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Tiivistelmä 
Tässä tutkimuksessa havainnollistetaan teoreettisesti, että hoitojonoista potilaille aiheu-
tuvat kustannukset ohjaavat palveluiden kysyntää hinnan tavoin julkisen ja yksityisen 
sektorin välillä. Julkinen valta voi palvelusetelien avulla alentaa potilaalle aiheutuvia 
yksityisen hoidon kustannuksia, jolloin yksityisen hoidon hinnan ja jonotuksesta poti-
laille koituvan haitan välinen ero pienenee. Tällöin aikaisempaa suurempi osa potilaista 
hakeutuu yksityiseen hoitoon. Teoreettisen mallin konkretisoimiseksi malli parametri-
soitiin rekisteriaineistoista estimoitujen kysyntävaikutusten ja kustannusparametrien 
avulla. Mallilla tehtyjen arvioiden mukaan palvelusetelijärjestelmä lisää etenkin alempi-
en tulotasojen potilaiden yksityisten palveluiden kysyntää ja julkinen sektori voi saavut-
taa 913 € säästöt potilasta kohden, mikä laskelmissa käytetyn ajanjakson 2001–2006 
aikana olisi tuottanut pääkaupunkiseudulla noin 4,6 M€ säästöt. Säästöt painottuvat 
etenkin työikäiseen väestöön, sillä eläkeläisten lyhentyvät hoitojonot eivät tuota vastaa-
via säästöjä lyhyempinä sairauspäiväraha-aikoina. Julkinen sektori voi korkeimmillaan 
säästää palvelusetelin käyttöönotolla lonkkaleikkauksissa keskimäärin 1858 € setelin 
saanutta potilasta kohden alentuneiden terveydenhoitokustannusten ja sairauspäiväraho-
jen vuoksi.  

Asiasanat: Palveluseteli, hoitojono, hyvinvointi 

JEL-luokat: I11, I18, D11, D12 

 
Abstract 
This paper illustrates that waiting times in public healthcare are an equilibrium feature 
when the public sector makes healthcare services available for all patients. Vouchers 
can be used to reduce waiting times, as they diminish the difference between the cost 
the patients incur for waiting and the price of private healthcare services. Using registry 
and healthcare data collected from Helsinki metropolitan region, the key demand pa-
rameters for private healthcare were estimated. The simulations of the model then sug-
gest that optimally designed voucher system generates savings equal to 913 € and 4.6 
M€ per patient and in total, respectively.  

Key words: Vouchers, waiting times, welfare  

JEL classes: I11, I18, D11,D12 



Yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten optimaalinen terveyspalvelusetelin arvo 
määritellään ja setelin hyvinvointivaikutuksia tilanteessa, jossa setelillä rahoitet-
taviin toimenpiteisiin on hoitojono. Tarkastelun lähtökohdaksi otetaan mahdolli-
simman yksinkertainen toteutettavissa oleva palvelusetelijärjestelmä, jossa seteli 
määrittelee rahamäärän, jonka potilas voi käyttää diagnosoidun hoidon hankki-
miseen mistä tahansa sairaalasta.  
 
Teoreettinen malli osoittaa, miten julkinen valta voi lyhentää hoitojonoja palve-
lusetelin avulla. Palveluseteli pienentää jonotuksen kustannuksen ja yksityisen 
sairaalan hinnan välistä eroa ja kannustaa aikaisempaa suurempaa osaa potilaita 
hakeutumaan yksityiseen hoitoon. Tämä parantaa hoidon saatavuutta ja alentaa 
potilaiden henkilökohtaisia jonotuskustannuksia sekä yhteiskunnallisia kustan-
nuksia, jotka johtuvat menetetyistä työpäivistä ja maksetuista sairauspäivärahois-
ta. Tutkimuksessa määritellään sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimoiva 
palveluseteli että budjettineutraali palveluseteli, joka ei kasvata julkisia tervey-
denhuoltomenoja ja tarkastellaan setelien hyvinvointivaikutuksia. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto 
vaikuttaisi todellisiin hoitojonoihin ja yhteiskunnan hyvinvointiin sekä julkisen 
sektorin terveydenhoitokuluihin pääkaupunkiseudulla. Laskelmat perustuvat re-
kisteriaineistoilla tehtyihin estimointeihin potilaiden päätöksistä hakeutua julki-
seen tai yksityiseen sairaalaan yleisimpien jonotettujen toimenpiteiden tapaukses-
sa. Estimointien avulla arvioimme, miten palvelusetelit vaikuttaisivat potilaiden 
valintoihin julkisten ja yksityisten sairaaloiden välillä. Estimoitujen kysyntävai-
kutuksien avulla ennustamme, kuinka paljon palvelusetelit voivat lyhentää jono-
tusaikoja; vähentää toimenpiteisiin liittyviä poissaoloja ja laskea jonotettuihin 
toimenpiteisiin liittyviä julkisia menoja.  
 
Tuloksien mukaan erityisesti alemmissa tuloluokissa palvelusetelien käyttöönotto 
vaikuttaisi julkisen sektorin kustannuksiin. Palvelusetelijärjestelmä tosin laajen-
taa julkisen tuen myös potilaille, jotka hakeutuisivat yksityiseen hoitoon myös 
ilman palveluseteliä. Tämä lisää julkisia kustannuksia, mutta alempien tuloluok-
kien potilaiden siirtyminen yksityisiin sairaaloihin alentaa julkisen sektorin ter-
veydenhoitokustannuksia ja hoitojonojen lyhentyminen vähentää sairauspäivä-
rahakorvauksia. Jos setelin arvo määritellään optimaalisesti ottaen huomioon 
edellä mainitut vaikutukset, julkinen sektori voi säästää keskimäärin 913 euroa 
setelin saanutta potilasta kohden.  
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Johdanto 

 

1 Johdanto 

Suomen terveydenhuoltopalveluiden tarjonta ei vastaa palveluiden kysyntää, mi-
kä on viime vuosina ilmennyt selkeimmin kasvaneina hoitojonoina. Hoitojonot 
aiheuttavat kustannuksia ensisijaisesti hoitoa odottaville ja välillisesti kaikille 
veronmaksajille pidentyneinä sairausloma-aikoina ja siten alhaisempana tuotta-
vuutena sekä korkeampina vakuutusmaksuina. Terveydenhuollon markkinoiden 
toimivuuden kannalta hoitojonot ovat haitallinen vääristymä, sillä ne johtuvat 
osittain julkisen terveydenhuollon kilpailuedusta suhteessa yksityisiin sairaaloi-
hin, jotka eivät kykene tuottamaan terveydenhuoltopalveluja julkisten sairaaloi-
den veloittamilla palvelumaksuilla. Tästä tilanteesta syntyy hyvinvointitappio, 
jos palvelujen kysyntä julkisen sektorin asettamalla hinnalla ylittää palvelukapa-
siteetin, vaikka potilaat olisivat mahdollisesti halukkaita maksamaan palveluista 
korkeamman hinnan. 
 
Ilman palvelurakenteen uudistamista ja lisäkapasiteettia, väestön ikääntyminen 
lisää terveydenhoitopalveluiden kysyntää ja täten jonotusaikoja lähitulevaisuu-
dessa.  Julkinen terveydenhuolto kattaa valtaosan erikoissairaanhoidon tervey-
denhuoltopalvelujen tuotannosta. Tämä johtuu pääosin Suomen terveydenhuolto-
järjestelmän korvausrakenteesta, joka oikeuttaa jokaisen kansalaisen saamaan 
tarvitsemaansa hoidon asiakasmaksua vastaan. Maksu on usein vain murto-osa 
hoidon todellisesta kustannuksesta, joka katetaan julkisin varoin. Terveyspalve-
lumarkkinoiden näkökulmasta tuki julkiselle terveydenhuollolle rajoittaa yksi-
tyisten sairaaloiden osuutta palveluista, sillä yksityisten hoitopaikkojen 
potilaiden kustannukset, jotka ovat etenkin leikkaushoidoissa korkeat, jäävät po-
tilaiden maksettaviksi. Potilaiden kustannuksia alentaa KELA:n sairaanhoitokor-
vaus. Tämä korvaus on kuitenkin vain pieni osa hoidon kokonaiskustannuksista, 
joten yksityisiä palveluita käyttävät pääosin keskimääräistä varakkaammat kansa-
laiset. 
 
Ensimmäinen konkreettinen toimi hoitojonojen lyhentämiseksi oli Suomen valti-
on asettama hoitotakuu, joka astui voimaan vuoden 2005 maaliskuussa. Hoitota-
kuun tarkoituksena oli lyhentää erityisesti erikoissairaanhoidon kiireettömän 
hoidon odotusaikoja. Hoitotakuun aikana hoitojonot ovat lyhentyneet (Pekurinen 
ym. 2008). Tämä ilmenee mediaanijonotusajan lyhentymisenä ja yli kuusi kuu-
kautta jonottaneiden määrän laskuna. Lyhentyminen saattaa olla seuraus hoitota-
kuulaista ja sen määrittelemistä sanktiosta, jotka koituvat sairaaloille potilaista, 
joiden jonotusaika toimenpiteisiin ylittää kuuden kuukauden takuuajan. Hoito-
jonojen lyhentymisen kanssa samanaikaisesti ovat julkisen terveydenhuollon 
toimenpidekohtaiset kustannukset kuitenkin kasvaneet. Useiden toimenpiteiden 
kustannusten kasvu on ollut kuitenkin laskeva suhteessa toimenpiteiden määrään 
(Pekurinen ym. 2008). Esimerkiksi kuntien laskennallinen yksikkökustannus 
polven tekonivelleikkauksessa oli vuoden 2006 hinnoilla 8466 euroa. Kaksi vuot-
ta myöhemmin leikkausten määrä oli kasvanut 65 prosenttia, mutta leikkausten 



2  Johdanto 

yksikkökustannus oli 7985 euroa. Samalla aikavälillä hoitojonossa käytetyn ajan 
mediaani laski 59 päivää ja yli kuusi kuukautta jonottaneiden osuus laski 11 pro-
senttia. Yksikkökustannuksia koskevat havainnot saattavat merkitä julkisen sai-
raanhoidon toimineen vuosien 2004 ja 2006 välisenä aikana ainakin ajoittain 
kasvavien skaalatuottojen tuotantoalueella, mikä viittaa kapasiteetin tehostunee-
seen käyttöön.1 Hoitojonojen säilyminen hoitotakuusta huolimatta osoittaa, että 
terveydenhuoltojärjestelmä ei ole sosioekonomisesti tehokas, sillä palvelujen riit-
tämätön tarjonta yhdistettynä tukijärjestelmään ei näytä luovan riittäviä kannus-
timia julkisten hoitopalvelujen tehostamiselle tai yksityisten palvelujen 
lisäämiselle siinä määrin, että jonotusajat lyhenisivät. 
  
