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1 JOHDANTO

1.1 Hyvinvointiyhteiskunnan vaikeudet kärjistymäs-
sä

Jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin kuuluvat henkilökohtainen ja
sosiaalinen turvallisuus, oikeus tuntea elävänsä järjestäytyneessä yh-
teiskunnassa sekä mahdollisuus tukeutua arjessa toimivaan infrastruk-
tuuriin. Nämä oikeudet toteutuvat, kun julkinen sektori tuottaa yhtei-
sin voimavaroin ja ponnistuksin riittävästi näitä tarpeita palvelevia
julkishyödykkeitä. Niiden lisäksi toimivat ja oikeudenmukaisiksi koe-
tut hyvinvointipalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan perusta, keskei-
nen osa kansalaisia yhteen liittävää sosiaalista sopimusta

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta onkin rakentunut laajalti
hyväksytylle periaatteelle kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta, kun
on kyse peruspalveluista ts. terveydenhuolto-, sosiaali- ja koulutus-
palveluista. Varsinaisten julkishyödykkeiden ohella nämäkin palvelut
on pääsääntöisesti Suomessa tuottanut julkinen valta. Lisäksi mm.
hyvin toimiva joukkoliikenne mielletään kansalaisten keskuudessa
osaksi niitä palveluita, jotka kansalaiset julkiselta sektorilta odotta-
vat.

Palvelujen rahoitus Suomessa on pääosin perustunut lähinnä ve-
rotukseen ja pakollisiin veronluonteisiin vakuutusmaksuihin. Lisäksi
kerätään käyttäjämaksuja. Palvelujen tuottaminen on ollut julkisen sek-
torin vastuulla. Työnjakona on ollut, että valtiovalta on päättänyt ylei-
sistä periaatteista lainsäädännöllään ja palvelujen tuottajina ovat toi-
mineet pääasiassa kunnat. Näin ei ole kaikkialla. Eri maissa on erilai-
sia ratkaisuja.

Ilmassa on kuitenkin hyvinvointiyhteiskunnan kriisiytymisen aineksia
- Hyvinvointivaltion korkeat ylläpitokustannukset ovat käänty-

mässä yhteiskunnan rakenteille rasitteiksi ja toimivampia rat-
kaisuja joudutaan etsimään.

- Yhteinen huolenaihe kaikille kehittyneille maille on, kuinka huo-
lehtia kasvavan vanhusväestön hoito- ja hoivapalvelujen rahoi-
tuksesta.
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- Jo väestörakenteessa tapahtumassa oleva muutos edellyttää pal-
velurakenteen kehittämistä ja muuttamista tarpeita vastaavak-
si.

- Kriittisyys esim. terveydenhuoltoalan suorituskykyyn ja laatuun
on lisääntynyt resurssipulan pahetessa, alan työvoiman työsken-
nellessä uupumuksen partaalla sekä leikkausjonojen johtaessa
hyvinvointimenetyksiin, kansantaloudellisiin tappioihin ja epäi-
lyyn kansalaisten yhdenvertaisuudesta.

- Kuntien työvoiman saanti on vaikeutumassa niin eläkkeelle siir-
tymisen johdosta kuin myös peruspalveluksia tuottavien sekto-
reiden työpaineiden ja palkkauksen vuoksi.

- Julkisen sektorin tulorajoitteet ovat käymässä ahtaiksi EU-maissa
lisääntyvän verokilpailun johdosta.

Hoitotyöhön tarvitaan lisää väkeä:
Vuonna 2000 terveys- ja sosiaalialan hoitotyössä Suomessa työskenteli
281 300 henkeä. Kun etenkin väestön ikääntymisen aiheuttamaksi lisätar-
peeksi vuosina 2000-2015 on arvioitu 57 800 uutta työntekijää ja kun pois-
tuma 2000-2015 on 124 700 henkeä, uuden työvoiman tarve hoitotyössä
on 182 500 henkeä.

Lähde: Työvoima 2020. Työministeriö.

