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Moderni yövartijavaltio puolustaa uhkaavilta taudeilta

PELKOPANDEMIA

• Valtio tarvitsee yksityiskohtaiset 
suunnitelmat siitä, miten kriisiti-
lanteessa toimitaan ja mistä tar-
vittava kapasiteetti hankitaan. 
Tarvitaan lääketieteelliset valmius-
joukot, jotka harjoittelevat kriisi-
tilanteiden varalta.

• Moderni yövartijavaltio edellyttää 
yksityisen ja julkisen työnjaon sel-
ventämistä. Pandemiapuolustuk-
sessa vallankäyttö, koordinointi ja 
ohjaus sopivat julkiselle byrokrati-
alle, tuotanto sopii yrityksille.

• Pandemian aiheuttamia terveys-
haittoja arvioidaan parhaiten mit-
taamalla laatukorjattuja elin-
vuosia. Näin voidaan suhteuttaa 
pandemian torjunnan kustannuk-
set niistä saatavaan hyötyyn. Pää-
töksenteon pitää perustua kustan-
nusvaikuttavuuden analysointiin.

Koronavirus paljasti, miten huonosti valtiot 
olivat varautuneita pandemioiden varalle. 
Varautumattomuudesta seurasi sarja rajoitus-
toimia, joiden hintalappu on Suomessakin 
miljardeja euroja.

On voitava puhua suoraan myös siitä, mitä ne 
saavat maksaa. Rajoitusten hinta on kohtuu-
ton suhteessa siihen, miten paljon niillä sääs-
tetään ihmisten laatukorjattuja elinvuosia.

Tuleviin pandemioihin ja koronaviruksen 
uusiin aaltoihin on varauduttava paremmin. 
Se edellyttää suunnitelmallisuutta ja valmi-
utta. Pandemioiden varalta on oltava käytössä 
lääketieteelliset valmiusjoukot, jotka pitävät 
yllä taitoja ja harjoittelevat tositilanteita var-
ten.

Valtion tärkein tehtävä on kansalaistensa tur-
vallisuudesta huolehtiminen. Moderni yövarti-
javaltio pitää kriisitilanteiden varalta ohjakset 
käsissään, mutta hyödyntää yksityisen sekto-
rin vahvuuksia tuotannossa.

ANALYYSI
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Lähteet: Coburn (2009), Guerra ym. (2017), WHO (2003) ja WHO (2020).

Kuvio 1
Eri tautien tarttuvuuslukuja (R0)
Tarttuvuusluku (R0) kertoo, kuinka monta muuta ihmistä tartunnan saanut henkilö 
keskimäärin tartuttaa

Tuhkarokko

SARS

COVID-19

Kausi-influenssa

Sikainfluenssa (H1N1)

12–18

2–4

2–2,5

0,9–2,1

1,4–1,6

V
uoden 2019 lopulla Kiinan Wuhanista 
alkunsa saanut SARS-CoV-2-koronavirus 
aiheutti maailmanlaajuisen pandemian. 
Valtio toisensa jälkeen ryhtyi ennennäke-

mättömiin ihmisten arkielämää koskeviin rajoitus-
toimiin poikkeuslaeilla, koska pelättiin terveyden-
huollon kapasiteetin riittävyyttä.

Kulkutauteja varten pitäisi olla toimijoita, jotka 
seuraavat tilannetta, laativat toimenpidesuunni-
telmia ja harjoittelevat niitä säännöllisesti. Mutta 
näin ei ole tehty. Varautuminen on ollut heikkoa 
– myös Suomessa, jossa sentään varmuusvarastoja 
on ylläpidetty enemmän kuin muualla.

Tulevaisuuden varalta meillä on oltava yksityis-
kohtaiset suunnitelmat, miten toimia laajamit-
taisten pandemioiden iskiessä. Terveydenhuollon 
kapasiteetin riittävyyden pelon takia ei ole jär-
keä ryhtyä toimiin, jotka aiheuttavat yhteiskun-
nalle miljarditappiot ja sen mukana tulevia uusia 
ongelmia.

Valtion on jälleen keskityttävä perustehtäväänsä 
eli turvallisuudesta huolehtimiseen. Pandemiaan 
varautuminen nimittäin on turvallisuuskysymys 
siinä missä sotilaalliset hyökkäyksetkin. Moderni 
yövartijavaltio keskittyy turvallisuuteen liittyviin 
ydintehtäviinsä varautumalla erilaisiin uhkiin, 
hyödyntää yksityistä sektoria tilanteen tullessa ja 
pitää yllä myös lääketieteellisiä valmiusjoukkoja 
tilanteen varalta.