Julkisen sektorin yksityisiltä toimipaikoilta ostamat terveydenhoitopalvelut ovat 
viime vuosina olleet keino saavuttaa hoitotakuun aikaraja. Tämä ilmenee julkisel-
ta sektorilta yksityiselle tehtyjen lähetteiden huomattavana kasvuna hoitotakuu-
lain jälkeisenä aikana (Pekurinen ym. 2008). Hoitotakuulain takia palveluiden 
ostot ovat ilmeisesti kohdistuneet luultavasti hoitojonossa pitkään olleeseen poti-
lasryhmään, sillä kunnilla ei ole kannustinta käyttää ostopalveluita niin kauan 
kuin potilaiden jonotusaika on lyhyempi kuin kuuden kuukauden takuuaika. Vas-
ta tämän ajan ylittäneiden kohdalla kunnat ovat velvoitettuja järjestämään hoito 
toisessa julkisessa tai yksityisessä sairaalassa. Tästä syystä kuntien kannattaa 
käyttää ostopalveluja ainoastaan kauan jonossa olleille potilaille, mikä ei välttä-
mättä lyhennä hoitojonoja tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 
 
Sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa julkisessa keskustelussa on tullut usein esil-
le terveyspalvelusetelien käyttöönotto jonojen lyhentämiseksi. Palveluseteli on 
ostopalveluja joustavampi ratkaisu, sillä se lisää potilaan valinnan vapautta ja 
mahdollistaa hoidon saannin sairaaloista, joissa hoito on organisoitu tehokkaasti 
tai joissa on enemmän hoitokapasiteettia suhteessa potilasmäärään.2 Yhdysval-
loissa palvelusetelien käyttöönoton perustelu liittyy terveydenhuoltopalvelujen 
saatavuuden parantumiseen alhaisimman tulotason potilailla. Euroopassa palve-
luseteliä pidetään mahdollisuutena lyhentää hoitojonoja ilman julkisten menojen 
kasvua. Yksinkertaistaen palveluseteleitä tukeva argumentti on seuraava: Jos 
                                              
1 Kasvavat skaalatuotot ovat luonnollisia erikoissairaanhoidossa, jossa toimenpiteiden yksikkökustannuk-
set ovat suhteellisen kiinteät tiettyyn hoitokapasiteettiasteeseen asti, jonka jälkeen yksikkökustannukset 
voivat kasvaa nopeasti. Hoitojonojen ja kustannusten kehitykseen vaikuttaneiden syiden analyyttinen 
tarkastelu on ollut vähäistä osittain puutteellisen aineiston takia, sillä hoitotakuun vaikutuksia ei ole tähän 
mennessä kyetty erottelemaan muista terveydenhuoltomarkkinoiden trendeistä, joista ehkä merkittävin on 
ollut yksityisten terveyspalvelujen tuotannon lisääntyminen. 
2 Palvelusetelien sosioekonomisen mielekkyyden tarkasteluun liittyy kysymys julkisen terveydenhuollon 
tarpeellisuudesta ja yleisemmin julkisten sektorin roolista markkinoilla. Toimivilla markkinoilla, missä 
tuottajat ovat hinnan ottajia ja kuluttajat ymmärtävät tuotetun palvelun laadun, julkisen palvelun tarjonta 
on perusteltua ainoastaan silloin kun yhteiskunnallisesti tärkeiden palvelujen tuotantoon liittyy riskejä 
(Arrow ja Lind 1970), joita ei voi siirtää yksityiselle sektorille. Toinen peruste julkisille palveluille on 
korkea markkinahinta, joka estää sosioekonomisesti hyödyllisen palvelun saatavuuden kaikille sitä tarvit-
seville. Terveydenhuollossa julkinen tuotanto on täten perusteltua, jos yksityinen terveydenhuolto ja va-
kuutusjärjestelmä eivät kata riittävän suurta osaa väestöstä, johtuen hoitokustannusten suuruudesta 
suhteessa alhaisimpien tuloluokkien tulotasoon. 
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palveluseteli määritellään vastaamaan hoidon kustannusta julkisella sektorilla, 
niin osa potilaista, jotka ilman seteliä jäisivät hoitojonoon, hankkisivat palvelun 
yksityisestä sairaalasta. Tällöin julkinen kustannus välttämättömästä hoidosta ei 
kasvaisi, mutta potilaat, joilla on halukkuus maksaa odotusajan lyhentymisestä, 
saavat palvelun nopeasti.   
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ensinnäkin optimaalista terveyspalvelusetelin 
arvoa ja setelin käyttöönoton hyvinvointivaikutuksia. Tarkastelun lähtökohdaksi 
otetaan mahdollisimman yksinkertainen toteutettavissa oleva palvelusetelijärjes-
telmä. Potilas saa diagnoosin jälkeen palvelusetelin, jonka voi käyttää hoidon 
hankkimiseen mistä tahansa sairaalasta. 
 
Teoreettinen malli osoittaa, kuten mm. Nichols ym. (1971), että hoitojonot sään-
nöstelevät julkisten terveydenhuoltopalvelujen saatavuutta hintojen tavoin, sillä 
potilaat kokevat jonotuksen kustannuksena, joka ohjaa palveluiden kysyntää hin-
nan tavoin julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Potilaiden jonotuskustannuksis-
ta johtuu, että jonot ovat eräs edellytys yksityisen terveyspalvelusektorin 
olemassaololle, sillä ilman hoitojonoja (tai muita puutteita julkisen palvelun tuo-
tannossa) yksityisille palveluille ei ole kysyntää. 
 
Julkinen valta voi lyhentää hoitojonoja palvelusetelin avulla. Palveluseteli on 
potilaan saama korvamerkitty tuki, joka pienentää jonotuksen kustannuksen (jul-
kisen palvelun hinta) ja yksityisen sairaalan välisen hinnan eroa. Tällöin seteli 
kannustaa entistä suuremman osan potilaista hakeutumaan yksityiseen hoitoon, 
mikä alentaa jonotuksesta aiheutuneita henkilökohtaisia kustannuksia ja yhteis-
kunnan kustannuksia, jotka johtuvat menetetyistä työpäivistä ja maksetuista sai-
rauspäivärahoista. Teoreettisessa tarkastelussa määritellään sekä yhteiskunnan 
hyvinvoinnin maksimoiva palveluseteli että budjettineutraali palveluseteli, joka 
ei kasvata julkisia terveydenhuoltomenoja, ja tarkastellaan setelien hyvinvointi-
vaikutuksia. 
 
Teoreettisten argumenttien konkretisoimiseksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten 
mallissa kuvattu palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vaikuttaisi todellisiin hoi-
tojonoihin ja täten yhteiskunnan hyvinvointiin sekä julkisen sektorin terveyden-
hoitokuluihin pääkaupunkiseudulla. Laskelmat perustuvat rekisteriaineistoilla 
tehtyihin estimointeihin potilaiden päätöksistä hakeutua julkiseen tai yksityiseen 
sairaalaan yleisimmissä jonotetuissa toimenpiteissä. Estimointien avulla ar-
vioimme, miten toimenpiteen julkisen sektorin kustannusten perusteella hinnoi-
tellut palvelusetelit mahdollisesti vaikuttaisivat potilaiden valintoihin julkisten ja 
yksityisten sairaaloiden välillä. Näiden vaikutusten perusteella ennustamme 
kuinka paljon palvelusetelit voivat lyhentää jonotusaikoja; vähentävät toimenpi-
teisiin liittyviä töistä poissaoloja ja laskevat jonotettuihin toimenpiteisiin liittyviä 
julkisia menoja.  
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Empiirisen osuuden tuloksien mukaan palvelusetelien odotettu vaikutus julkisen 
sektorin kustannuksiin on suurin alhaisimpien tuloluokkien potilailla. Julkisen 
talouden kannalta palveluseteli mahdollistaa julkisten menojen laskun siitä huo-
limatta, että palvelusetelijärjestelmä laajentaa osan julkisesta tuesta myös niille 
potilaille, jotka hakeutuisivat yksityiseen hoitoon myös ilman palveluseteliä. 
Korkeimmillaan palvelusetelin hyöty on lonkkaleikkauksissa, joissa julkinen sek-
tori voi säästää keskimäärin 1858 euroa potilasta kohden.  
 
Tämän tutkimuksen teoreettinen osuus on tietämyksemme mukaan ensimmäinen 
analyyttinen tarkastelu palvelusetelien vaikutuksista yhteiskunnan hyvinvointiin 
ja julkistalouteen. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa käytetään ensimmäistä 
kertaa potilaiden hoitoon hakeutumispäätöksiä kuvaavassa tutkimuksessa mikro-
tason rekisteriaineistoa, joka sisältää tietoja sekä potilaiden henkilökohtaisista 
sosioekonomisista taustamuuttujista että hoitoon liittyvistä muuttujista. Estimoin-
tien perusteella tehtyjä palvelusetelien vaikutusten arviointeja ei ole aikaisemmin 
toteutettu terveystaloustieteellisessä tutkimuksessa. 
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2 Palvelusetelien teoria 

Tarkastelun lähtökohdaksi otetaan tilanne, missä maksuhalukkuus terveydenhoi-
topalvelusta vaihtelee potilaiden välillä.3 Yksinkertaisuuden vuoksi maksuhaluk-
kuus skaalataan käyttäen parametria [0,1]iθ ∈ , joka voidaan tulkita kuvaavan 
esimerkiksi potilaiden tulotasoa siten, että potilaat, joiden maksuhalukkuus on 
korkea 1θ = , kuuluvat yhteiskunnan korkeimpiin tuloluokkiin tai heillä on muis-
ta syistä korkeampi halukkuus maksaa nopeasta hoitoon pääsystä. Maksuhaluk-
kuuteen vaikuttavat kuitenkin tulojen ohella useat muutkin tekijät. Tällaisia 
tekijöitä ovat mm. hoidon tuottamasta terveydentilan parantumisesta saatava sub-
jektiivinen hyöty sekä hoitotoimenpiteen ja diagnoosin välinen odotusaika. Tut-
kimuksen empiirisessä osiossa tarkastelemme myös näitä tekijöitä. 
 
Potilaalle i hoitoprosessista koituvaa epäsuoraa hyötyä kuvataan yhtälön 

i h hU R t pθ= − −  avulla. Yhtälössä R  on kaikille potilaille yhtäläinen hoidosta saa-

tava hyöty ja i htθ  on potilaan i kokema yksityinen haitta, kun hoito viivästyy ht  
aikaperiodia sairaalan h hoitojonossa.4 Jonot terveydenhuollossa riippuvat sairaa-
loiden hoitokapasiteetista tai kapasiteetin hyödyntämisasteesta. Hoitokapasitee-
tin, jonotusajan ja kustannusten mallittamiseksi oletamme ensinnäkin, että 
taloudessa on sekä julkinen että yksityinen sairaala. Julkisen sairaalan parametre-
ja kuvastaan jatkossa alaindeksillä g ja yksityisen sairaalan parametrit saavat 
alaindeksin j. Sairaalan h=g,j hoidon kustannukset ovat lineaarisesti kasvava 
funktio ( ) 0h h hC x c x= >  sairaalaan hakeutuneiden potilaiden, hx , määrän suhteen. 

Sairaalan i hoitokapasiteetti hk  määrittelee sairaalan rajakustannuksen siten, että 

sairaala voi hoitaa h hk x=  potilasta rajakustannuksella 0hc >  yhden aikaperiodin 

kuluessa. Sairaaloiden kapasiteettirajoitus ilmenee kustannusfunktion ominaisuu-
tena '( ) ( )h h h hC x c xλ= +  jos h hx k≥ . Sairaalan h rajakustannusfunktio on täten 

paikallisesti lineaarinen, mutta globaalisti konveksi. Termi hλ  voidaan tulkita 
esimerkiksi sairaalan h kustannukseksi ostopalvelujen hankkimisesta. 
  
Jotta voisimme pitää analyysin mahdollisimman yksinkertaisena oletamme, että 

( ) 0g g gt c δλ− + < , missä parametri δ  on julkisen rahoituksen vaihtoehtoiskustan-

nus. Eli julkinen kapasiteetti ei sopeudu kysynnän muutokseen, sillä kapasiteetin 
lisäämisen kustannus on korkeampi, kuin hoidosta saatava yhteiskunnallinen 
hyöty jonotusajan lyhentyessä. Yksityisellä sairaalalla puolestaan on kannustin 
lisätä hoitokapasiteettiaan, jos sen palveluille on korkeimman tuloluokan potilai-

                                              
3 Palvelusetelijärjestelmä on Pareto-parannus verrattuna nykyjärjestelmään, jos yhdenkin potilaan hyvin-
vointi kasvaa laskematta muiden talouden toimijoiden hyvinvointia. Edellä kuvatussa järjestelmässä Pare-
to-parannuksen ehdot toteutuvat, jos potilaan siirtyminen yksityiseen tai vaihtoehtoiseen julkiseen 
sairaalaan lyhentää hoitojonoa, mutta ei lisää julkisen terveydenhuollon kustannuksia.                                           
4 Cullis ym (2000) sisältää katsauksen sairaanhoidon hoitojonoja ja potilaiden maksuhalukkuutta jonojen 
lyhentymisestä tarkastelevaan kirjallisuuteen.  
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den kysyntää. Tämä ilmenee lauseesta 1 ( ) 0j jc rλ− + ≥ , jossa r on yksityisen sai-

raalan pääomakustannus. 
  