Kriisiytymispaineet pakottavat miettimään, miten käytettävissä
olevista voimavaroista voitaisiin saada enemmän irti ja voitaisiinko
peruspalveluiden tuotanto käytännössä organisoida nykyistä parem-
min. Kysymys on siis siitä, miten voidaan varmistaa, että ne palvelut,
jotka nykyisin ovat julkisen sektorin tuotettavana ja jotka tulevaisuu-
dessakin halutaan rahoittaa julkisin varoin, voitaisiin hoitaa kansalais-
ten kannalta mahdollisimman hyvin. Jälkimmäinen pitää sisällään myös
sen vaatimuksen, että tämä palvelutuotanto kykenee houkuttelemaan
niukemmaksi käyvää työvoimaa yhteiskunnan kannalta tärkeisiin teh-
täviin.

Kasvavista ongelmista johtuen ilmeisesti on edessä kaikkien nii-
den toimintojen ennakkoluuloton tutkiminen, jotka voisivat olla avuksi.
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Tämä tarkoittaa myös niiden mekanismien tutkimista, joita markkina-
talous hyödyntää, palvelujen tuottamiseksi hyväksyttävillä pelisään-
nöillä kuin myös uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien täy-
simääräistä hyödyntämistä.

Tämä raportti on kirjoitettu sen käsityksen pohjalta, että perus-
palveluiden tuottamista arvioitaessa ideologiset lähtökohdat ovat tar-
peettomia olipa sitten kyse niin julkisen sektorin kaikkivoipaisuutta
vannovasta aatteesta  kuin markkinoiden ylivoimaisuutta korostavas-
ta asenteellisuudestakin. Käytettävissä oleva taloustieteellinen tutki-
mustraditio ei anna tukea kummallekaan ääriajattelulle. Niinpä tässä
raportissa pyritään ilman ennakkoluuloja arvioimaan, mitä syitä on
miettiä uusia avauksia, mitä keinoja tähän on olemassa ja mitä muual-
la maailmassa jo toteutetut kokeilut viestittävät.

Miksi yksityinen tuottaja voisi olla parempi? Jos lähdetään peri-
aatteesta, että paras tuottakoon, tähän ei tarvitse ottaa etukäteen kan-
taa. Julkinen ja yksityisen tuottaja voivat kilpailla ja paras voittakoon.
On edelleen monia asioita, joissa julkinen sektori on yksityistä parem-
pi.

Vaihtoehdot on siis voitava testata ja näytön perusteella jatket-
tava kokemuksesta saatavan informaation viitoittamalla tiellä. Kan-
salaisten mielipiteet laadusta koetaan ratkaisevan tärkeiksi ja oikeaa
suuntaa näyttäväksi.

1.2 Megatrendit ja Suomen reunaehdot

Globaalit markkinat ovat tarjonneet suomalaisille yhtiöille ennen nä-
kemättömät mahdollisuudet luoda lisäarvoa, menestyä markkinoilla,
työllistää ja maksaa Suomelle verotuloja. Tässä kehityksessä mukana-
olo on välttämätöntä hyvinvoinnin turvaamisen kannalta myös jat-
kossa.

Miten voidaan varmistaa, että ne palvelut, jotka nykyisin ovat julkisen sek-
torin tuotettavana ja jotka tulevaisuudessakin halutaan rahoittaa julkisin
varoin, voitaisiin hoitaa kansalaisten kannalta mahdollisimman hyvin?
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Maailmantalouden globalisoituminen on kuitenkin aikaansaanut
samalla lisää haasteita. Se on tehnyt sekä yritysten että ihmisten liik-
kuvuuden entistä helpommaksi. Olemme siirtymässä uuteen maail-
maan, jossa aikaisempia vuosia koskevilla havainnoilla esim, liikku-
vuudesta ei ole ennustearvoa tulevaisuudessa. Etenkin koulutetun
väestön muuttoherkkyyden voidaan odottaa merkittävästi voimistu-
van taloudellisen integraation vahvi stuessa.

Myös yritykset siirtyvät herkästi sinne, missä toiminta kustan-
nuksiin ja markkinoiden sijaintiin nähden on kannattavinta. Tämä ei
koske vain muualle Eurooppaan siirtymistä.