Pandemioihin voidaan varautua ja terveydenhuol-
lon kapasiteetin riittävyys turvata ennalta. Mikään 
viruspandemia ei ole musta joutsen – ennakoimaton 
suurmerkityksellinen tapahtuma. Virus tekee, mitä 
virukset yleensä tekevät: tarttuu, sairastuttaa ja tap-
paa. Pandemioita on historiassa ollut useita. Niiden 
käyttäytyminen ymmärretään kohtalaisen hyvin.

Kulkutautien ilmaantuessa syntyy paniikkia. 
Sikainfluenssa (H1N1) levisi vuonna 2009 pande-
miaksi. Britannian terveysministeriö ennusti jopa 
65 000 kuolemaa. Lopulta sikainfluenssaan kuoli 
Englannissa 138 ihmistä1. Sikainfluenssan jälkeen 
maailman terveysjärjestö WHO julkaisi lukuisia 
suosituksia eri maiden hallituksille kriisivalmiuk-
sien kehittämiseksi2.

Suunnitelmallisen toiminnan sijaan valtiot jou-
tuivat koronaviruksen iskiessä valitsemaan toi-
mintalinjan, jossa rajoitustoimia otettiin käyttöön 
pikemmin improvisoimalla kuin suunnitelmalli-
sesti. Varautuminen koronaviruksen seuraaviin 
aaltoihin puhumattakaan uusista pandemioista 
on edelleen tekemättä.

Tätä kirjoitettaessa monet tautiin liittyvät kes-
keiset tunnusluvut eivät ole vielä tarkentuneet, 
mutta pelon ei pidä antaa muuttua paniikiksi. Asi-
oita voi ajatella järkevästi ja kysyä, miten paljon 
on paljon; miten monta kuollutta tai konkurssia 
on liian monta?

KUVIO 1. Eri tautien tarttuvuuslukuja (R0) 
Tarttuvuusluku (R0) kertoo, kuinka monta muuta ihmistä tartunnan saanut henkilö keskimäärin tartuttaa

Lähteet: Coburn ym. (2009), Guerra ym. (2017), WHO (2003) ja WHO (2020b).
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taiset verrattuna itse viruksen suoraan aiheutta-
miin menetyksiin.

Koska varautuminen oli heikkoa, pelkopande-
miasta pääsi syntymään niin sanottu täydellinen 
myrsky, jossa useampi toisistaan riippumaton 
tekijä osuu yhteen sattumanvaraisesti vahvistaen 
toisiaan ennakoimattomalla tavalla. Uutisvirta 
alkoi ruokkia itseään, tavalliset ihmiset alkoi-
vat pelätä ja pitää etäisyyksiä. Tämä taas ruokki 
lisää kysyntää uutisille, joissa vaadittiin tiukempia 
otteita. Itseään ruokkiva kierre käyn-
nistyi, eikä hallituksilla ollut mahdol-
lisuutta pistää hanttiin ilman poliitti-
sen itsemurhan riskiä.

Pelon ilmapiiri tarjosi eri mai-
den oppositioille tuhannen taalan 
paikan arvostella hallitusta lepsuu-
desta ja saamattomuudesta. Oppositiot eivät osan-
neet muuta kuin vaatia tiukempia toimenpiteitä. 
Niinpä hallitukset mieluummin ylireagoivat kuin 
alireagoivat. Samalla kriisi tarjosi vallassa oleville 
mahdollisuuden näyttäytyä jämäkkinä johtajina ja 
haalia lisää valtaa.

Maailmanlaajuisesti havaittu poliittinen reaktio 
vastasi sitä, mikä tunnetaan rahoitusmarkkinoilla 
laumakäyttäytymisenä.

Sijoittajat hylkäävät markkinainformaation, kat-
sovat toisiaan ja alkavat matkia markkinoiden kon-
sensusta. Koronapandemian yhteydessä hallituk-
set ovat tehneet samoin. Kun yksi aloittaa, toiset 
seuraavat perässä. Historia, faktat ja seuraukset 
lakkaavat merkitsemästä, kun vinkkejä otetaan 
muiden käyttäytymisestä.

