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Terveydenhuoltomenot	  suhteessa	  bruDokansantuoDeeseen	  
Pohjoismaissa,	  EU(15)-‐	  ja	  OECD-‐maissa	  1995–2010,	  %	  	  

Lähde:	  OECD.	  stats.oecd.org	  8.3.2013	  Vlanteen	  mukaan.	  *Suomen	  ja	  Norjan	  Vedot	  vuodelta	  2011	  **Islannin	  Veto	  vuodelta	  2011	  

esVmaa[.	  	  
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Terveydenhuoltomenojen	  	  
rakenne	  vuonna	  2011,	  %	  
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Lähde:	  THL,	  Terveydenhuollon	  menot	  ja	  rahoitus	  2011	  

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-,
opiskelu- ja hammashuolto)
Suun terveydenhuolto

Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto

Vanhusten laitoshoito

Sairausvakuutuksen korvaama
yksityinen terveydenhuolto
Muu terveydenhuolto

Lääkkeet ja muut lääkinnälliset
kulutustavarat
Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset
kestokulutustavarat
Terveydenhuollon hallintomenot

Matkat

Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit



Mikä	  ajaa	  julkista	  terveydenhuoltoa	  kriisiin?	  

•  Julkinen	  talous	  –	  vain	  suhteellinen	  ongelma	  
•  Kohoavat	  kustannukset	  

–  Väestön	  ikäkehitys	  
–  LääkeVeteen	  kehitys	  
–  Väestön	  kasvavat	  odotukset	  	  

•  Halvaantunut	  hallinto	  –	  illuusio	  ”lähidemokraVasta”	  
–  	  Kunnallinen	  itsehallinto	  –	  viety	  liian	  pitkälle	  
–  KuntapääDäjien	  pan[vankeus	  
–  PuuDuva	  kompetenssi	  
–  Monikanavainen	  rahoitus	  (valVo,	  kunnat,	  KELA,	  poVlaat,	  työnantajat	  

ym..)	  
•  Kasvava	  eriarvoisuus	  



Terveydenhuoltomenot	  vuosina	  1995–2011	  vuoden	  
2011	  hinnoin,	  milj.	  euroa	  

Lähde:	  THL,	  Terveydenhuollon	  menot	  ja	  rahoitus	  2011	  
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Lähipalveluita	  vai	  hyviä	  palveluita?	  



Pelastaako	  privaVsoinV?	  

•  Yksityissektori	  OK	  kunhan	  se	  on	  aidosV	  sitä	  (KELA)	  
•  Työterveyshuollon	  taloudellis-‐ee[set	  ongelmat:	  	  

–  ”Hoitaa	  maksuDa	  perusterveitä,	  tk	  maksusta	  sairaita	  vanhuksia”	  
–  ”Perusterveille	  enemmän	  lab.tutkimuksia	  kuin	  tk:ssa	  sairaille”	  

•  Yksityissektorin	  lumo	  nuorille	  lääkäreille	  
•  Pätkätyöt	  ja	  pätkähoitosuhteet	  –	  kaksi	  kärsijää	  

–  PoVlaat	  
–  Nuoret	  lääkärit	  

•  ”Rusinat	  pullasta”	  upoDaa	  julkisen	  sektorin	  
–  Päivystys-‐	  ja	  tehohoito	  jäävät	  julkiselle	  
–  VaraDomat,	  asunnoDomat,	  syrjäytyneet,	  maahanmuuDajat	  
–  Tulonmuodostus	  ohjaa	  yksityiselle	  



Onko	  Vlanne	  akuu[?	  

•  KriisikunVen	  määrä	  kasvaa	  
•  Polii[nen	  paine	  kova	  
•  PriorisoinVkeskustelu	  kohta	  edessä	  

MUTTA	  	  	  
	  Monikanavarahoitusta	  kriVsoitu	  ainakin	  vuodesta	  1991	  
	  (WHO,	  OECD,	  VTV,	  STMn	  selvitykset,	  tutkijoiden	  raporVt),	  
	  mitään	  ei	  ole	  tapahtunut	  (ei	  nytkään	  SoTe-‐uudistuksessa)	  

MIKSI	  EI???	  
	  Kunnallinen	  itsehallinto,	  KELA	  ??	  
	  	  

	  