Tuotantoa siirtyy pois teollistuneista maista ja lähemmäs väki-
rikkaita, halvan työvoiman kehitysmaita ja vasta teollistuneita maita.
Yritysten sijoittumista säätelee logistiikka ja kannattavuus. Eri maat
ovatkin tyystin eri asemassa yritysten markkinoiden ja logistiikan kan-
nalta. Markkinoihin nähden etäämmällä sijaitsevilla mailla on edes-
sään suurimmat haasteet.

Valtiot myös kilpailevat työpaikoista ja työvoimasta veroilla ja
julkisella tuella (ml. infrastruktuuri-investoinnit). Kilpailu yrityksistä
ja työpaikoista näkyy ns. verokilpailuna, joka heijastuu jo toteutetuis-
sa ja suunnitelluissa verouudistuksissa. Ansiotulo- ja yhtiöverotusta
on pyritty alentamaan niin, että ne mahdollistavat suotuisat yritysten
sijoituspäätökset.

Työn verotus esim. Suomessa on kovaa EU-maiden vertailussa.
Tämä on herättänyt huolta hyvin koulutetun työvoiman säilymisestä
maassa. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on vahvistuva ja kilpai-
lun kohde. Tämä kilpailu on pysyvää eikä sitä voi estää esim. verotuk-
sen harmonisoimisella. Aina nimittäin löytyy uusia kilpailukeinoja.

Talousteorian sanoma verokilpailun vaikutuksesta sijaintipää-
töksiin on kuitenkin monimutkaisempi. On argumentoitavissa, että
jopa esim. tuloverot pitkälti kapitalisoituvat kiinteistöjen arvoihin, mikä
muodostaisi muuttoa hidastavan tekijän.1 Vaikka tämä argumentti on
korrekti, se ei tee tyhjäksi sitä tosiasiaa, että ihmiset ja yritykset joka
tapauksessa muuttavat tänä päivänä herkemmin kuin aikaisemmin oli
verotuksella muuttopäätösten kannalta suuria tai pieniä vaikutuksia.

Tästä näkökulmasta hyvin toimivat peruspalvelut voidaan näh-
dä myös ehtona sille, että tuotannontekijät pysyvät maassa ja että
maahan saadaan haluttua työvoimaa. Tästäkin näkökulmasta perus-
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palvelujen turvaaminen ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen ovat
kansallisesti tärkeitä tavoitteita.

Toinen Suomenkin kannalta merkittävä megatrendi liittyy väes-
törakenteen tulossa olevaan muutokseen. Väestön ikääntyminen ja elin-
iän piteneminen johtavat kumpikin kasvaviin menopaineisiin. Varsi-
naiset terveydenhuoltomenot eivät silti välttämättä kasva samassa
suhteessa, koska terveyspalvelujen pääasiallinen tarve keskittyy kah-
teen ihmisen viimeiseen elinvuoteen. Myös eläkkeelle jäämistä voi-
daan viivyttää ja näin lisätä kansalaisten työpanosta. Silti hoivapalve-
lujen tarve Suomessa on kasvamassa.2 Muutos sinänsä tulee vaiheit-
tain, koska terveyspalvelujen kysyntä vahvistuu elinkaaren lopussa.
Työmarkkinailmiönä tilanne kuitenkin on nopeasti vakavampi. Työ-
panos kääntyy Suomessa lähivuosina laskuun. Kilpailu työvoimasta
julkisen ja yksityisen sektorin välillä vahvistuu. Myös terveysmenois-
sa lääkemenojen vahvasta kasvusta on tulossa vakava ongelma. Suo-
mi myös kohtaa väestön ikärakenteesta johtuvat ongelmat nopeam-
min kuin muut EU-maat keskimäärin.

Menopaineet ovat merkittävät muustakin syystä. Unohtaa ei tässä
yhteydessä sovi poliittisia realiteetteja. Suomessa on monipuoluejär-
jestelmä, jossa kunkin puolueen tehtävänä on profiloitua äänestäjistä
kilpailtaessa. On esitettävissä hypoteesi, että julkiset menopaineet ovat
muita suuremmat maassa, jossa on paljon puolueita, kun taas menojen
kontrollointi on helpompaa maassa, jossa puolueita on vähemmän.