Laumakäyttäytyminen alkaa siitä, että jollekin 
ryhmälle syntyy käsitys, joka ei saa tukea suorista 
havainnoista. Koska käsitys on subjektiivinen, vaa-
ditaan ja saadaan konsensus. Koska asia-argumen-
tit ovat heikot, toisinajattelijoita leimataan, pilka-
taan ja eristetään3.

Pelon taustalla ovat viruksen todellinen sairas-
tuvuus ja kuolleisuus sekä niistä suoraan seuraavat 
yhteiskunnallisen epävakauden riskit.

Aikaisempien viruspandemioiden kokemukset 
ja yksinkertainen kustannusvaikuttavuuslaskelma 
eivät kuitenkaan olisi puoltaneet päätöstä sulkea 
yhteiskunta ja tehdä hoidosta tautia pahempi.

Ennennäkemättömät rajoitustoimet
Koska rokotetta ei ollut näköpiirissä ja taudin kes-
keiset tunnusluvut eivät olleet tiedossa, turvau-
duttiin sosiaaliseen eristämiseen, hygieniaan ja 

Kun yksi aloittaa, 
toiset seuraavat 
perässä.

Miten koronavirus poikkeaa kausi-
influenssasta?
Kausi-influenssat kiertävät pohjoisen pallonpuo-
liskon joka talvi. WHO:n mukaan kuolonuhreja on 
vuosittain 290  000–650  000a. Kauden 2017–2018 
virukseen menehtyi 152  000 ihmistä Euroopassab. 
Suomessa influenssaan kuoli yli 400 ihmistä vuonna 
2018c. Vuosina 2009–2011 riehunut sikainfluenssa 
tappoi kolmessa toisiaan seuranneessa aallossa 40–
50 miljoonaa ihmistä ympäri maailmand.

Oli otsikoita, mutta ei tiesulkuja.

Joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanissa puhjenneen 
pandemian aiheuttaja on koronaviruksiin (Corona-
viridae) kuuluva taudinaiheuttaja SARS-CoV-2, joka 
aiheuttaa COVID-19-taudin. Sen tunnetut erityis-
piirteet ovat:

– Virukselle ei ole ennaltaehkäisevää rokotetta, 
josta seuraa, että virus leviää nopeasti.

– COVID-19:lle ei ole parantavaa hoitoa, josta seu-
raa, että terveydenhuollon resurssit rasittuvat.

– Virus iskee pääasiassa riskiryhmiin, vanhuksiin 
ja monisairaisiin, jotka muutenkin ovat raskas-
hoitoisia ja elämänsä loppuvaiheessa.

– Pahaksi päässyt COVID-19 vaatii tehohoitoa, 
jossa vuodepaikkoja, laitteita ja henkilöstöä on 
rajoitetusti.

SARS-CoV-2:een kuten muihinkin viruksiin liittyy 
joukko tunnettuja tuntemattomia (known unkno-
wns), joista seuraa, että pandemian alkaessa vaiku-
tusten arviointi on epävarmaa.

– Tarttuvuutta kuvaavaa R-lukua ei voi tietää täs-
mällisesti, josta seuraa, että leviämistä ei voi 
luotettavasti ennustaa. Näin ollen laumaimmu-
niteetin raja ei ole ennalta määriteltävissä.

– Taudin todellista tartunta- ja kuolleisuuspro-
senttia ei tiedetä, koska monet tartunnan saaneet 
ovat oireettomia ja kuolinsyiden rekisteröinti ei 
ole yksiselitteistä. Kuka kuolee koronaan ja kuka 
koronan kanssa?

Virus ja vastatoimet vaikuttavat muuhun kuolleisuu-
teen positiivisesti ja negatiivisesti. Siksi lopullinen 
vaikutus on lisäkuolleisuus, toisin sanoen kuole-
mantapausten normaalista poikkeava määrä pande-
mian eri vaiheissa.

a WHO (2017).
b Nielsen, ym. (2019).
c Tilastokeskus (2020).
d Duodecim (2019).

Miksi pelko sai vallan?

Koskaan aikaisemmin koko maailma ei ole anta-
nut pelolle näin paljon valtaa ja ryhtynyt toimen-
piteisiin, joiden seuraukset voivat olla moninker-
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terveydenhuollon resurssien mobilisointiin. Eri 
maissa toteutettiin vaihtelevia eristämistoimenpi-
teitä ulkonaliikkumiskielloista (Kiina) suosituksiin 
(Ruotsi). Maiden välillä oli merkittäviä eroja tes-

taamisen laajuudessa ja nopeudessa sen 
mukaan, miten hyvin tähän oli varau-
duttu ja miten paljon kapasiteettia oli 
käytettävissä.

