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Kuka päättää, mistä ja millä tiedoin?
• Yhteiskunnallinen päätöksentekijä
• Budjetti (eduskunta)
• Palveluvalikoima (FIMEA, PALKO)

• Organisaatiot: henkilöstö, tilat, laitteet
• Lääkäri
• Lääkkeet, tutkimukset, hoito

• Potilas
• Hakeutuuko palveluihin, valinta tuottajien välillä
• Asiakasmaksut, omavastuut



Potilas
• Hakeutuminen
• verotuksella rahoitettu terveydenhuolto
• 2020 lähes 1,3 milj.  sairauskuluvakuutettua 
https://www.finanssiala.fi/julkaisut/tilasto-sairauskuluvakuutus-2009-2020/

• => Matala oma maksuosuus julkisissa palveluissa (TK), usein 
myös yksityisissä palveluissa
• Noin 3 %:lla asiakasmaksut, lääke- ja matkaomavastuut yli 30 % 

tuloista (Vaalavuo ym. 2018)
• 13 %:lla taloudellisia ongelmia hankkia lääkärin määräämiä 

lääkkeitä vuoden aikana (Lääkebarometri 2017) 

https://www.finanssiala.fi/julkaisut/tilasto-sairauskuluvakuutus-2009-2020/


• 54 tutkimusta; USA, muut maat yksittäisiä; 13 syövän hoito; pääasiassa 
potilaan lääke/palvelukustannukset
• 52 % - 96 % potilaista halusi keskustella kustannuksista
• 15 kysely-/fokusryhmä-/haastattelututkimusta 

• Adherenssi/potilaat (8): toimii keskustelunavauksena (3) ja vinkkinä (1), 
halutaan peittää taloudellinen tilanne (3), lääkärit eivät tiedä, että potilaat 
peittelevät tilannetta (1)
• Potilaan kust. säästö (7): vaihtoehdot käyttöön, ei tingitty  hoidosta



Lääkärit - asenne

(Weinstein MC 2001)

• Vaihtoehtoiskustannus 
(Sintonen, Hytönen 2021)
• Ruotsi: yksikkötason 

lääkebudjetti => 
kustannustietoisuus ↑; 
lääkevaihdon pelättiin 
heikentävän hoitosuhdetta 
(Jansson, Anell 2006)
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