Suomen lähtökohtatilanteessa on sekä vahvuuksia että heikko-
uksia. Kansantalouden tila on hyvä kiitos pitkällisen nousukauden ja
rakenteellisen vahvistumisen. Huolimatta laman päättymisestä Suo-
men työttömyysaste on silti pysynyt korkeana. Työllisyyspolitiikka ei
ole ratkaissut pitkäaikaiseksi muodostunutta työttömyysongelmaa.
Syyskuussa 2002 työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-
sen mukaan 207 000, työttömiä työnhakijoita työministeriön laske-
mana 281 732. Vaikka tulonjako on säilynyt tyydyttävän tasaisena,
syrjäytyneitä maassa on paljon. Työttömyyteen liittyneitä sosiaalisia
ongelmia ei kyetty hoitamaan päättyneen korkeasuhdanteen aikana.
Laman tuskat jaettiin epätasaisesti. Laman uhrit tuntevat aiheellisesti
kokeneensa vääryyttä. Tämä aiheuttaa yhteiskuntakriittisyyttä ja le-
vottomuutta. Neljännesmiljoona taloutta saa yhä toimeentulotukea.

Vaikka Suomi on turvalliseksi koettu maa, kansalaisten turva-
tarve näyttää lisääntyvän. Globaalilla näyttämöllä kasvanut terroris-
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min uhka on merkinnyt valtioille, yhteiskunnille uutta roolia ja uusia
tehtäviä. Tämäkin kehitys osaltaan puoltaa ajatusta julkisen sektorin
vetäytymisestä sellaisista tehtävistä, jotka yksityinen sektori kykenee
hoitamaan paremmin.

Kaikki nämä paineet yhdessä luovat oikeutettua huolta hyvin-
vointiyhteiskunnan säilyvyydestä. Palvelujen kysyntä kasvaa ja vaati-
mukset palvelujen laadullisesta kehittämisestä vahvistuvat tilantees-
sa, jossa verokilpailu vähentää käytettävissä olevia julkisia resursseja.
Lisäongelman muodostaa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilö-
kunnan saatavuus. Julkisen sektorin palkat niinikään eivät ilmeisesti
houkuttele samalla, kun työvoiman eläkkeelle siirtyminen lisääntyy
aivan lähivuosina merkittävästi.

2 PERUSKÄSITTEET ENSIN SELVIKSI

2.1 Mitä ovat siis julkishyödykkeet?

Kansalaisten hyvinvointi riippuu heidän saatavillaan olevista hyödyk-
keistä ja palveluista.

Julkisen sektorin roolin ymmärtämiseksi on aiheellista selvittää,
miksi tiettyjä hyödykkeitä kutsutaan �julkishyödykkeiksi� vastakoh-
tana yksityishyödykkeille.

Puhtaalle julkishyödykkeelle on ominaista poissulkevuuden puut-
tuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että samaa hyödykettä tai palvelua voi
samanaikaisesti kuluttaa useampi henkilö. Lisäksi on niin, että julkis-
hyödykkeen tai -palvelun tuottaja ei voi pakottaa kuluttajaa maksa-
maan. Toista kuluttajaa ei voi siis sulkea pois eikä häntä voi pakottaa
maksamaan. Esimerkit valaisevat tätä.3

Ajateltakoon esimerkiksi kansallista turvallisuutta. Siitä vastaa
Suomen puolustusvoimat. Se, että Uudellamaalla asuva Vitikaisen
perhe voi tuntea elävänsä turvallisessa maassa ei sulje pois sitä, ettei-
kö myös Kuopiossa asuva Kulmalan perhe voi tuntea samoin. Eri ku-
luttajat voivat kuluttaa ja nauttia siis samaa �hyödykettä�, turvalli-
suutta, samanaikaisesti. Poliisi ja oikeuslaitos ovat niinikään instituu-
tioina julkishyödykkeitä. Niiden apuun voivat turvautua missä päin
maata eri ihmiset samanaikaisesti. Poliisi ei veloita palveluksistaan.
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Oikeuslaitos on julkishyödyke, vaikka oikeudenkäynti maksaa. Oi-
keuslaitoksen tehtäviin kuuluu mm. tehtyjen yksityisten sopimusten
tukeminen.