Mitä enemmän taudin leviämisestä 
tiedetään, sen täsmällisemmin voidaan 
eristää taudinkantajia, suojella riskiryh-
miä ja sallia terveiden työnteko.

Kun sosiaalisten kontaktien rajoittaminen suo-
situksilla ei tuottanut nopeasti toivottuja tuloksia, 
maat turvautuivat järeämpiin rajoituskeinoihin.

Liikkumisen, kokoontumisen ja oleskelun rajoit-
taminen tarkoitti samaan aikaan myös taloudelli-
sen toimeliaisuuden ehkäisemistä. Henkilökoh-
taiset palvelut, kuten matkustaminen, majoitus, 
ravintolat, opetus ja vähittäiskauppa kärsivät välit-
tömästi. Kysyntäsokki iski muillekin aloille.

Talouden rajoittamisesta on vakavia seurauksia. 
The Economist Intelligence Unit arvioi, että pan-
demian vastaisten toimien seurauksena maailman 
kokonaistuotanto laskee 2,5 prosenttia.4 Kansain-
välinen valuuttarahasto IMF taas arvioi, että kehit-
tyneiden maiden taloudet supistuvat 6,1 prosenttia 
ja kehittyvät taloudet prosentin. Vaikka toipumi-
nen olisi nopeaa, vuoden 2021 bruttokansantuote 
jäisi kuitenkin viisi prosenttia alle aikaisempien 
ennusteiden5. Koronasta seuraava talouskriisi (The 
Great Lockdown) on pahempi kuin vuoden 2008 
finanssikriisi ja lähentelee 1929 laman (The Great 
Depression) lukuja.

Hallitusten toimeenpanemien rajoitusten aihe-
uttamien konkurssien ja työttömyyden lieventämi-
seksi hallituksilta odotetaan tukitoimia. Suomen 
muutenkin velalla elävä valtio joutunee ottamaan 
ainakin parikymmentä miljardia euroa lisää velkaa.

Taudin aiheuttamia seurauksia on peilattava 
taloudellisten kustannusten lisäksi myös toimen-
piteiden epäsuoriin vaikutuksiin kansalaisten ter-
veyteen ja hyvinvointiin. Koronapotilaat vievät 
tehohoitopaikkoja ja muita resursseja. Suunnitel-
tuja leikkauksia siirretään. Liikkumisen rajoittami-
sesta seuraa ongelmia, kuten yksinäisyyttä ja huo-
noja ruokatottumuksia, toisaalta se voi vähentää 
joitain ongelmia kuten liikenneonnettomuuksia. 
Näiden täsmällinen arvioiminen on vaikeaa, mutta 
jälkiä tästä jää. Kaikilla toimilla on vaihtoehtokus-
tannukset: mitä muuta olisi voitu tehdä, jos näin 
ei olisi toimittu?

Miten pandemiaa mitataan?
Tarttuvuus (Reproduction number R) kuvaa, miten 
monta ihmistä yksi sairastunut tartuttaa (Ks. Kuvio 
1, sivulla 2).

R muodostuu neljästä tekijästä, (ns. DOTS):

– Tarttuvuuden kesto (Duration): miten kauan 
keskimäärin yksi sairastunut tartuttaa muita.

– Tartunnan mahdollisuus (Opportunity): miten 
monen ihmisen kanssa sairastunut on tekemisissä.

– Tarttuvuus (Transmission): miten todennäköi-
sesti virus tarttuu.

– Vastaanottavuus (Susceptibility): miten vastaan-
ottavaisia muut ovat, ts. onko immuniteettia tai 
rokotetta.

R ennustaa pandemian leviämistä. Mitä suurempi 
luku on, sen laajemmin ja nopeammin tauti leviää. 
Jos R on alle yksi, pandemia kuihtuu pois.

Sairastavuus (Attack rate) kuvaa kuinka monta pro-
senttia väestöstä on saanut tartunnan.

Kuolleisuus (Case Fatality Ratio, CFR) kuvaa, kuin-
ka monta prosenttia tartunnan saaneista menehtyy.

