänä viimeisen viiden vuoden aikana.

”Ei sen takia, että leimattaisiin, vaan sen takia, että tunnistettaisiin 
ihmiset, jotka ovat suuremmassa riskissä. Ja kun ne tunnetaan, palve-
luita pitäisi kohdentaa niiden mukaan. Näinhän tehdään jo joidenkin 
kansansairauksienkin kohdalla.”

Salmi kertoo mielellään tarinaa Arvo Ylpöstä, joka vajaat sata vuotta 
sitten perusti ensimmäisen neuvolan Kallioon, siirtolaisten ja työläisten 
kansoittamalle alueelle. Konsepti oli mullistava: pikkulastenhuoltolaksi 
kutsutussa paikassa oli kaikille avoimet ovet. Muutamassa vuodessa 
alueen lapsikuolleisuus romahti.

”Ja sitten samalta luukulta lapset saivat hoitoa ja äidit saivat lapselle 
ruokaa, rahaa ostoksiin ja neuvoja, miten hoitaa lapsen terveyttä…”

Se on yksinkertainen ajatus: viedään palvelut niille, jotka niitä 
oikeasti tarvitsevat, sen sijaan, että niitä on kaikille tarjolla samalla 
viivalla. Joskus Salmea hieman kyllästyttää keskustelu sosioekonomisten 
terveyserojen syistä ja seurauksista.

”Ymmärrän kyllä, että yhteiskuntatieteilijä haluaa tietää, onko kyse 
siitä, että nämä ihmiset olivat valmiiksi sairaita, vai siitä, että maailma 
teki heistä sairaan, vai ehkä molemmista. Mutta minulla on sellainen 
iloinen viesti, että terveydenhuollon kannalta sillä ei oikeastaan ole 
mitään väliä. Vain lopputulos ratkaisee.” 
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