Hoidon kapasiteettirajoitteesta voidaan täten johtaa julkisen sektorin hoitojonojen 
esiintyminen. Jos julkinen sairaala kykenee hoitamaan gk  potilasta yhden ajan-
jakson aikana, mutta hoidon kysyntä gx  ylittää hoitokapasiteetin, g gk x< , muo-
dostuu hoitojono. Tällöin kaikki potilaat joutuvat odottamaan hoitoa ajan 0gt > .  
 
On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon, että hoitojonojen matemaattisessa mallin-
tamisessa käytetään yksinkertaista staattista jonotusprosessia. Hoitojonon muo-
dostuminen ja purkautuminen ovat luonnollisesti dynaamisia prosesseja, joiden 
analysointi on usein monimutkaista (Worthington, 1987, 1991) mutta jonojen 
tasapainon ja sopeutumisen dynamiikan analysointi ei ole tämän tutkimuksen 
kohteena. Tästä syystä oletamme yksinkertaisuuden vuoksi, kuten mm. Hoel ja 
Saether (2003) ja Brekke ym. (2008), että potilaan odotusaika on eksogeeninen 
parametri jt , jolle pätee 0gt >  ja 0jt = . 

2.1 Terveydenhuoltomarkkinoiden tasapaino 

Mallissa tarkastellaan taloutta, jossa poliittisen päätöksenteon tuloksena on pää-
dytty terveydenhuoltojärjestelmään, missä hoito on kaikkien veronmaksajien ta-
voitettavissa. Tällöin terveydenhuolto on toteuttava julkisesti, jos pitkän aikavä-
lin tasapaino toteuttaa ehdon 
 
(1)   0jU R c= − < , 

 
missä jc  on hoitopalvelun rajakustannus sairaalassa j, joka toimii täydellisesti 
kilpailullisilla markkinoilla.5 Käytännössä ehto julkisen tuotannon olemassaololle 
edellyttää, että jos markkinoilla on yksityisiä sairaaloita, jotka laskuttavat hoidos-
ta hinnan j jp c= , niin julkinen terveydenhuolto on välttämätöntä poliittisen ta-
voitteen toteutumisen kannalta, koska potilasryhmät, joiden maksuhalukkuus on 
pienempi kuin hinta jp , eivät hanki hoitoa ilman julkista tukea.6 
 
Pohditaan nyt terveydenhuoltomarkkinoita, missä julkinen sairaala tuottaa palve-
luita ilmaiseksi, mikä takaa palvelun saatavuuden kaikille. Yksityisen sairaalan j 
palveluille on tällöin positiivinen kysyntä ainoastaan, jos markkinoilla on potilas, 
joka on halukas maksamaan tuotantokustannukset kattavan hinnan. Ehto yksityi-
sen sairaanhoidon kannattavuudelle on täten 

                                              
5 Oletus täydellisestä kilpailusta yksinkertaistaa analyysia. Olemme tietoisia, että oletus ei vastaa todelli-
suutta, mutta ilman analyysiä, joka määrittelee kilpailutilanteen ja kilpailun luonteen markkinoilla, oletus 
on mielestämme realistisempi kuin muut vaihtoehdot. Epätäydellinen kilpailu ei myös vaikuta tutkimuk-
sen tuloksiin kvalitatiivisesti. Tästä syystä jätämme epätäydellisen kilpailun analyysin myöhempien tut-
kimusten kohteeksi.  
6 Julkinen tuotanto ei luonnollisesti ole välttämätöntä palvelun saatavuuden parantamiseksi. 
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(2)   g jR t R c− ≤ − . 

 
Lause (2) määrittelee hoitojonojen minimipituuden, jolla korkeimman maksuha-
lukkuuden omaavien potilaiden kannattaa ostaa hoito yksityisestä sairaalasta hoi-
don rajakustannusta vastaavalla. Yhtälöstä voidaan päätellä, että jos g jt c>  

taloudessa on potilaita, joilla on riittävän korkea maksuhalukkuus yksityisen sai-
raalan palveluille.  
 
Ehdon (2) perustella voimme määritellä potilaan, cθ , joka on indifferentti ilmai-

sen julkisen palvelun ja yksityisen hoidon välillä yhtälöstä  
 

c g jR t R cθ− = − , 

josta saadaan  
j

c
g

c

t
θ = . 

 
Tämä lause määrittelee potilaat, jotka hankkivat hoidon välittömästi yksityisessä 
sairaalassa: [ ,1]cθ θ∈ . Tällöin yksityisen sairaalan j kysyntä on 1 cθ− . 
 
Tämä tulos on julkisen terveydenhuollon markkinoita vääristävän vaikutuksen 
ensimmäinen ilmentymä. Julkisen sairaalan maksuton terveydenhuolto kannustaa 
asiakkaita valitsemaan julkisen sairaalan ja paikan hoitojonossa, vaikka jonot 
olisivat lyhyemmät (ja siten hoidosta saatava yhteiskunnallinen nettohyöty kor-
keampi) yksityisessä sairaalassa, jos se saisi vastaavan julkisen tuen toiminnal-
leen kuin julkiset sairaalat. Tästä vääristymästä seuraa markkinoiden luonnetta 
kuvaava tulos 
 
Tulos 1. Jos julkinen terveydenhuolto on kaikkien saatavilla, yksityinen ter-

veydenhuoltosektori on olemassa ainoastaan silloin, kun julkisella 
sektorilla on hoitojonoja.  

 
Tulos voidaan johtaa yksinkertaisesti lauseista (1) ja (2). Jotta yksityiselle palve-
lulle olisi kysyntää, siitä saatava nettohyöty on oltava ainakin osalle potilaista 
korkeampi kuin julkisesta palvelusta. Koska julkisen palvelun on oltava kaikkien 
saatavilla, sen hinnan on oltava alhaisempi kuin yksityisen palvelun (1). Yksityi-
sestä palvelusta saatava nettohyöty on täten korkeampi ainoastaan silloin, jos jul-
kisen palvelun hoitojonot ovat pidemmät kuin yksityisen palvelun (2). 
 

2.1.1 Optimaalinen ja budjettineutraali terveyspalveluseteli 

Julkisen terveydenhuollon nauttima tuki vääristää terveydenhuollon markkinoita 
ja pidentää hoitojonoja verrattuna tilanteeseen, jossa kaikki sairaalat saisivat yh-
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täläisen tuen. Yksityisten sairaaloiden suora tukeminen on kuitenkin harvoin tek-
nisesti ja poliittisesti mielekäs vaihtoehto. Sairaaloiden tukemisen sijasta julkinen 
valta voi kuitenkin ohjata tuen markkinoiden kysyntäpuolelle palvelusetelin avul-
la. Teknisesti palveluseteli voidaan toteuttaa jakamalla se, kun valtuutettu lääkäri 
on diagnostisoinut hoidon tarpeen.7 Palvelusetelin voi käyttää joko julkisessa 
terveydenhuollossa, jolloin potilas saa hoidon asiakasmaksun hinnalla tai yksityi-
sessä sairaalassa, jonne potilas maksaa mahdollisesti palvelusetelin ylittävän osan 
palvelun hinnasta. 
 
Pohditaan nyt tilannetta, jossa julkinen sektori myöntää potilaalle palvelusetelin, 
jonka arvo on v ja julkinen sairaala ei peri palvelumaksua.8 Setelin kysyntävaiku-
tuksien arvioimiseksi määritellään potilas cvθ , joka on indifferentti julkisen pal-
velun ja maksullisen yksityisen hoidon välillä. Tämä potilas voidaan identifioida 
yhtälöstä 
 
(3)   cv g jR t R p vθ− = − + , 

 
josta saadaan parametrin cvθ  arvo 

j
cv c

g

p v

t
θ θ

−
= < . 

 
Tämä määritelmä osoittaa palvelusetelin mahdollistavan yksityisten palvelujen 
käytön aikaisempaa suuremmalle osalle potilaista, koska julkisen palvelun ky-
syntä laskee palvelusetelin arvon noustessa9 
 

(4)   
1

0.cv

g

d

dv t

θ = − <  

 
Palvelusetelin kysyntävaikutus on täten positiivinen yksityiselle sektorille, sillä 
setelin myöntämishetkellä potilas havaitsee vallitsevat jonotusajat ja tekee pää-
töksen hoitolaitoksesta. Palvelusetelin osittaisen kompensaation seurauksena yhä 
useampi potilas valitsee yksityisen palvelun. 
 
Palvelusetelien hyvinvointivaikutukset liittyvät jonotusaikojen lyhenemisestä 
koituvaan potilaiden kokemaan hyötyyn ja julkisen sektorin kustannusten mah-

                                              
7 Mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi palvelusetelijärjestelmä edellyttää setelien myöntämisperus-
teiden valvontaa. 
8 Tämä oletus yksinkertaistaa analyysiä, mutta se ei vaikuta tuloksiin.  
9 Koska jonotusaika on mallissa eksogeeninen, yksityisen hoidon kysynnän kasvu ei vaikuta julkisen tai 
yksityisen sektorin hoitojonoihin. Tämä perustuu oletukseen jonotusprosessin staattisesta luonteesta. 
Nämä oletukset ovat yksinkertaistavia, mutta niillä ei ole vaikutusta tuloksiin kvalitatiivisesti. Tätä argu-
menttia käsitellään vielä luvussa 3.     



Palvelusetelien teoria 9 
 

 

dolliseen alenemiseen. Yhteiskunnan hyvinvointifunktio kirjoitetaan seuraavalla 
tavalla 

1 1

0

( , , )
cv

cv cv

g g j j j cv gW R t c d p d p c d S s t
θ

θ θ

θ θ θ θ θ   = − + − + − −       

 
missä ( , , )cv gS s tθ  on jonojen aiheuttama yhteiskunnallinen kustannus, joka määri-
tellään jonotuksen aiheuttamien sairauspäivien lisääntymisenä. Nämä kustannuk-
set ovat sekä potilaille jonotuksen aikana maksettavia sairasvakuutusmaksuja, s, 
että menetetyn työpanoksen arvo. Koska sairausvakuutuskorvaukset riippuvat 
positiivisesti potilaan tuloista, on mielekästä olettaa, että potilaskohtaiset kustan-
nukset kasvavat θ :n suhteen. Tämän perusteella haittafunktio määritellään julki-
sen terveydenhuollon kysynnän ja jonotuskustannusten funktiona: 
   

0

[ , , ( )]
cv

cv g gS s t x st d
θ

θ θ=   

 
Palveluseteli lyhentää jonotusaikoja siirtämällä osan kysynnästä yksityiselle sek-
torille. Ottamalla huomioon tämä positiivinen hyvinvointivaikutus, optimaalinen 
palvelusetelin arvo johdetaan hyvinvointifunktion maksimointiongelman ratkai-
sun ensimmäisen kertaluvun ehdosta: 
 
Tulos 2. Optimaalisen palvelusetelin arvo ilman budjettirajoitetta on 
 

* 2
( )

3j g j gv c c c st= + − + . 

 
Jos julkisen sairaalan hoitokustannukset ovat alhaisemmat kuin yksi-
tyisen sairaalan, optimaalisen palvelusetelin arvo on yksityisen sai-
raalan hoitokustannuksia matalampi silloin, kun jonotuksen yhteis-
kunnallinen rajahaitta on pienempi kuin hoidon sairaaloiden välinen 
kustannusero. Muissa tapauksissa palvelusetelin yhteiskunnallinen 
optimiarvo on hoitokustannuksia suurempi. 