Nämä luvut ovat keskiarvoja, joista esiintyy paikal-
lisia poikkeamia ja erityisiä tapahtumia. Esimerkiksi 
supertartuttajat voivat aiheuttaa erityisiä kriisipe-
säkkeitä. Prosenttiluvut ovat epävarmoja, koska 
kaikki tartunnan saaneet eivät välttämättä oirehdi, 
ilmoita itsestään tai hakeudu hoitoon. Kuolleisuu-
den vertailu on hankalaa, koska on erilaisia tapoja 
rekisteröidä kuolinsyy.

Ylikuolleisuus kuvaa jälkikäteen sitä, kuinka mo-
nella prosentilla kuolleisuus ylittää normaalin kuol-
leisuuden pandemian huippuvaiheessa. Pandemian 
vastaiset toimet voivat vähentää muita kuolinsyitä.a

Laumaimmuniteetti (herd immunity) kuvaa, miten 
monta prosenttia väestöstä tulee olla immuuneja 
tartunnan tai rokotuksen seurauksena, jotta virus ei 
leviä (vastaanottavuus). Laumaimmuniteetti riippuu 
R-luvusta. Jos se on 10, väestöstä 90 prosenttia pitää 
rokottaa. Jos se on 20, suoja pitää olla 95 prosentilla.

Toimenpiteet voivat kohdistua tartunnan mahdol-
lisuuteen (sosiaalinen eristäminen, hygienia), vas-
taanottavaisuuteen (rokotukset) ja kuolleisuuteen 
(hoitotoimenpiteet, esim. tehohoito).b

a Ylikuolleisuutta voi seurata viikoittain sivulla 
https://www.euromomo.eu/index.html

b Kucharski (2020) ja Oldstone (2010).

Talouden 
rajoittamisesta 

on vakavia 
seurauksia.

Pelko sai vallan, koska päättäjillä ei ollut käy-
tössään valmiita arvioita pandemian vaikutuksista 
ja eri toimenpiteiden kustannuksista, eikä niihin 
pohjaavia suunnitelmia, miten toimia pandemiati-
lanteessa. Rajoitustoimien vaikutukset jäivät ana-
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lysoimatta. Ne ovat nyt aiheuttamassa maailman-
laajuisen laman, joka olisi ollut vältettävissä ilman 
yhtäaikaista yhteiskuntien sulkemista. Lääkkeestä 
on tullut pahempi kuin itse taudista.

Priorisointi pelottaa
Rankkojen rajoitusten puolesta esitetty vahvin 
argumentti on ollut pelko terveydenhuollon yli-
kuormittumisesta. Jos sairaaloihin tulisi joka päivä 
kolmen kuukauden ajan esimerkiksi 50 tehohoitoa 
tarvitsevaa potilasta, sen kanssa voisi vielä elää. 
Mutta jos yhtenä iltana tulee 5  000 kuoleman-
sairasta potilasta epätoivoisten omaisten kanssa, 
edessä on kaaos ja katastrofi. Se ei jäisi kansalai-
silta näkemättä ja kokematta.

Hallitusten reagoinnin vahvin selittäjä lienee 
juuri kauhukuva terveyspalvelujen romahtami-
sesta.

Rajallisten resurssien maailmassa priorisointi 
on välttämättömyys. Jos sitä ei tee avoimesti, se 
tapahtuu piilossa. Jos sitä ei tehdä johdonmukai-
sesti, se toteutetaan sattumanvaraisesti.

Hyvinvointivaltion yhteisten mutta rajallisten 
resurssien maailmassa priorisoinnin perusta on 
kustannusvaikuttavuus.

Toimenpiteen ja sen aiheuttamien kustannus-
ten (resurssikulutus) suhde on tehokkuus (tuotta-
vuus): miten monta euroa on yhden lääkärikäyn-
nin (120 euroa) tai polven tekonivelleikkauksen 
(12 000 euroa) tuotantokustannus (ks. Kuvio 2).

Toimenpiteen ja aikaansaadun vaikutuksen väli-
nen suhde on vaikuttavuus: mikä on potilaan ter-
veydentila, toimintakyky ja elämänlaatu toimen-
piteen jälkeen?

Kustannuksen ja vaikutuksen välinen suhde on 
kustannusvaikuttavuus. Se on sama asia kuin arvo 
sanan taloudellisessa merkityksessä.

Toimenpide ei saa olla pahempi kuin tauti. Vai-
kuttavuus ei saa olla negatiivinen. Vaikutusten 
kustannuksilla pitää olla jokin kohtuus: kuinka 
monta euroa vaikutus saa maksaa?