Myös radion kuuntelu ja television katseleminen ovat julkis-
hyödykkeitä. Jos yläkerrassa asuvalla Alasella katsotaan television il-
tauutisia, myös alakerrassa asuva Blomqvistin perhe voi katsoa samaa
lähetystä. Radio- ja televisiolähetykset ovat periaatteessa julkishyödyk-
keitä, vaikka nykytekniikalla poissulkevuus on tullut ainakin osaksi
mahdolliseksi. Niissä näkyy myös palvelun tuottajan vaikeus löytää
maksajia. Niinpä avuksi ovat tulleet mainostajat ja monissa maissa
lupamaksuista on luovuttu. Mainostulot tekevätkin näiden julkis-
hyödykkeiden yksityisen tuottamisen mahdolliseksi. Mainokset samalla
vaikuttavat ko. palvelun laatuun, monen kuluttajan mielestä laatua
heikentäen.

Maantiet kuuluvat yhteiskunnalliseen infrastruktuuriin ja ovat
myös julkishyödykkeitä.

Esimerkkinä olkoon Helsinki-Lahti moottoritie. Se tosiasia, että
rouva Lehmijoki ajaa töihin Lahdesta Helsinkiin, ei sulje pois sitä, ett-
eikö myös rouva Teräväinen voisi tehdä samoin. Tiestö ei kuitenkaan
ole täysin puhdas julkishyödyke, koska se aika ajoin ruuhkautuu, sen
käyttöä voidaan rajoittaa ja se voidaan jopa tehdä maksulliseksi.

Poissulkevuuden osalta yksityishyödykkeet ovat eri asemassa.
Jos Vitikainen ostaa Kuopion torilta kalakukon lomamatkallaan, ei
samaa kukkoa kerta kaikkiaan enää voida myydä Kulmalalle. Kysei-
sen hyödykkeen kuluttaminen sulkee pois sen mahdollisuuden, että
joku toinen voisi sen samanaikaisesti kuluttaa. Jos rouva Lehmijoki
puolestaan syksyn tullen ostaa uudet talvikengät, ei samaa kenkäparia
enää totta totisesti voida myydä rouva Teräväiselle.

Poissulkevuus onkin kriittinen yksityishyödykkeen ominaisuus.
Puhdasta yksityishyödykettä ei samaan aikaan voi kuluttaa kaksi kan-
salaista. Kun siis Kulmalat kutsuvat Vitikaiset kesällä mökilleen, ku-
kin syö omalta lautaseltaan.

Julkishyödykkeellä ymmärretään siis sellaista hyödykettä, jonka
kuluttaminen yhden kuluttajan toimesta ei sulje pois sen kuluttamista
samanaikaisesti toisen kuluttajan toimesta. Tämä erottelu on tärkeä.
Heti on nimittäin selvää, että kuluttajien maksuhalukkuus julkis-
hyödykkeiden ja yksityishyödykkeiden tapauksessa ilmeisesti poikke-
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aa ratkaisevasti toisistaan. Miksi Vitikainen osallistuisi vapaaehtoisesti
poliisin palkkojen maksamiseen, jos tietäisi Kulmalan ne maksavan.
Kun Kulmala ajattelee samalla tavalla, julkishyödykkeiden rahoitus-
ongelma on todellinen. Ilmeisesti kukaan ei vapaaehtoisesti haluaisi-
kaan osallistua julkishyödykkeen rahoittamiseen. Tällöin looginen joh-
topäätös on, että kukaan ei osallistu. Vastaavasti maantien tai sillan
rakentamisen rahoittamiseen ei kukaan vapaaehtoisesti ilmoittaudu.
Siitä, että jokin hyödyke tai palvelu on julkishyödyke, seuraa rahoitus-
ongelma. Vaikka poikkeuksia on, voi yleisesti sanoa, että markkinat
eivät tuota julkishyödykkeitä.

Markkinavoimat eivät ratkaise julkishyödykkeiden tuotantoa.