 
Optimaalinen palveluseteli siirtää terveyspalvelujen kysyntää julkiselta sektorilta 
yksityiselle. Tästä koituva yhteiskunnallinen hyöty ilmenee pienempinä jonotuk-
seen liittyvinä kustannuksina ja julkisten sairaaloiden alhaisempina terveydenhoi-
tokustannuksina. Tuloksen tulkinnassa on tärkeää ottaa huomioon, että tulos ei 
riipu yksityisen sairaanhoidon kilpailutilanteesta, sillä voidaan osoittaa, että edel-
lä johdettu tulos pätee kvalitatiivisesti myös terveydenhoitomarkkinoilla, missä 
vallitsee epätäydellinen kilpailu.10  

                                              
10 Epätäydellisen kilpailun vallitessa kysyntävaikutus, joka on tulosten kannalta merkittävässä asemassa, 
on pienempi, koska yksityiset sairaalat siirtävät osan palvelusetelin arvosta palvelun hintaan. Setelin hy-
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Edellä tarkasteltiin palveluseteliä, joka maksimoi yhteiskunnan hyvinvoinnin 
tilanteessa, jossa julkisella vallalla ei ole budjettirajoitetta. Tällöin seteli ei aiheu-
ta hyvinvointikustannuksia, sillä se on tulonsiirto veronmaksajalta toiselle. Näin 
ollen mikään tekijä ei rajoita budjetin arvoa. On kuitenkin realistista olettaa, että 
palvelusetelin käyttöön ohjattavat varat eivät saa ylittää terveydenhuoltobudjetin 
määrittelemää budjettirajoitusta. Tästä syystä tarkastelemme myös ns. budjet-
tineutraalia palveluseteliä.  
 
Budjettineutraalin setelin arvo määritellään siten, että se ei kasvata julkisen sek-
torin terveydenhoitoon liittyviä kustannuksia: 
  

** arg maxv W=  
1

**

0

. .  ( ) 0
c

cv

g gs e c st d v d
θ

θ

θ θ+ − =  . 

 
Budjettirajoite rajaa julkisten varojen käyttöä siten, että palveluseteliin käyttöön-
ottoon allokoitavat julkiset resurssit eivät saa ylittää hoidon nopeutumisesta koi-
tuvia säästöjä. On selvää, että v*=v**, jos budjettirajoite ei ole sitova. Muutoin 
v** voidaan ratkaista suoraan maksimointiongelman rajoitteesta: 
 

** ( )
1

c
g g

cv

v c st
θ
θ

= +
−

 

 
Tulos 3. Budjettineutraalin palveluseteli arvo vastaa julkiselle sektorille koi-

tuvien säästöjen arvoa suhteutettuna yksityisiin sairaaloihin hakeu-
tuvien potilaiden määrään. 

 
Tulos 3 kuvaa miten palveluseteli tulisi hinnoitella, jotta se ei kasvattaisi julkisen 
sektorin terveydenhoidon ja terveysvakuutuksen kustannuksia. Budjettineutraalin 
setelin arvon määrittely on yksinkertainen: Budjettineutraalin palvelusetelin to-
teuttamassa markkinatasapainossa jonojen lyhentymisestä koituva kustannussääs-
tö vastaa julkiselle sektorille koituvia kustannuksia, jotka syntyvät kun julkisen 
sektorin tuki laajennetaan osittain yksityiseen terveydenhuoltoon. 
 
Teoreettisen mallin lopuksi tarkastelemme terveyspalvelusetelin hyvinvointivai-
kutuksia. Vertailemalla hyvinvointifunktioita palvelusetelin arvoilla 0v =  ja 

* **,v v v=  hyvinvointivaikutukseksi saadaan 
 

(5)  2 2

0 0

1
[ ] ( )

2 g c cv c cv gv v
W W t stθ θ θ θ

> =
− = − + − . 

                                                                                                                                     
vinvointivaikutus on kuitenkin positiivinen, jos kysyntävaikutus on positiivinen. Tämä ehto toteutuu, ellei 
yksityinen sairaala ole monopoli.  
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Yhtälön (5) mukaisesti palvelusetelin hyvinvointivaikutus koostuu potilaiden 
kokemasta hyödystä jonojen lyhentymisestä ja julkisen sektorin saavuttamista 
säästöistä. Hyvinvointivaikutus on täten aina positiivinen, jos seteli aiheuttaa po-
sitiivisen kysyntävaikutuksen cv cθ θ< . 
 
Edellä esitetty teoreettinen malli on yksinkertaistettu kuvaus todellisista terveys-
palvelumarkkinoista ja palvelusetelin vaikutuksista palvelujen kysyntään. Mallia 
voi laajentaa usealla eri tavalla keskeisten oletusten suhteen. Ensinnäkin jonojen 
muodostumisen mallintaminen dynaamisena prosessina voi tuottaa tarkemman 
kuvauksen markkinoiden sopeutumiseen palveluseteleihin. Oletus hoitokapasi-
teetin täydellisestä sopeutumisesta yksityisten palvelujen kysyntään on myös tär-
keä kysymys pohdittaessa miten uuteen tasapainoon sopeutuminen tapahtuu ja 
mitä kustannuksia sopeutumiseen liittyy. Täydellinen kilpailu on mielestämme 
realistisin oletus kuvattaessa sairaaloiden kilpailutilannetta. Jatkotutkimusten 
kannalta olisi kuitenkin tärkeää selvittää miten tulokset muuttuvat, jos oletamme 
sairaaloiden välisen kilpailun olevan epätäydellistä. 
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3 Palvelusetelin käyttöönoton vaikutukset 

Tässä luvussa tarkastelemme empiirisesti palvelusetelin käyttöönoton odotettuja 
hyvinvointivaikutuksia. Tarkastelun kohteena on erityisesti palvelusetelin vaiku-
tus potilaiden päätöksiin hakeutua hoitoon joko yksityiseen tai julkiseen sairaa-
laan ja päätöksen vaikutukset potilaiden odotettuihin jonotusaikoihin sekä 
julkisen sektorin terveydenhuoltoon liittyviin kustannuksiin. Vaikutuksia potilai-
den päätöksiin tutkittiin estimoimalla potilaiden hoitoon hakeutumispäätöksiin 
vaikuttavia tekijöitä käyttämällä yksilötason aineistoa, joka on yhdistetty Tilasto-
keskuksen rekisteriaineistosta ja THL (Stakesin) hoitoilmoitusrekisteristä (HIL-
MO). Lisäksi leikkausta edeltävän sairasrahakauden pituutta edeltävän jakson 
pituutta ja keskimääräistä sairaspäivärahaa määritettäessä käytettiin Kansaneläke-
laitoksen rekistereistä tuotettua leikkauskohtaista, vuositason aineistoa.11  

3.1 Palvelusetelin odotetut vaikutukset yksityisten palvelujen 
kysyntään 

Potilaiden päätöstä estimoidaan aineistolla, johon valittiin otoksesta 18 vuotta 
täyttäneet potilaat, jotka saivat hoidon yleisimmin jonotettuihin hoitoihin Helsin-
gistä, Espoosta ja Vantaalta vuosina 2000–2006. Otanta rajoitettiin näihin aluei-
siin aineiston tasalaatuisuuden varmistamiseksi.12 Taulukko 1 kuvaa aineiston 
muuttujia. 
 

                                              
11 Aineiston tarkempi kuvaus on liitteessä 1. 
12 Diskreetin valinnan mallin näkökulmasta aineiston tasalaatuisuus tarkoittaa sitä, että näillä alueilla 
potilailla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä yksityiseen sairaalaan hoidettavaksi, jolloin hoidon hinta ja 
muut kustannukset voidaan olettaa olevan sama kaikille otokseen päätyneille potilaille.  
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Taulukko 1:  Aineistokuvaus 

Julkinen sektori 

Toimenpide 
 

LK
M

 

O
suus kaikista  

leikkauksista (%
) 

Iän ka 

Iän m
ediaa

ni 

M
iesten %

-osu
us 

E
läke

läiste
n (-ikäisten) 

%
-osu

us 

T
ulojen ka 

T
ulojen m

ed
ia

ani 

 Jonotusa
ja

n ka 

Jonotusajan m
ediaan

i 

Kaihileikkaus 5409 38 74 75 26 95 18553 14500 219 187 

Lonkan tekonivelleikkaus 612 4 69 69 31 92 22240 17800 167 143 

Nielurisaleikkaus 665 5 29 24 41 5 19083 11200 123 61 

Nivustyräleikkaus 865 6 58 61 90 55 29549 22100 173 97 

Polven nivelkierukka-
leikkaus 

1414 10 49 50 53 32 25878 21900 102 57 

Sappirakon leikkaus 928 6 52 54 29 38 26071 19400 190 94 

Suonikohjuleikkaukset 385 3 52 55 31 38 22478 18650 369 218 

Ääreishermostoon  
kohdistuva 

457 3 58 58 31 51 23146 17700 98 53 

Toimenpiteet yhdessä 10735 75 63 68 37 69 21641 16400 189 129 

Yksityinen sektori 

Kaihileikkaus 1750 12 75 76 32 93 28912 18700 7 0 

Lonkan tekonivelleikkaus 103 1 71 71 25 93 32876 17450 31 21 

Nielurisaleikkaus 98 1 27 24 42 0 23460 11700 0 0 

Nivustyräleikkaus 105 1 62 67 93 65 50952 24900 20 0 

Polven nivelkierukka-
leikkaus 

1146 8 45 44 64 17 44640 31400 2 0 

Sappirakon leikkaus 106 1 55 55 25 33 97455 31300 59 0 

Suonikohjuleikkaukset 153 1 55 56 20 37 34865 23100 0 0 

Ääreishermostoon  
kohdistuva 

90 1 61 59 32 50 43502 23100 5 0 

Toimenpiteet yhdessä 3551 25 61 67 44 60 37251 21700 8 0 

Koko aineisto 

Koko aineisto 14286 100 63 68 38 66 25543 17400 144 67 

 
 
Taulukosta 1 havaitaan potilaiden olevan keskimäärin iäkkäämpiä. Tätä ominai-
suutta havainnollistaa myös otoksen ikäjakaumaa kuvaava kuvio 1.   
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Kuvio 1. Otospopulaation ikäjakauma 
 

 
 
Jonotusaikojen mediaanin osalta aineistokuvauksesta havaitaan, että otokseen 
päätyneissä toimenpiteissä jonotusajat ovat usein yli kolme kuukautta. Jonotuk-
sesta koituvia kustannuksia yhteiskunnalle havainnollistaa kuvio 2. 
 
Kuvio 2.  Maksetut sairauspäivärahat  
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Kuvio 2 ja taulukko 1 näyttävät toimenpiteiden olevan erilaisia jonotukseen liit-
tyvien kustannusten osalta. Maksettujen sairauspäivärahojen yhteenlaskettu arvo 
on aineiston toimenpiteissä noin 8,8 miljoonaa euroa. Toimenpiteet, joissa yh-
teiskunnan kustannukset ovat korkeat, potilaat ovat suuremman osan jonotusajas-
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ta sairausvapaalla. Näissä tapauksissa on syytä olettaa, että myös potilaiden hen-
kilökohtaisesti kokemat haitat ovat suurempia.13 
 
Palvelusetelin käyttöönoton tarkastelemiseksi aineistosta muodostettiin malli  
kuvaamaan valintaa yksityisen ja julkisen palveluntuottajan välillä. Koska on 
järkevää olettaa käytettävissä olevien tulojen olevan merkittävin päätökseen  
vaikuttava tekijä ja palveluseteli on korvamerkitty tulonsiirto potilaiden tervey-
denhuoltokulutuksen tukemiseksi, otamme selittäväksi muuttujaksi potilaan ns. 
terveydenhuoltobudjetin, jonka oletettiin olevan lineaarisessa suhteessa potilaan 
vuosituloihin.  
 