Pandemian vastatoimien vaikutus on ennaltaeh-
käisyä: jokin, joka olisi voinut tapahtua jää tapah-
tumatta. Hallituksen maalliskuussa 2020 esittele-
män pahimman skenaarion mukaan kuolemanta-
pauksia tulisi Suomessa 3 240. Jos kuitenkin pon-
tevien toimenpiteiden seurauksena kuolleisuus 
jäisi varovoaisimman skenaarion 540 kuoleman-
tapaukseen, ennaltaehkäisyn vaikutus olisi 2 700 
henkeä.6

Priorisoidaanko elinvuosia vai henkiä?
Priorisoinnin ensimmäinen kysymys on, laske-
taanko vaikutus ihmishenkinä (kuolemantapauk-
set) vai elinvuosina (ks. boksi: QUALY-laskenta 
seuraavalla sivulla)?

Hyvinvointiajattelun mukaan on viisainta laskea 
laatukorjattuja elinvuosia.

Oletetaan, että hallituksen toimenpiteet sosi-
aaliseksi eristämiseksi säästävät edellä mainitut 
2 700 henkeä. Tämä on ensimmäinen vaikutus-
mittari.

COVID-19:n aiheuttama kuolleisuus kohdistuu 
enimmäkseen iäkkäisiin ja sairaisiin ihmisiin. Ole-
tetaan optimistisesti, että hallitusten toimenpitei-
den seurauksena säästyy keskimäärin 20 vuotta. 
Toinen vaikutusmittari on 2 700 x 20 = 54 000 
säästynyttä elinvuotta.

Oletetaan edelleen toiveikkaasti, että henkiin 
jääneiden elämänlaatu on 0,8. Kolmas vaikutus-
mittari on 54 000 x 0,8 = 43 200.

Hallituksen sosiaalisen rajoittamisen toimet 
aiheuttavat kustannuksia, joita emme osaa vielä 
luotettavasti arvioida. Oletetaan laskelmaa varten, 
että kustannukset ovat 20 miljardia euroa, mikä 
on likimäärin hallituksen arvioima lisävelanoton 
tarve taudin levittyä.7

Tällöin voidaan laskea koronapandemian vas-
taisten toimien kustannusvaikuttavuus hallituk-
sen arvion pohjalta:

– 7 407 000 euroa säästettyä henkeä kohden
– 370 000 euroa säästettyä elinvuotta kohden
– 463 000 euroa laatukorjattua elinvuotta koh-

den
Onko tämä paljon vai vähän?

Lähde: …..?????

Kuvio 2
Tehokkuus, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Vaikuttavuus

Kustannus

Kustannus-
vaikuttavuusTehokkuus

Toimen-
pide Vaikutus

KUVIO 2. Tehokkuus, vaikuttavuus ja kustannus- 
 vaikuttavuus
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Vertailun vuoksi, lääkkeiden kustannusvaikut-
tavuutta arvioitaessa hyvinvointivaltiot asetta-
vat laatukorjatun elinvuoden (QUALY) hinnaksi 
30 000–50 000 euroa. Sen enempää verorahoittei-
nen järjestelmä ei suostu maksamaan.

Suomen terveydenhuollon vuosittaiset kustan-
nukset ovat 15 miljardin euron luokkaa, siis noin 
3 000 euroa henkilöä kohti. Erittäin kalliiksi poti-
laiksi käyvät esimerkiksi vaikeasti palovammaiset, 
joiden hoito saattaa maksaa miljoona euroa vuo-
dessa.

Näiden lukujen valossa voi ihmetellä, miten 
viruspandemiasta tuli pelkopandemia. Rajoitus-
toimien kustannukset eivät ole siis järkeviä suh-
teutettuna niillä saatuun hyötyyn.

Ad hoc -rajoitustoimista 
suunnitelmallisuuteen
Suomen valitsema linja koronavirusepidemian 
torjumiseksi aiheuttaa hintalapun, joka ei ole 
suhteessa toimenpiteiden aiheuttamaan hyötyyn. 
Tämä ylireagointi seurasi siitä, että valtio ei ollut 
valmistautunut pandemiaan.

Koronaviruksen aiheuttama suurin huoli ja pel-
kopandemia seurasivat pelosta, ettei terveyden-
huollon kapasiteetti riitä. Näin ollen tulevaisuu-
den kannalta varautumisessa on arvioitava, miten 
resurssit riittävät seuraavan kerran, puhuttiin sit-
ten koronaviruksen seuraavista aalloista tai koko-
naan uusien virusten aiheuttamista tulevista pan-
demioista.

