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koja. Samaan tulokseen on päädytty kerta 
kerran jälkeen. Huomattavasti harvempi 
hoidon pariin päässyt on arvostellut 
saamansa hoidon lääketieteellistä laatua, 
vaikka heitäkin on. 

Kansainväliseen käytäntöön juurtuneet 
laatukäsitykset poikkeavat nekin hyvin 
vähän vanhoista eettisistä ohjeista. Be-
neficium on tulkittavissa hoidon kyvyksi 
tuottaa terveyshyötyä eli vaikuttavuudek-
si, non-maleficium vastaavasti turvallisuu-
deksi, autonomia potilaskeskeisyydeksi ja 
oikea-aikaisuudeksi ja justitia kansalaisten 
yhdenvertaisuudeksi. 

Vain yksi on joukosta poissa, sanoisi 
laulaja. Se on laatu-ulottuvuus nimeltä 
tehokkuus: millä panosmäärällä, siis joko 
euroilla tai henkilötyöyksiköillä, kyseinen 
terveyshyöty on tuotettavissa? Tehok-
kuuden korostaminen terveyspalveluiden 
tuottamisessa on siis uusi, traditioon 
kuulumaton laatumääre. 

Kuuluuko tehokkuus 
edes hoidon laatuun 
ja jos kuuluu, miksi se 
on liitetty määreitten 
joukkoon vasta viimeksi 
kuluneiden vuosikym-
menien aikana? Mikä on 
muuttunut? Ja vielä: kenen intressipiiriin 
tehokkuus kuuluu? 

Kysymykset vievät pohdiskelijan 
suoraan koko länsimaisen palvelujärjestel-
män kestävyyden ytimeen eli niukkuuden 
käsitteeseen. Edes viimeisen suursodan 
jälkeisenä pula-aikana niukkuus ei ollut 
niin konkreettisesti esillä kuin nyt, sillä 
syöpätaudeille ei ollut lääkehoitoja, nivel-

ten sairauksille endoproteesileikkauksia, 
sepelvaltimotaudille revaskularisaatiotoi-
menpiteitä eikä harmaakaihelle muovi-
linssejä. Eläkeläiset ehtivät kuolla ennen 
dementoitumistaan. Keinovalikoima oli 
suppea ja siksi aika ei ollut kortilla. Leikka-
ushoitojaksojen pituutta ei ollut tarvetta 
puristaa päivistä tunteihin. EU ei mää-
rännyt maksimityöajoista. Suuri yliopis-
tosairaalakin oli kymmenien vanhusten 
oma, ympärivuotinen koti. Tästä idyllistä 
on kulunut vain vajaat puoli vuosisataa, ei 
kauempaa. 

Laatu-ulottuvuutena tehokkuus avaa 
myös palveluiden kaksoisasiakkuuden pul-
man. Yksi asiakas, kunta, maksaa hoidon, 
toinen asiakas, potilas, saa hoidon. Ter-
veyskeskuksen päivystyksen sulkeminen 
edistää tehokkuutta eli maksaja-asiakkaan 
laatuintressiä mutta ei ole välttämättä 
palvelun saajan mieleen: saavutettavuus 

heikkenee. 
Silti tehokkuus kuuluu 

väistämättä myös potilai-
den arvostamiin asioihin. 
Tehokkaassa järjestelmässä 
jonotetaan harvemmin 
ja vähemmän aikaa kuin 
tehottomassa. Tehokkaassa 

järjestelmässä palvelutapahtuma muo-
toillaan vastaamaan potilaan yksilöllistä 
palvelutarvetta. Vaikka tehokkuus voi 
tuoda puuhaan pienen annoksen sparta-
laista karuutta, tehokkuutta ei tavoitella 
koskaan turvallisuuden kustannuksella.  

Olisiko aika liittää voimavarojen tehok-
kaan käyttämisen tavoite myös lääkäri-
kunnan eettisiin ohjeisiin?

Lääkärikunnan monisatavuotisissa 
eettisissä ohjeissa korostuvat hyvän 
tekeminen, beneficium, haitan 

välttäminen, non-maleficium, potilaan 
itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 
autonomia, ja tasa-arvoisuus, justitia. Sa-
mat periaatteet sävyttävät myös Lääkäri-
liiton kaksitoistakohtaista eettistä ohjetta 
vuodelta 2014. Näihin periaatteisiin on 
lisätty vain joitakin täydentäviä seikkoja, 
jotka liittyvät esimerkiksi lääkärin käyttäy-
tymiseen, potilastietojen salassapitoon, 
keskinäiseen kollegiaalisuuteen, ammat-
tiosaamisen ylläpitämiseen, lääketieteelli-
seen tutkimustyöhön, palkkion asettami-
seen, oman osaamisen markkinointiin ja 
todistusten laatimiseen. 

Kun sosiaali- ja terveyspalveluiden 
säädöspohjaa on vuosien saatossa 
uudistettu tai ainakin yritetty uudistaa, 
sanapari ’palveluiden laatu’ on kytketty 
moneen puheenvuoroon. Yleensä laatu 
-sanan tulkinta on jätetty lukijan tai kuuli-
jan huoleksi. Yleisökyselyissä palveluiden 
saatavuuden ja niiden saavutettavuuden 
pulmat ovat nousseet laatupulmien kär-
keen. Selkokielelle käännettynä maamme 
terveydenhuollon huonolaatuisuus on siis 
kohtuutonta jonottelua, pitkiä etäisyyksiä 
ja käyttäjän kannalta hankalia aukioloai-
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          Tehokkuus kuuluu 
väistämättä myös potilaiden 
arvostamiin asioihin.
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