Tarkastelut tehtiin kolmella eri budjettiluokalla: 0,5 %, 1 % ja 2 %. Jos tervey-
denhuoltobudjetiksi oletetaan 1 %, potilaat varaavat 1 % käytettävissä olevista 
tuloistaan terveydenhuoltopalveluiden hankkimiseen. Koska tämä on lineaarinen 
transformaatio potilaan tuloista, terveydenhuoltobudjetin käyttö selittävänä muut-
tujana vaikuttaa ainoastaan mallin korrelaatiokertoimiin, mutta sillä ei ole vaiku-
tusta mallin selitysasteeseen. 
 
Malli estimoitiin käyttäen logistista regressiota. Riippumattomina muuttujina 
olivat: yksilön terveydenhuoltobudjetti, siviilisääty, kieli, pääasiallinen toiminta, 
kotikunta ja ikä.14 Kuvio 3 havainnollistaa estimointituloksia, joiden tarkempi 
esittely on Liitteessä 1. Tuloksista ilmenee odotuksien mukainen tulovaikutus: 
Korkeamman terveydenhuoltobudjetin (vuositulojen) henkilöt päätyvät korke-
ammalla todennäköisyydellä yksityiseen sairaanhoitoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
13 Lonkkaleikkauksissa jonotusajat ovat positiiviset myös yksityisellä sektorilla. Tämä havainto selittyy 
näkemyksemme mukaan pääosin sillä, että julkisen sektorin jonotusajat ovat hyvin pitkiä ja yksityisen 
sektorin laskuttamat hinnat ovat korkeita. Tällöin jonoon päätyy keskimäärin korkeamman tuloluokan 
potilaita, jotka hankkiutuvat suuremmalla todennäköisyydellä yksityiselle sektorille hoitoon jonotettuaan 
ensin julkista palvelua. 
14 Tulojen vaikutusta yksityiselle hakeutumiseen tutkittiin lisäksi suoraan tekemällä kaksijakoinen tulo-
luokitus ja antamalla jakopisteen muuttua 1000 € ja 100 000 € välillä 1000 € välein. Seuraava kuvio ha-
vainnollistaa, että 50 000–55 000 euron kohdalla on 'polvi', jonka jälkeen tulojen kasvattaminen ei 
vaikuttanut enää yhtä vahvasti yksityiselle sektorille hakeutumisalttiuteen. Tämän vaikutuksen katsottiin 
kuitenkin olevan niin pieni, että analyysi tehtiin yhdellä mallilla ja jatkuvalla tulomuuttujalla ja tuloluok-
kadummymuuttujaa ei siis käytetty. 
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Kuvio 3. Tulojen vaikutus hoitoon hakeutumiselle15   
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Estimoidun mallin avulla ennustettiin yksilöiden käyttäytymistä lisäämällä yksi-
löiden terveydenhuoltobudjettiin palvelusetelin arvo HUSin toimenpidehinnas-
tosta ja tarkastelemalla tämän jälkeen odotettua yksityisen sektorin palvelun-
kysyntää ja odotettuja jonotusaikoja. Odotettuja jonotusaikoja laskettaessa 
yksilöiden ei oletettu ottavan huomioon muiden mahdollisuutta hakeutua yksityi-
selle sektorille vaan odotusarvo laskettiin ehdottomana. Tuloksia tulkittaessa on 
täten otettava huomioon, että kysynnän odotettu siirtyminen julkisista sairaaloista 
yksityisiin sairaaloihin ei pidennä yksityisten sairaaloiden jonotusaikoja eikä ly-
hennä julkisten sairaaloiden jonotusaikoja. HUSin hinnaston mukaiset hinnat 
tarkasteltujen toimenpiteiden osalta on raportoitu taulukossa 1. 
 
Tarkastellaan seuraavaksi estimointituloksiin perustuvaa ennustemallia, jolla py-
ritään kuvaamaan, miten potilaat olisivat tehneet päätöksen hoitoon hakeutumi-
sesta, jos heille olisi myönnetty palveluseteli, joka vastaa osaa julkisen sektorin 
(tässä tapauksessa HUSin) hoidolle määrittelemää hintaa. Mallin tuloksia ha-

                                              
15 Tulojen vaikutuksen kuvaamisessa käytetään ns. odds-ratio määrettä (OR, vedonlyöntisuhde). Tässä 
tutkimuksessa esimerkiksi tuloryhmien 1 ja 2 välinen OR on  

2 2

1 1

Pr ( 1) /(1 Pr ( 1))

Pr ( 1) /(1 Pr ( 1))

yksityinen yksityinen

yksityinen yksityinen

= − =
= − =

, 

misä Pr ( 1)i yksityinen =  on tuloryhmän i estimoitu todennäköisyys päätyä yksityisen sairaalan hoidetta-

vaksi. 
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vainnollistetaan seuraavassa kuviossa, joka osoittaa, miten yksityisellä ja julki-
sella sektorilla tehtävien leikkausten OR-piste-estimaatti kehittyy palvelusetelin 
arvon funktiona.16 
 
Kuvio 4. Setelin arvon vaikutus hoitopaikan valintaan  
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Kuvio 4 osoittaa setelin kysyntävaikutuksen olevan sitä korkeampi, mitä alhai-
sempi potilaiden terveydenhuoltobudjetti on. Tämä tulos voidaan tulkita samalla 
tavoin kuin tulojen vaikutus yksityisten palvelujen kysyntään kuviossa 3, jossa 
tulojen kasvun vaikutus yksityisten palveluiden kysyntään on korkeampi matalis-
sa tuloluokissa. Koska tulonsiirto on kaikille sama, palvelusetelin vaikutus on 
suhteellisesti suurempi sellaisten potilaiden terveydenhuoltobudjettiin, joka muo-
dostaa vain vähäisen osan heidän käytettävissä olevista tuloistaan. 

3.2 Palvelusetelin hyvinvointivaikutusten arviointi 

Palvelusetelin aiheuttamaa muutosta potilaiden odotettuihin jonotusaikoihin ja 
niistä koituviin kustannuksiin voidaan arvioida käyttäen potilaiden hoitopaikan 
valintaa kuvaavia estimointituloksia. Koska jonotusaikojen kehittymistä julkisis-
sa ja yksityisissä sairaaloissa ei ole mahdollista ennustaa olemassa olevilla ai-
neistoilla, yksittäisen potilaan jonotusaika on mallissamme eksogeeninen. 

                                              
16 Kuvioissa budjetti n % tarkoittaa yksilön terveydenhuoltobudjettiin varaamaa osuutta tuloistaan. Täl-
löin 0,5 % tarkoittaa, että yksilö varaa tuloistaan I osuuden .05I terveydenhuoltoon. 
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Jonotusajan lyhentyminen on täten seuraus potilaiden siirtymisestä julkisista sai-
raaloista yksityisiin sairaaloihin, missä on lyhyemmät jonot. 
 
Tuloksia tulkittaessa on täten otettava huomioon, että analyysin taustalla on ole-
tus yksityisen hoitokapasiteetin täydellisestä sopeutumista hoidettavien määrän 
kasvuun siten, että hoitojonot eivät pitene vaikka palvelujen kysyntä lisääntyy.17 
Tämä oletus ei luultavasti kuvaa palvelusetelin käyttöönoton jälkeistä markkina-
tilannetta täydellisesti lyhyellä aikavälillä, jolloin myös yksityisiin sairaaloihin 
voi muodostua hoitojonoja. Oletus ei kuitenkaan vaikuta kvalitatiivisesti tulok-
siin. Jos hoitojonojen kehittymistä kuvattaisiin dynaamisena prosessina, siirtymi-
nen yksityiselle puolestaan lyhentäisi jonoja julkisella puolella. Tästä syystä 
näiden toisen kertaluvun vaikutukset toteutuviin jonotusaikoihin ovat luultavim-
min hyvin pieniä. 
 
Hoitoaikoja koskevat tulokset näillä oletuksilla esitetään kuviossa 5, josta havai-
taan, miten suurempi setelin arvo lyhentää hoitojonoja. Tulos on suora seuraus 
Kuviossa 4 esitetystä kysyntävaikutuksesta, jossa kysyntävaikutus kasvaa kun 
palvelusetelin arvon ja potilaiden terveydenhuoltobudjetin välinen suhde kasvaa. 
 
Kuvio 5. Palvelusetelin arvon vaikutus hoitojonoihin 
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17 Talouden hoitokapasiteettiin ja sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään tutkimuksen viimeisessä 
luvussa.  
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Estimointeihin perustuvien ennusteiden perusteella on mahdollista kartoittaa pal-
velusetelin käyttöönoton vaikutuksia hyvinvointiin. Tätä harjoitelmaa varten teo-
reettisen mallin hyvinvointivaikutuksia kuvaava yhtälö (5) kirjoitetaan muotoon 
 
(6) 

0 0
( )[ ( , )] (1 ) .o o o o o o o o o o

c cv g g cvv v
W W c S t s v Nθ θ θ

> =
 − = − + − − 

   

 
Tämä yhtälö kuvaa, miten palveluseteli muuttaa operaation o osalta julkisen sek-
torin kuluja kun operaatioon hakeutuu oN  potilasta. Palvelusetelin käyttöön otto 
siirtää osan potilaista yksityisen sairaalan j hoidettavaksi. Tätä osuutta kuvaa 
termi ( ) (0,1)o o

c cvθ θ− ∈ . Tästä julkiselle sektorille koituva kustannussäästö vastaa 
potilaskohtaisten hoitokulujen gc  ja jonotuksesta koituvien kustannusten ( , )o o

gS t s  
summaa. Julkisen sektorin kustannukset terveyspalvelusetelistä on (1 )o o o

cv v Nθ− , 
missä termi ov  on KELA:n sairaanhoitokorvauksen ja palvelusetelin arvojen 
summa. 
 
Yhtälöstä (6) johdetuissa tuloksissa ei oteta huomioon palvelusetelin vaikutuksia 
yksityisen sektorin toimijoihin, koska potilaiden hoidon nopeutumisesta kokemaa 
hyötyä tai yksityisten sairaaloiden liiketoiminnan voittoja ei voi etukäteen mitata 
– edes epäsuorasti – kaikille potilaille ilman huolellisesti toteutettua ns. diskree-
tin vallinnan kokeilututkimusta. On kuitenkin perusteltua väittää, että kaikki pal-
velusetelin arvot, joilla yhtälö (6) on positiivinen, tuottavat vähintään saman-
suuruisen hyvinvointivaikutuksen, jos sitä mitattaisiin yhtälön (5) ja sen arvioi-
miseen tarvittavalla aineistolla. Palvelusetelin myöntäminen ja sen mahdollisesti 
aiheuttama yksityisen sairaalatoiminnan kasvu ovat nimittäin vapaaehtoista ja 
talouden sisällä tapahtuvaa kaupankäyntiä.18 Näiden argumenttien perusteella 
voidaan väittää, että puutteellisen aineiston vuoksi hyvinvointitulokset edellä 
mainituilla oletuksilla aliarvioivat palvelusetelin hyvinvointivaikutuksia. 
   
Yhtälön ratkaisemisessa mielenkiinnon kohteena on termi ( , )o

gS t s , joka kuvaa jo-

notuksesta operaatioon o aiheutuvaa kustannusta julkiselle sektorille. Koska ai-
neistosta ei ole mahdollista identifioida, johtuvatko potilaiden sairausvapaapäivät 
jonon pituudesta vai normaalista operaatiota edeltävästä työkyvyttömyydestä, 
käytämme kustannuksen kuvaamiseksi funktiota: 
 

( , )    . .   
o

o o o o o o
g i oi

S t s t s s e s s
t

τ= =    

 

                                              
18 Tämä argumentin perustelu on yksinkertainen. Jos cvθ  on positiivinen, vähintään yksi potilas siirtyy 

palvelusetelin ansiosta yksityisen sairaalan hoidettavaksi. Päätös perustuu henkilökohtaisen hyödyn mak-
simointiin sairaalan asettaman palvelun hinnan perusteella. Koska sairaalan hinta kattaa vähintään hoi-
donkustannukset ja potilaan siirtyminen julkisesta sairaalasta yksityiseen ei vaikuta muiden potilaiden 
jonotusaikaa pidentäen, hyvinvointivaikutus ei voi olla negatiivinen, jos (6) on positiivinen.   
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missä o
it  on yksilön i jonotusaika ja os  on potilaalle i ennen leikkausta maksetta-

va keskimääräinen sairaspäiväraha. Keskimääräistä sairaspäivärahaa kuvaavassa 
funktiossa oτ  on operaatioon o liittyvien operaatiota edeltävien sairauspäivien 
keskiarvo, ot  on potilaiden jonotusaikojen keskiarvo ja os  on operaatiossa o ol-
leille potilaille maksettujen päivärahojen keskiarvo. 
 