Jotta tulevaisuudessa pandemian torjuntaan ei 
enää tarvitsisi käyttää miljardeja euroja, tervey-
denhuollolla pitää olla kapasiteettia vastata pande-
miaan. Jos tehohoitopaikkoja olisi ollut järjestettä-
vissä riittävästi, hallituksen ei olisi tarvinnut tain-
nuttaa taloutta sosiaalisella eristämisellä ja antaa 
viruspandemian muuttua pelkopandemiaksi.

Teho-osastoja ei voi pitää varmuusvarastoissa 
tyhjän panttina. Tarvitaan suunnitelma, miten niitä 
saadaan tarvittaessa käyttöön nopeasti. Valtio tar-
vitsee siinä avukseen yksityistä sektoria. Yksityi-
set toimijat pystyvät käynnistämään tyhjästä mas-
satuotantokapasiteettia ja innovoimaan uusia rat-
kaisuja. Kriisinhoidossa on oltava käytössä oikea 
tilannekuva siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei.

Ongelmiksi muodostuvat hankintatoimi, sopi-
mukset, ohjaus, komentoketju, työnjako, koordi-
naatio, lupamenettelyt ja hyväksynnät – kaikki asi-
oita, joita elinkeinoelämä on vuosikymmeniä viri-
tellyt globaaleissa tilaus-toimitusverkostoissa.

Helsingin lentoasemalla syntyi sotku, koska 
siellä hääräili puolisen tusinaa viranomaista, joista 
mikään ei ota käskyjä toiselta eikä vastuuta koko-
naisuudesta. Mutta tällaiseen voi varautua. Ske-
naarioita voi suunnitella ja valmistella pöytälaa-
tikkoihin suunnitelmat A, B, ja C. Keskeiset toi-
mijat voivat muodostaa hierarkian ja verkoston, 
jossa olennaiset menettelytavat sovitaan edeltä 
käsin, esimerkiksi kokonaismaanpuolustuksen vii-
tekehyksessä.

Terveydenhuollon tilat, laitteet ja tarvikkeet 
eivät ole pullonkauloja. Monissa maissa yllättävä 
määrä tehohoitopaikkoja on järjestetty tyhjästä. 
Mutta tyhjästä järjestäminen on kalliimpaa, rasit-
tavampaa ja epävarmempaa kuin suunnitelman 
kaivaminen pöytälaatikosta ja valmiiksi viritetyn 
verkoston aktivointi.

Miten elinvuosia lasketaan?
Terveystaloustieteessä on kehitetty useita mene-
telmiä elinvuosien laskentaan ja arviointiin. Mikään 
niistä ei ole täsmällinen, mutta on kuitenkin parem-
pi kuin arvaus.

Odotettavissa oleva elinikä voidaan arvioida väes-
tötietojen perusteella. Suomessa eliniän odote vas-
tasyntyneellä miehellä on 78 ja naisella 84. Eliniän 
odote täsmentyy iän myötä. 60 vuotta täyttäneillä 
miehillä keskimäärin on 22 ja naisilla 27 vuotta jäl-
jelläa. Jos joku kuolee ennen aikojaan, eliniän odot-
teen ja todellisen kuoliniän erotusta kutsutaan me-
netetyiksi elinvuosiksi (Potential Years of Life Lost, 
PYLL).

Säästyneet elinvuodet. Jos henkilön odotettavissa 
oleva elinikä voidaan arvioida, voidaan todeta, mi-
ten monta elinvuotta jokin kuolemalta pelastanut 
toimenpide säästää.

Laatukorjatut elinvuodet. Elinvuosi on tylppä 
mittari, koska elämä terveenä on erilaista kuin vuo-
depotilaana. Ihmisen terveyttä ja toimintakykyä 
arvioidaan skaalalla 0,1–1. Lukema kerrottuna sääs-
tyneillä elinvuosilla antaa laatukorjatut elinvuodet 
(Quality-adjusted Life Years, QUALY).

Esimerkki. Olen 62-vuotias ja minulla on lasken-
nallisesti 20 elinvuotta jäljellä. Sairastun koronaan 
kuolettavan ankarasti, mutta tehohoito pelastaa 
henkeni. Viruksen seurauksena kuitenkin hapen-
ottokykyni ja sen myötä toimeliaisuuteni kärsii sii-
nä määrin, että elämänlaatuni saa arvon 0,8. Täten 
QUALY -lukuni on 20 x 0,8 = 16.

a Tilastokeskus (2010).
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Lääketieteelliset valmiusjoukot 
pandemiapuolustukseen

Pikemmin kuin terveydenhuollosta, kyse on kan-
salaisten turvallisuudesta. Siitä huolehtiminen on 
valtion ydintehtävä.

