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Terveydenhuollon monikanavara-
hoituksen vähentäminen on ollut 
2010-luvulla sote-uudistusten kes-
keisenä hallitusohjelmiin kirjattuna 
tavoitteena. Monikanavarahoituk-
sen on arvioitu aiheuttaneen ter-
veydenhuoltoon tehottomuutta, 
terveyskeskuksiin lääkäripalvelui-
den saatavuusongelmia ja väestö-
ryhmien välistä eriarvoisuutta. 

– Kun uudistamisen tavoitteena on 
monikanavarahoituksen vähentämi-
nen, on huomattava, että yksityisen, 
väestön, kotitalouksien ja työnantajien 
rahoituksen osuus on suuri. Tavoitteet 
rahoituksen yksikanavaisuudesta voivat 
johtaa rahoituslähteiden vähenemiseen 
ja lopulta kokonaisrahoituksen supis-
tumiseen. Yksikanavaisuustavoitteissa 
julkisen rahoituksen tarve lisääntyy, 
kun rahoitusvastuuta siirretään yhä 
enemmän kunnille ja valtiolle, sanoo 
erikoistutkija Timo Hujanen.  

Vaikka monikanavarahoitusta on 
käsitelty useissa selvityksissä ja se on-

gelmiin on haettu poliittista ratkaisua 
useissa rahoitusuudistuksissa, ilmiös-
tä on ollut vähän tutkimustietoa ennen 
väitöskirjaa.  

Kansainvälisesti monikanavarahoi-
tus ei tilastoihin perustuen ole erityi-
sesti suomalaisen terveydenhuoltojär-
jestelmän erityispiirre, vaan erilaisia 
hybridi- ja sekamalleja on muissakin 
OECD-maissa. Sen sijaan avotervey-
denhuollon rahoitus on Suomessa mo-
nikanavaisempaa kuin muissa Pohjois-
maissa.   

Monikanavarahoituksen juuret 
1960-luvulla
Monikanavarahoituksen syntyhistoria 
on alkanut 1960-luvulta kunnallisen jär-
jestelmän, kansanterveyslain, ja sairaus- 
vakuutuksen kehittyessä 
rinnakkain. Jo 1970-1980 
-luvuilta alkaen mukaan 
liittyi laajeneva työnan-
tajien järjestämä työter-
veyshuolto. Järjestelmän 
eri polut erkaantuivat, sil-
lä jokaisella oli omat kannattajansa ja 
lainsäädäntönsä. 

– Kun ilmiö on muotoutunut noin 
50 vuoden aikana, sen ratkaiseminen 

sote-uudistuksessa muiden poliittisten 
tarpeiden kanssa voi osoittautua haas-
teelliseksi. Jos työterveyshuolto, joka 
on yksi tärkeimmistä palveluistamme, 
jätetään ulkopuolelle, uudistusta ei voi-
da tehdä kokonaisuutena. Haasteena on 
myös se, että puolueet tulkitsivat on-
gelmia omista lähtökohdistaan käsin, 
painottaen esimerkiksi alueellisia nä-
kökulmia.

Väitöskirjatutkimuksen Oulun esi-
merkkianalyysissa julkisen rahoituksen 
tarve kasvaisi 30 prosenttia, jos palvelut 
rahoitettaisiin yksikanavaisesti. Koko 
maan tasolla perusterveydenhuollossa 
julkista rahoitusta tarvittaisiin vastaa-
vasti lisää lähes 300 miljoonaa euroa. 
Monikanavaisen rahoitusjärjestelmän 
merkitys on erilainen maan eri osissa. 

Esimerkiksi työterveys-
huollon osuus oli kunta-
kohtaisessa tarkastelussa 
noin 10–40 prosenttia 
yhteenlasketuista kun-
nallisten ja työterveys-
huollon palvelujen kus-

tannuksista.
Väitöskirjatutkimuksessa käsitellään 

monikanavarahoituksen kehittymis-
tä suomalaisissa terveyspalveluissa, 
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Monikanavarahoituksen  
karsiminen voi johtaa julkisen 
rahoitustarpeen kasvuun

       Tavoitteet yksikanavai-
suudesta voivat tulla kalliiksi 
rahoituksen lähteiden ja 
määrän vähetessä. 
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erityisesti perusterveydenhuollossa ja 
työterveyshuollossa valtakunnallisesti 
ja alueellisesti. Empiirisen analyysin 
kohteena oli Oulu, jossa tarkasteltiin 
kunnallisia palveluita, työterveyshuol-
toa, sairausvakuutuksen korvaamia 
yksityisiä palveluita ja Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiön YTHS:n palve-
luita. Monikanavarahoituksen kokonai-
suudessa selvitettiin perusterveyden-
huoltotasoisen vastaanottotoiminnan 
kustannusten ja rahoituksen kohdentu-

mista ikäryhmittäin.  
Tutkimuksessa tuo-
tettiin uusi alueelli-
nen tilastotarkastelu 
työterveyshuollon 
voimavarojen koh-
dentamiseksi. 

Väitöskirjassa on 
käsitelty suomalaisen 
terveyshuollon histo-
riaa, poliittisia asia-
kirjoja, kirjallisuutta ja 
tilastoja. Teoreettiset 
lähtökohdat perus-
tuvat Richard Scottin 
(2000, 2008) ja Doug-
lass Northin (1993) 
instituutioteorioihin, 
Uwe Reinhardtin (1990) 

käsityksiin valtiosta terveydenhuollon 
kolmantena osapuolena sekä Joseph 
Kutzinin (2001) näkökulmiin järjes-
telmän rahoituksesta ja rahavirroista 
OECD-valtioissa.  

Timo Hujasen kunnallistalouden 
alaan kuuluva väitöskirja ”Mo-
nikanavarahoituksen ongelma 
terveydenhuollossa. Esimerkkejä 
perusterveydenhuoltotasoisesta 
vastaanottotoiminnasta” tarkastettiin 
Tampereen yliopiston johtamisen 
ja talouden tiedekunnassa 7.6.2019. 
Vastaväittäjänä toimi professori Heik-
ki Hiilamo Helsingin yliopistosta ja 
kustoksena professori Jarmo Vakkuri 
johtamisen ja talouden tiedekunnasta 
Tampereen yliopistosta. Väitöskirja 
on saatavissa osoitteesta https://hel-
da.helsinki.fi/handle/10138/302161.
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