Käytämme termiä os  kuvaamaan jonottamisesta aiheutuvia leikkauskohtaisia 
kustannuksia, koska aineistolla ei ole mahdollista luotettavasti identifioida poti-
laskohtaisia sairaspäivärahoja, jotka johtuvat jonottamisesta. Koska useat potilaat 
ovat sairauslomalla ennen leikkausta riippumatta jonon pituudesta ja odotusar-
vomielessä jonotusajat ovat yleisesti pidempiä kuin sairasloma-aika, funktio 

( , )o o o
gS t s  siten kuvaa hyvin sairauslomapäivien keskimääräistä osuutta. Seuraava 

taulukko kokoaa mallin parametrien arvot eri toimenpiteissä. Arvot perustuvat 
käytettyyn aineistoon, HUSin hinnastoon ja KELA:n tietoihin. 
 
Taulukko 2.   Mallin parametrien arvot 
 
 Toimenpide Hinta €  

os € /o otτ   N (työ/eläk.) 

Ääreishermostoon kohdistuva 700 57 0,53 268/280

Kaihileikkaus 510 58 0,18 414/6745

Nielurisaleikkaus 820 39 0,05 728/35

Nivustyräleikkaus 920 64 0,15 429/541

Sappirakon leikkaus 1883 58 0,08 651/383

Polven nivelkierukkaleikkaus 1460 58 0,92 1919/641

Lonkan tekonivelleikkaus 6490 57 0,38 59/656

Suonikohjuleikkaukset 1200 59 0,05 335/203

 
 
Eläkeikäisen väestön osalta julkisen sektorin kustannukset laskevat ainoastaan 
silloin, jos setelin julkisia sairaanhoitokustannuksia alentava vaikutus on korke-
ampi kuin setelin arvo, sillä siirtyminen yksityiseen hoitoon ei vähennä heidän 
saamaa julkisen sairausvakuutuskorvauksen määrää. Yksityisen hoidon valitsevat 
eläkeikäiset itse asiassa kasvattavat hoitokustannuksia verrattuna setelittömään 
tilanteeseen, koska setelittömässä järjestelmässä yksityiselle hakeutuva eläke-
ikäinen ei aiheuta KELA:n korvausta lukuun ottamatta kustannuksia. 
 
Seuraavassa tarkastellaan setelin arvoa prosenttiyksikköinä julkisen hoidon hin-
nasta ja annetaan setelin korvausasteen, d, suhteessa julkisen sektorin hintaan 
vaihdella välillä [0,2]d ∈ . Tulokset on esitetty kahdessa alla olevassa kuviossa. 
Kuviossa 6 tarkastellaan setelin suuruuden ja julkisen sektorin kustannusrasitus-
ta. Kuviosta näkyy, kuinka setelin arvon kasvattaminen pienentää odotettua kus-
tannusrasitusta. 
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Kuvio 6. Palvelusetelin arvon vaikutus julkisen sektorin kustannuksiin 
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Kuvio 6 havainnollistaa mallin, miten palveluseteli mahdollistaa alhaisemmat 
julkiset terveydenhuoltokustannukset. Tulokset setelin eri arvoilla toteutuvat eri 
tavoin vertailtaessa eläkeläisiä ja työssäkäyvää väestöä, koska setelin kustannuk-
set kasvavat nopeammin eläkeläisten osalta silloin, kun seteli saavuttaa arvon, jo-
ka minimoi julkisen sektorin kustannukset. Tätä ilmiötä havainnollistaa kuvio 7. 
 
Kuvio 7. Julkisen sektorin odotetut kustannukset työssäkäyvien ja eläkeläisten 

osalta 
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Kuviosta havaitaan selvästi kuinka työssäkäyvien hakeutuminen yksityisiin sai-
raaloihin laskee julkisen sektorin kustannusrasitusta palvelusetelin arvoilla, jotka 
vastaavat noin 50 prosenttia kustannuksista. Eläkeikäisten tapauksessa korkeam-
pi palvelusetelin arvo nostaa julkisen sektorin kustannusrasitusta nopeammin, 
koska julkinen sektori ei säästä sairauspäivärahoissa, kuten työikäisillä. 
 
Edellä on kuvattu setelien aggregaattitason hyvinvointivaikutuksia. Vaikutukset 
kuitenkin vaihtelevat selvästi eri tuloryhmien ja toimenpiteiden välillä. Tarkastel-
taessa tuloryhmittäisiä vaikutuksia havaitaan, että hyvinvointivaikutukset ovat 
korkeimmillaan keski- ja alemmilla tuloluokilla. Tätä tulosta havainnollistaa ku-
vio 8. 
 
Kuvio 8. Tuloluokittaiset hyvinvointivaikutukset 
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Kuvio 8 havainnollistaa, kuinka palvelusetelin hyvinvointivaikutukset painottu-
vat etenkin alimpiin tuloluokkiin. Tulos on intuitiivinen, sillä korkeimpien tulo-
luokkien potilaat hankkiutuvat yksityiselle sektorille hoitoon riippumatta setelin 
arvosta. Täten setelin kysyntävaikutus ja kustannusvaikutus on suurin alimmissa 
tuloluokissa.  
   
Edellä mainitut kustannusvaikutukset on laskettu olettaen eri toimenpiteisiin 
kohdennettujen setelien kasvavan samassa suhteessa kaikissa toimenpiteissä. 
Koska kustannukset ja sairausvapaa-ajat vaihtelevat huomattavasti toimenpitei-
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den välillä, edellä esitetyt tulokset eivät ole yhteiskunnallinen optimi. Tarkastel-
taessa toimenpidekohtaisia vaikutuksia setelin eri arvoilla havaitaan, että setelien 
optimaalinen arvo vaihtelee huomattavasti. Toimenpiteissä, joissa potilaat ovat 
ainoastaan lyhyen ajan jonotusajasta sairauslomalla tai hakeutuvat yksityiseen 
hoitoon ilman seteliä, palveluseteli ei laske julkisen sektorin kustannuksia. Täl-
laisia toimenpiteitä ovat kaihileikkaus, nielurisaleikkaus ja nivustyräleikkaukset.  
 
Joissain toimenpideryhmissä setelin, joka minimoi julkisen sektorin kustannuk-
set, osuus hoitokustannuksista on pienempi kuin muiden toimenpiteiden setelien. 
Setelien toimenpidekohtaiset optimiarvot ja näillä arvoilla lasketut hyvinvointi-
vaikutukset esitetään taulukossa 3. 
 
Taulukko 3.  Julkisen sektorin kustannukset minimoivan setelin arvo eri  

toimenpideluokissa  
 
 

 Kaihil. Lonkkal. Nielurisal. Nivusl Polvenn. Sappir. Suonik. Ääreish. Yht

Setelin arvo 0 2596 0 0 1022 753,2 240 420 

Hv vaik. 0 1018595 0 0 3487442 59765 4330 15689 4585823

Hv vaik/potilas 0 1858,75 0 0 176,49 57,8 8,05 28,63 

 
 
Taulukko 3 osoittaa optimaalisesti määriteltyjen toimenpidekohtaisten setelien 
tuottavan yhteiskunnalle noin 4,6 miljoonan euron kustannussäästöt tarkastelussa 
olleiden potilaiden osalta. Säästöt jakaantuvat hyvin epätasaisesti toimenpiteiden 
välille. Eräissä tapauksissa säästöt ovat vaatimattomat, koska jonottamisella ei 
ole vaikutusta potilaan työssäkäyntiin. Jonottaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa 
kustannuksia ja henkistä rasitusta useille potilaille. Tällöin tulokset aliarvioivat 
todellisia hyvinvointivaikutuksia.   
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4 Päätelmiä 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, miten jonoja julkisten sairaaloiden tarjoamiin 
terveydenhoitopalveluihin voidaan selittää talousteorialla ja miten terveyspalve-
lusetelit voivat vaikuttaa potilaiden hoitoon hakeutumispäätöksiin yksityisten ja 
julkisten sairaaloiden välillä. Teoreettisen tutkimuksen lisäksi tutkimuksessa es-
timoitiin rekisteriaineistojen avulla potilaiden yksityiseen hoitoon hakeutumiseen 
vaikuttavia tekijöitä jonotetuissa toimenpiteissä pääkaupunkiseudulla. Estimoin-
tien ja teoreettisen mallin perusteella tehtyjen simulointien perusteella tutkimuk-
sessa arvioitiin palvelusetelin käyttöönoton hyvinvointivaikutuksia ja vaikutuksia 
julkisen sektorin terveydenhuoltoon liittyviin kustannuksiin jonotettujen toimen-
piteiden tapauksessa.  
 
Teoreettiset tulokset osoittavat, että palvelusetelien avulla julkinen valta voi alen-
taa potilaille aiheutuvia yksityisen hoidon kustannuksia, jolloin ne lähentyvät 
potilaille jonotuksesta koituvia kustannuksia. Tällöin yksityisen hoidon houkutte-
levuus suhteessa julkiseen hoitoon kasvaa ja osa potilaista päätyy yksityiseen 
hoitoon. Tarkastelussa määriteltiin sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin maksimoiva 
palveluseteli että budjettineutraali palveluseteli, joka ei kasvata julkisia tervey-
denhuoltomenoja. Molempien setelien avulla julkinen sektori voi alentaa jono-
tuksen negatiivisia ulkoisvaikutuksia. 
  
Estimointitulokset osoittavat, että yksityiseen hoitoon hakeutuminen korreloi 
odotusten mukaisesti vahvasti potilaiden tulojen kanssa. Estimointituloksiin ja 
teoreettiseen analyysiin perustuvan parametrisoidun mallin ennusteen mukaan 
palvelusetelijärjestelmä lisää oletusten mukaisesti etenkin alempien tuloluokkien 
potilaiden yksityisten palveluiden kysyntää. Simulointien perusteella arvioidut 
kustannusvaikutukset osoittavat, että palvelusetelijärjestelmän avulla julkinen 
sektori voi saavuttaa 913 € säästöt potilasta kohden, joka laskelmissa käytetyn 
ajanjakson 2001–2006 välisenä aikana olisi tuottanut pääkaupunkiseudulla noin 
4,6 M€ säästöt. 
 
Tutkimuksessa johdetut tulokset eivät ole kvalitatiivisesti herkkiä analyysin ole-
tuksille, mutta analyysiä yksinkertaistavat oletukset saattavat vaikuttaa empiiri-
sessä osiossa tehtyihin arvioihin setelien hyvinvointivaikutuksista. Etenkin ole-
tukset kilpailullisuudesta ja kapasiteetin sopeutumisesta vaikuttavat siihen, miten 
palveluseteli siirtyy hintoihin. Jos terveydenhoitomarkkinat ovat epätäydellisesti 
kilpailulliset, yksityiset sairaalat siirtävät – ainakin lyhyellä aikavälillä – osan 
palvelusetelin arvosta palveluiden hintoihin, jolloin kysyntävaikutus jonojen ly-
hentymisessä jää ennakoitua alhaisemmaksi. Tällöin vaikutus jonotusaikoihinkin 
on matalampi. Jos palvelusetelin käyttöönotolla luotavien markkinoiden potenti-
aalinen koko on riittävän suuri, on kuitenkin luonnollista olettaa, että lisääntynyt 
kysyntä palveluille antaa uusille yrittäjille kannustimia tulla markkinoille. Tällöin 
epätäydellisen kilpailun negatiivinen vaikutus pienenee pitkällä aikavälillä.  
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Hoitokapasiteetin sopeutuminen kysynnän kasvuun riippuu muiden tuotannonte-
kijöiden ohella koulutetun työvoiman saatavuudesta. Seteli voi luoda riskin osaa-
van työvoiman valumisesta julkisista sairaalloista yksityisiin, mikä on jo 
nykyjärjestelmässä havaittu ongelma. Julkisen vallan pitäisikin pohtia ongelmaa 
kokonaisvaltaisesti tehdessään muun muassa koulutuspoliittisia linjauksia, jotta 
osaavien lääkärien markkinavoima ei kasvaisi kohtuuttoman suureksi työmarkki-
noilla, mikä voi johtaa kustannusten tarpeettomaan nousuun sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla. 
 