Länsimaisen valtio-opin klassinen käsite on 
yövartijavaltio – laillinen ja tunnustettu väkival-
tamonopoli. Se huolehtii sisäisestä järjestyksestä 
ylläpitämällä poliisia ja oikeuslaitosta sekä ulkoi-
sesta turvallisuudesta puolustusvoimien ja rajavar-
tiolaitoksen avulla.

Varhaiset yövartijavaltiot taltuttivat maantie- 
ja merirosvot, vähensivät henkirikoksia ja oikeus-

murhia, ja loivat täten pohjan kapitalis-
mille, markkinataloudelle ja hyvinvoin-
nille.

Valtiot ovat kuitenkin ottaneet itsel-
leen uusia tehtäviä – usein niin innok-
kaasti, että sen perustehtävä on painu-

nut unholaan. COVID-19:n iskiessä Suomi oli kuin 
syksyllä 1939; voi kun olisi ollut paremmat varus-
teet!

Terveydenhuollon menoista noin 80 prosenttia 
on henkilöstökuluja normaalioloissa. Poikkeusti-
lanteissa henkilöstö on pullonkaula. Pandemia-
puolustus tarvitsisi lääketieteelliset kodinturva-
joukot ja maakuntakomppaniat.

Koronataudin opetus on, että tarvitsemme 
modernin yövartijavaltion ja uudenlaisen koko-
naismaanpuolustuksen huolehtimaan uusista 
uhkatekijöistä. Virus on uhka turvallisuudelle ja 
järjestykselle siinä missä sotilaallinen hyökkäys, 
tietojärjestelmien sabotointi, terrori-isku ja pelon 
lietsominen. Terveydenhuollon raskas päivystys, 
pelastustoimi ja pandemiantorjunta ovat yövarti-
javaltion tehtäviä siinä missä rajojen vartiointi ja 
ilmatilan valvonta.

Modernin verkostomaisen yövartijavaltion luo-
minen ei ole ihan halpaa eikä yksinkertaista. Julki-
nen valta ei kykene siihen yksin, kuten ei elinkei-
noelämäkään. Molempia tarvitaan. Miten se teh-
dään, on organisaatioinnovaation paikka.

Modernin yövartijavaltion toimivuus edellyttää 
yksityisen ja julkisen työnjaon selventämistä. Jul-
kinen organisaatio on vallankäyttöön varta vasten 
rakennettu byrokratia. Se huolehtii valtiolle ja vain 
valtiolle kuuluvista tehtävistä, joissa käytetään lail-
lista pakkovaltaa. Julkinen organisaatio ei voi olla 
asiakaslähtöinen, koska sillä ei ole maksavia asi-
akkaita. Kaikkia on kohdeltava tasapuolisesti. Eri-
tyistarpeiden huomiointi on korruptiota. Se ei voi 

olla joustava, koska sen on seurattava säädöksiä, 
noudatettava virkatietä ja dokumentoitava kaikki 
tekemisensä. Julkinen byrokratia on hierarkkinen 
ja sillä on komentoketju. Äkillisissä kriisitilanteissa 
tällainen organisaatio on mitä sopivin.

Tavaroita ja palveluja tuottavan yrityksen orga-
nisaatio on rakennettu palvelemaan asiakkaita näi-
den erityisten tarpeiden mukaan. Yritykset ovat 
rakentaneet monimutkaisia tilaus-toimitus ver-
kostoja reagoimaan ketterästi muuttuviin tilan-
teisiin.

Pandemiapuolustuksessa vallankäyttö, koor-
dinointi ja ohjaus sopivat julkiselle byrokratialle, 
tuotanto sopii yrityksille.

Hallituksen erittäin kalliit toimenpiteet ovat 
ostaneet aikaa. Sitä mukaa kun hyvässä järjestyk-
sessä peräännytään koronaviruksen ensimmäi-
sestä aallosta, on aloitettava varautuminen seu-
raavaan aaltoon. Siihen ei ole laittaa kahtakym-
mentä miljardia euroa.

Moderni yövartijavaltio ei anna pelolle valtaa.

Suomi oli kuin 
syksyllä 1939.
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