Tässä tutkimuksessa raportoidut ennusteet setelien kysyntävaikutuksista saattavat 
myös aliarvioida todellisia vaikutuksia, sillä nykyisellä aineistolla ei voi täydelli-
sesti kuvata potilaiden todellista maksuhalukkuutta hoidon nopeutumisesta. Tar-
kempi arvio voidaan saavuttaa, jos esitettyjen tulosten lisäksi toteutettaisiin 
kyselytutkimuksena ns. discrete choice experiment,19 jonka avulla voidaan kar-
toittaa potilaiden henkilökohtaisesti kokemat henkiset ja fyysiset kustannukset. 
 
Nykytilanteessa terveydenhuoltomarkkinat perustuvat pääosin julkisiin palvelui-
hin. Koska markkinat ovat kehittyneet julkisen terveydenhuollon ympärille hyö-
dyntäen julkisen kapasiteetin ja palveluvalikoiman ylittävää kysyntää, on 
markkinoiden toimivuuden kannalta tärkeää tehostaa julkisen sairaanhoidon toi-
mintaa. Tärkeimpiä seikkoja terveyspalvelusetelin suunnittelussa on varmistaa 
riittävät resurssit markkinoilla, jotta julkisten sairaaloiden toiminta ei vaarannu. 
Julkisen sektorin tulisikin varmistaa, että asiantuntijoiden koulutus on riittävä; 
julkisissa sairaaloissa on riittävät resurssit, mikä pitää julkisen hoidon kilpailu-
kykyisenä verrattuna yksityisiin palveluihin sekä asiakkaalle että työntekijöille. 
 
Palvelusetelien tutkimukseen liittyy useita aiheita, joita tässä tutkimuksessa ei ole 
käsitelty. Tutkimuksen oletusten osalta teoreettista mallia voi laajentaa käsittele-
mään jonojen sopeutumisprosessin dynamiikkaa ja miten markkinat sopeutuvat 
jos ne ovat epätäydellisesti kilpailulliset tai sopeutumista hidastaa kapasiteettira-
joitteet. Näiden tarjontapuolen kysymyksien tarkastelu on myös empiirisesti 
mahdollista, jos palvelusetelit otetaan hallitusti käyttöön siten, että markkinoilta 
kerätään hinta- ja hoitoon liittyvää aineistoja, joita voidaan hyödyntää rekisteriai-
neistojen ohella seurantatutkimuksessa. Tämä mahdollistaa setelien arvon päivit-
tämisen tarvittaessa siten, että järjestelmästä tulisi mahdollisimman tehokas 
palveluntarjoajien, potilaiden ja veronmaksajien näkökulmasta.   
 

                                              
19 Discrete choice experiment menetelmää terveydenhuoltokysymyksiin ovat soveltaneet mm. Becker ja 
Zweifel (2007) 
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Aineistokuvaus 
 
Lähtöaineistoon kerättiin toimenpidetiedot vuosilta 2000–2006 niille henkilöille, 
jotka kuuluvat 13 kunnan väestöstä (väestö vuoden 2005 lopussa) poimittuun  
20 % satunnaisotokseen (alun perin N = noin 300 000). Lähtöaineisto sisälsi Ti-
lastokeskuksesta liitetyt yksilötason sosioekonomiset tiedot, joista tutkimuksessa 
käytettiin leikkausvuoden veronalaista tuloa, siviilisäätyä, pääasiallista toimintaa 
sekä äidinkieltä. Tutkimusaineiston muodostamiseksi lähtöaineistosta poistettiin 
ensin ne leikkaukset, joissa suorituspaikka oli puuttuva tai jos potilaan ikä oli alle 
18 vuotta tai jos potilaan asuinkunta ei ollut Helsinki (osite 1), Espoo tai Vantaan 
(osite 2). Yksityiselle hakeutumisalttiuden mielekkään mallittamisen takaamisek-
si, rajatusta aineistosta valittiin ne leikkaukset, joissa yksityisellä suoritettujen 
leikkausten lukumäärä tarkasteluajanjaksolla vähintään 100. Tutkimusaineisto ja 
siihen rajautuvat toimenpideluokittaiset leikkaukset muodostuivat tällöin seuraa-
viksi (n = 14 286): 
 

• Ääreishermostoon kohdistuvat  (ACC51, ACC59) 
• Kaihileikkaustoimenpiteet   (CJE20) 
• Nielurisaleikkaukset  (EMB10, EMB20) 
• Nivustyräleikkaukset  (JAB30) 
• Sappirakon leikkaukset  (JKA21, JKA20) 
• Polven nivelkierukkaleikkaukset (NGD05, NGE35, NGF25,

    NGF35)  
• Lonkan tekonivelleikkaukset  (NFB40, NFB30, NFB50) 
• Suonikohjuleikkaukset  (PHD76, PHD99) 

 
Eläkeikäisten ja eläkeläisten ryhmä erotettiin työikäisistä määrittelemällä eläke-
ikäiset ja eläkeläiset sekä pääasiallisen toiminnan mukaan (eläkeläinen tai työt-
tömyyseläkeläinen) että iän mukaan (ikä>65). Taulukko L1 kuvaa koko aineiston 
toimenpidetasolla. 
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Taulukko L1:  Aineistokuvaus 

Julkinen sektori 

Toimenpide 
 

LK
M

 

O
suus kaikista  

leikkauksista (%
) 

Iän ka 

Iän m
ediaa

ni 

M
iesten %

-osu
us 

E
läke

läiste
n (-ikäisten) 

%
-osu

us 

T
ulojen ka 

T
ulojen m

ed
ia

ani 

 Jonotusa
ja

n ka 

Jonotusajan m
ediaan

i 

Kaihileikkaus 5409 38 74 75 26 95 18553 14500 219 187 

Lonkan tekonivelleikkaus 612 4 69 69 31 92 22240 17800 167 143 

Nielurisaleikkaus 665 5 29 24 41 5 19083 11200 123 61 

Nivustyräleikkaus 865 6 58 61 90 55 29549 22100 173 97 

Polven nivelkierukka-
leikkaus 

1414 10 49 50 53 32 25878 21900 102 57 

Sappirakon leikkaus 928 6 52 54 29 38 26071 19400 190 94 

Suonikohjuleikkaukset 385 3 52 55 31 38 22478 18650 369 218 

Ääreishermostoon  
kohdistuva 

457 3 58 58 31 51 23146 17700 98 53 

Toimenpiteet yhdessä 10735 75 63 68 37 69 21641 16400 189 129 

Yksityinen sektori 

Kaihileikkaus 1750 12 75 76 32 93 28912 18700 7 0 

Lonkan tekonivelleikkaus 103 1 71 71 25 93 32876 17450 31 21 

Nielurisaleikkaus 98 1 27 24 42 0 23460 11700 0 0 

Nivustyräleikkaus 105 1 62 67 93 65 50952 24900 20 0 

Polven nivelkierukka-
leikkaus 

1146 8 45 44 64 17 44640 31400 2 0 

Sappirakon leikkaus 106 1 55 55 25 33 97455 31300 59 0 

Suonikohjuleikkaukset 153 1 55 56 20 37 34865 23100 0 0 

Ääreishermostoon  
kohdistuva 

90 1 61 59 32 50 43502 23100 5 0 

Toimenpiteet yhdessä 3551 25 61 67 44 60 37251 21700 8 0 

Koko aineisto 

Koko aineisto 14286 100 63 68 38 66 25543 17400 144 67 

 

KELAn aineistoa (2003–2006) hyödynnettiin SV-korvausten arvioinnissa. KE-
LAn aineistosta laskettiin keskimääräinen leikkauskohtainen päiväkorvaus ennen 
leikkausta kuluneelle SV-korvatulle ajalle. Jakamalla ennen leikkausta korvattu-
jen päivien toimenpidekohtainen keskiarvo jonotettujen päivien keskiarvolla saa-
tiin arvioitua toimenpidekohtaiset korvattavien päivien suhde jonotettuihin. 
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Edelleen KELAn aineistosta laskettiin deflatoitu (vuoden 2008 tasolle) korvatun 
päivän keskimääräinen korvaus. KELAn aineistosta hyödynnettyjen tietojen ku-
vaus on esitetty taulukossa L2: 
 

TaulukkoL2:   Hyödynnettyjen KELAn tietojen kuvaus 

 

Maksetut deflatoidut 
korvaukset ennen 

leikkausta, € 

Maksetut  
päivät ennen 

leikkausta 

Korvaus / 
maksettu 
päivä, € 

Maksettu / Jonotettu aika 
-suhdeluku 

 (arvioitu tutkimusaineis-
tosta ja Kelan aineistosta)  

Ääreishermostoon kohdistuvat  1023961 17910 57.2 0.5 

Kaihileikkaustoimenpiteet 542979 9396 57.8 0.2 

Nielurisaleikkaukset 21847 565 38.7 0.1 

Nivustyräleikkaukset 233049 3619 64.4 0.1 

Sappirakon leikkaukset 58631 1009 58.1 0.1 

Lonkan tekonivelleikkaukset 803894 14028 57.3 0.9 

Polven nivelkierukkaleikkaukset 5906278 101655 58.1 0.4 

Suonikohjuleikkaukset 192789 3244 59.4 0.0 

Yhteensä 8783428 151426   
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Palvelusetelin käyttöönoton mahdollisten valintavaikutusten mallittamiseksi es-
timoitiin logistinen regressiomalli (yleistetty lineaarinen malli logit-linkillä ja 
binomijakaumalla), jossa selitettävänä muuttujana oli valinta yksityisen (yksityi-
nen = 1) ja julkisen (yksityinen = 0) palveluntarjoajan välillä. Erityisesti selitet-
tiin yksityisen palveluntarjoajan valinnan todennäköisyyttä. Selittävinä muuttu-
jina olivat ikä (ika, jatkuva), pääasiallinen toiminta (ps_ptoim1, 7 luokkaa), 
siviilisääty (ps_sivs, 4 luokkaa), asuinkunta (osite, 2 luokkaa), kieli (kieli, 3 
luokkaa) ja yksilön terveydenhuoltoon budjetoima varallisuus (ps_svatv, jatkuva, 
.5 %, 1 % tai 2 % veronalaisesta tulosta). Estimoitava malli saa siis muodon: 
 
 

' ologit Pr( 1) = + I+b 'o o o
i iyksityinen pα γ ε= +C , 

 
 
missä α  on vakio ja 'γ  on tulomuuttujan I ja b’ on taustamuuttujien parametries-
timaattoreiden vektorit. Ajallinen muutos tuloissa huomioitiin Tilastokeskuksen 
ansiotuloindeksin avulla ja kaikki vaikutukset laskettiin vuoden 2008 tulotasolla 
ja hinnoilla. Myös SV-korvausten oletettiin deflatoituvan saman indeksin mukai-
sesti. Tulokset esitetään taulukossa L3. 
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Taulukko L3.   Mallin parametriestimaatit sekä marginaalivaikutukset 
 
Selittäjä Luokka Estimaatti Keskivirhe Chi^2

Prob  
Chi^2 

Marg. 
vaikutus*

leikkauspiste   -1,8253 0,0841 471,2591 <,0001 -0,83883

yksilön 
terveydenhuoltobudjetti 

  0,00104 0,000074 198,6347 <,0001 0,10988

osite 1 (Helsinki) 0,6938 0,0441 247,4531 <,0001 1,00136

osite 2 (Espoo ja Vantaa) 0 . . . 0

sukupuoli Mies 0,0762 0,0449 2,8754 0,0899 0,07915

sukupuoli Nainen 0 . . . 0

siviilisääty 2 (avioliitto) 0,0698 0,0614 1,2944 0,2552 0,07234

siviilisääty 4 (eronnut) -0,241 0,0778 9,6021 0,0019 -0,21416

siviilisääty 5 (leski) -0,0859 0,0765 1,2597 0,2617 -0,08232

siviilisääty 6 (naimaton) 0 . . . 0

ikäryhmä 2 (18-39v.) 0,2857 0,0761 14,0943 0,0002 0,33075

ikäryhmä 4 (60-79v.) 0,3134 0,0906 11,953 0,0005 0,36801

ikäryhmä 5 (>80v) 0,5262 0,1055 24,895 <,0001 0,69246

ikäryhmä 600 (40-59v.) 0 . . . 0

äidinkieli 2 (ruotsi) 0,331 0,0648 26,0652 <,0001 0,39232

äidinkieli 3 (muu) -0,5876 0,165 12,6863 0,0004 -0,44436

äidinkieli 5 (suomi) 0 . . . 0

pääasiallinen toiminta 0 (tuntematon) 0,1574 0,1441 1,1927 0,2748 0,17049

pääasiallinen toiminta 12 (työtön) -0,4894 0,1406 12,1102 0,0005 -0,38701

pääasiallinen toiminta 
22 (opiskelija,  
koululainen) 

0,0538 0,1249 0,1857 0,6665 0,05532

pääasiallinen toiminta 
24 (eläkeläinen,  
ei työttömyys) 

-0,5548 0,0918 36,5238 <,0001 -0,42582

pääasiallinen toiminta 
25 (varusmies,  
siviilipalvelusmies) 

-1,1454 0,483 5,6226 0,0177 -0,6819

pääasiallinen toiminta 29 (työttömyyseläkkeellä) -0,5171 0,1984 6,792 0,0092 -0,40373

pääasiallinen toiminta 98 (työllinen) 0 . . . 0

 

 
* Luokkamuuttujilla marginaalivaikutus on suhteessa vertailujoukkoon, yksilön terveydenhuoltobudjetis-
sa on marginaalivaikutus laskettu tulojen kasvaessa 10 000€. 
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Odds Ratios (OR) -piste-estimaatit ja niiden luottamusvälit esitetään taulukossa 
L4. 
 
Taulukko L4.   OR-piste-estimaatit 
 
   

Selittäjä OR-estimaatti 95%-lv alaraja 95%-lv yläraja 

yksilönterveydenhuolto budjetti 1,001 1,001 1,001 

osite 1 vs 2 2,001 1,836 2,182 

sukupuoli 1 vs 2 1,079 0,988 1,178 

siviilisääty 2 vs 6 1,072 0,951 1,209 

siviilisääty 4 vs 6 0,786 0,675 0,915 

siviilisääty 5 vs 6 0,918 0,79 1,066 

ikäryhmä 2 vs 600 1,331 1,146 1,545 

ikäryhmä 4 vs 600 1,368 1,145 1,634 

ikäryhmä 5 vs 600 1,692 1,376 2,081 

äidinkieli 2 vs 5 1,392 1,226 1,581 

äidinkieli 3 vs 5 0,556 0,402 0,768 

pääasiallinen toiminta 00 vs 98 1,17 0,882 1,553 

pääasiallinen toiminta 12 vs 98 0,613 0,465 0,808 

pääasiallinen toiminta 22 vs 98 1,055 0,826 1,348 

pääasiallinen toiminta 24 vs 98 0,574 0,48 0,687 

pääasiallinen toiminta 25 vs 98 0,318 0,123 0,82 

pääasiallinen toiminta 29 vs 98 0,596 0,404 0,88 
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Palvelusetelin käyttöönoton vaikutukset ennustettiin mallilla korottamalla yksi-
lön terveydenhuoltobudjettia HUS:n toimenpidehinnaston mukaisella setelillä 
(tai sen painotetulla, d = 0-2, arvolla). Hyvinvointivaikutukset (säästöt odotetuis-
sa kustannuksissa) aggregaatti- sekä yksilötasolla esitetään kuvioissa LK1–2: 
 
Kuvio LK 1. Hyvinvointivaikutukset, aggregaattitaso 
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Kuvio LK 2. Hyvinvointivaikutukset, yksilötaso 
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Leikkauskohtaiset hyvinvointivaikutukset (säästöt odotetuissa kustannuksissa) 
aggregaatti- sekä yksilötasolla esitetään kuvioissa LK3–4. 
 
 
Kuvio LK3. Leikkauskohtaiset hyvinvointivaikutukset, aggregaattitaso 
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Kuvio LK4. Leikkauskohtaiset hyvinvointivaikutukset, yksilötaso 
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Kuvioiden tulokset on esitetty myös taulukoissa L5–7. 
 
Taulukko L5.  Hyvinvointivaikutukset 
 

 
Aggregaattitaso Yksilötaso 

Setelin 
arvo 

Hyvin- 
vointi-

vaikutus, 
 .5 % 

Hyvin- 
vointi-

vaikutus,  
1 % 

Hyvin- 
vointi-

vaikutus,  
2 % 

Hyvin- 
vointi-

vaikutus, 
 .5 % 

Hyvin- 
vointi- 

vaikutus, 
1 % 

Hyvin- 
vointi-

vaikutus,  
2 % 

0 0 0 0 0 0 0 

0,1 1696870,84 578088,11 62054,06 119,99 40,877 4,388 

0,2 3058769,93 1101782,04 82022,39 216,29 77,909 5,8 

0,3 3596081,94 1434270,97 38690,42 254,28 101,419 2,736 

0,4 3599567,37 1492664,53 -88395,57 254,53 105,548 -6,251 

0,5 3330219,52 1283309,6 -315193,96 235,48 90,745 -22,288 

0,6 2870858,53 864646,46 -650307,19 203 61,14 -45,984 

0,7 2243235,57 296982,98 -1094038,15 158,62 21 -77,361 

0,8 1460301,07 -378981,09 -1639546,27 103,26 -26,798 -115,935 

0,9 537494,98 -1140950,45 -2275407,7 38,01 -80,678 -160,897 

1 -507368,54 -1977740,72 -2988495,21 -35,88 -139,849 -211,321 

1,1 -1656152,96 -2883474,34 -3766288,21 -117,11 -203,894 -266,319 

1,2 -2892022,69 -3854308,38 -4598224,48 -204,5 -272,543 -325,147 

1,3 -4200286,27 -4886898,78 -5476159,94 -297,01 -345,559 -387,227 

1,4 -5568627,72 -5977802,65 -6394229,74 -393,77 -422,699 -452,145 

1,5 -6986970,58 -7123329,63 -7348420,94 -494,06 -503,7 -519,617 

1,6 -8447169,61 -8319585,4 -8336078 -597,31 -588,289 -589,455 

1,7 -9942655,53 -9562581,52 -9355460,3 -703,06 -676,183 -661,537 

1,8 -11468101 -10848353,33 -10405395,35 -810,92 -767,102 -735,78 

1,9 -13019137,12 -12173061,12 -11485029,62 -920,6 -860,774 -812,122 

2 -14592127,68 -13533066,12 -12593661,2 -1031,83 -956,941 -890,515 
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Taulukko L6.  Leikkauskohtaiset hyvinvointivaikutukset, aggregaattitaso 
  
Setelin 
arvo 

Kaihi_01 Lonkka_01 Nielu_01 Nivust_01 Polvi_01 Sappi_01 Suonik_01 Äär_01

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,1 -47796 480849 -5275 -557 113933 29612 3116 4206

0,2 -101389 939701 -12260 -3488 216223 50871 4273 7851

0,3 -161051 1246114 -21075 -9018 303766 61471 3191 10874

0,4 -227049 1323424 -31835 -17365 373499 59184 -404 13211

0,5 -299650 1183784 -44646 -28740 422522 42013 -6773 14798

0,6 -379113 890759 -59606 -43340 448204 8328 -16159 15574

0,7 -465693 508856 -76804 -61348 448293 -43018 -28778 15476

0,8 -559635 81879 -96315 -82927 420999 -112613 -44812 14443

0,9 -661177 -365974 -118203 -108215 365063 -200455 -64404 12415

1 -770544 -822844 -142517 -137329 279791 -305979 -87656 9337

1,1 -887951 -1283345 -169292 -170357 165060 -428123 -114621 5155

1,2 -1013600 -1745177 -198547 -207357 21298 -565439 -145307 -181

1,3 -1147675 -2207416 -230287 -248357 -150567 -716210 -179671 -6715

1,4 -1290347 -2669724 -264500 -293357 -349172 -878583 -217630 -14489

1,5 -1441769 -3131997 -301159 -342323 -572806 -1050681 -259054 -23539

1,6 -1602075 -3594216 -340223 -395194 -819500 -1230702 -303781 -33894

1,7 -1771381 -4056389 -381637 -451879 -1087115 -1416987 -351614 -45579

1,8 -1949781 -4518530 -425332 -512262 -1373435 -1608069 -402333 -58611

1,9 -2137349 -4980650 -471227 -576203 -1676239 -1802690 -455700 -73003

2 -2334136 -5442757 -519234 -643540 -1993368 -1999805 -511466 -88761
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Taulukko L7.  Leikkauskohtaiset hyvinvointivaikutukset, yksilötaso, 1 % tervey-
denhuoltobudjetti 

 
Setelin 
arvo 

 
Kaihi_01 

 
Lonkka_01y Nielu_01y Nivus_01y Polvi_01y Sappi_01y

 
Suonik_01y Äär_01y

0,1 -6,75 675,35 -7,02 -0,58 44,86 28,92 5,87 7,73

0,2 -14,32 1319,8 -16,32 -3,63 85,13 49,68 8,05 14,43

0,3 -22,75 1750,16 -28,06 -9,39 119,59 60,03 6,01 19,99

0,4 -32,07 1858,74 -42,39 -18,09 147,05 57,8 -0,76 24,28

0,5 -42,32 1662,62 -59,45 -29,94 166,35 41,03 -12,75 27,2

0,6 -53,55 1251,07 -79,37 -45,15 176,46 8,13 -30,43 28,63

0,7 -65,78 714,69 -102,27 -63,9 176,49 -42,01 -54,2 28,45

0,8 -79,04 115 -128,25 -86,38 165,75 -109,97 -84,39 26,55

0,9 -93,39 -514,01 -157,39 -112,72 143,73 -195,76 -121,29 22,82

1 -108,83 -1155,68 -189,77 -143,05 110,15 -298,81 -165,08 17,16

1,1 -125,42 -1802,45 -225,42 -177,45 64,98 -418,09 -215,86 9,48

1,2 -143,16 -2451,09 -264,38 -216 8,39 -552,19 -273,65 -0,33

1,3 -162,1 -3100,3 -306,64 -258,71 -59,28 -699,42 -338,36 -12,34

1,4 -182,25 -3749,61 -352,2 -305,58 -137,47 -857,99 -409,85 -26,63

1,5 -203,64 -4398,87 -401,01 -356,59 -225,51 -1026,06 -487,86 -43,27

1,6 -226,28 -5048,06 -453,03 -411,66 -322,64 -1201,86 -572,09 -62,31

1,7 -250,2 -5697,18 -508,17 -470,71 -428 -1383,78 -662,17 -83,78

1,8 -275,39 -6346,25 -566,35 -533,61 -540,72 -1570,38 -757,69 -107,74

1,9 -301,89 -6995,3 -627,47 -600,21 -659,94 -1760,44 -858,19 -134,2

2 -329,68 -7644,32 -691,39 -670,35 -784,79 -1952,93 -963,21 -163,16
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