Puolustusvoimat, poliisi ja maantiet siltoineen tarvitaan ja ne
ovat olemassa. Ne ovat olemassa siksi, että valtiovalta on ne raken-
nuttanut ja velvoittaa kansalaiset rahoittajiksi veronmaksukykynsä
suhteessa. Jo aikanaan kruunu velvoitti talonpoikia ylläpitämään maan-
teitä. Näin maa tulee rakennetuksi. Valtiovallalla on tässä tehtävä, jota
ei voi siirtää markkinavoimille.

Sekä Vitikainen että Kulmala maksavat veroja. Kun Kulmalalla
on poikalapsi, tämä joutuu lisäksi armeijaan, mihin taas Vitikaisen tyt-
tären ei tarvitse mennä. Aivan tasan ei mene taakka julkishyödykkei-
den tuotannon rahoittamisesta. Lehmijoen rouva puolestaan ajaa Lah-
den moottoritietä omalla autollaan, jonka rahoittamiseen Teräväisen-
kin perhe on osallistunut. Kun Teräväisen rouva itse asiassa käyttää
enemmän junaa, ts. joukkoliikennettä, Lehmijoen perhe puolestaan on
sen kustantajana veronmaksajana. Joukkoliikenteessä on sekä julkis-
että yksityishyödykkeiden ominaisuuksia.

Julkishyödykkeitä ovat siis esim. liikennejärjestelmät (bussilin-
jat, sillat, maantiet, metro, junat, lentoreitit) sekä sisäinen ja ulkoinen
turvallisuus (poliisi, armeija). Julkishyödykkeiksi voidaan myös lukea
kulttuuri, urheilu ja miksei puhdas luonto. Puhtaille julkishyödykkeil-
le on siis tyypillistä, että mahdollisuus kuluttaa niitä ei vähene siitä,
että kuluttajien määrä lisääntyy. Yksityishyödykkeistä maksetaan mark-
kinoilla, julkishyödykkeistä veroina.



17

Yksi tärkeimpiä julkishyödykkeitä on tieto. Se tosiasia, että lu-
kija paraikaa perehtyy tähän EVA:n raporttiin hyvinvointiyhteiskun-
nan tehostamisesta, ei sulje pois sitä mahdollisuutta, etteivätkö lukui-
sat muutkin kiinnostuneet voisi siihen perehtyä työpaikalla, kotona,
kirjastossa jne. Mikä siis aikaansaa kannustimet tiedon tuottamiseen?
Tähän vastaa innovaatioiden ja tieteen taloustiede.4

2.2 Peruspalvelut ovat yksityishyödykkeitä

Entä sitten peruspalvelut? Terveydenhuoltopalveluilla, sosiaalipalve-
luilla tai koulutuspalveluilla ei ole julkishyödykeominaisuuksia. Lää-
käri- tai sairaalapalvelut ovat yksityishyödykkeitä.  Sosiaalipalvelut ovat
yksityishyödykkeitä, samoin on opetus. Opetuksen toki liittyy mah-
dollisuus opettaa samaan aikaan oppilasryhmää, mutta raja tulee hy-
vin pian vastaan. Kaikelle kansalle televisioitu opetusjakso on julkis-
hyödyke, mutta laadullisesti se ei välttämättä ole samanarvoinen kuin
opettajan ja oppilaan henkilökohtainen kontakti opetustilanteessa.
Niinpä tiedotusvälineissä tarjottu opetusmateriaali on toiminut lähin-
nä yleissivistävänä eikä voi ilmeisesti korvata esim. koulu- tai yliopis-
to-opetusta.

Peruspalvelut ovat yksityishyödykkeitä, joiden tuottamisesta
markkinatkin ovat kiinnostuneita, koska niille löytyy maksajia. Tämä
ei toki sulje julkista sektoria pois tuottajan roolista. Ovatko markki-
nat parempi tuottaja kuin julkinen sektori? Jos peruspalvelujen järjes-
täminen ja tuotanto jätettäisiin tykkänään markkinavoimien, kysyn-
nän ja tarjonnan armoille, lopputulos voisi olla huono. Tämä on muu-
alla koettu. Kansalaisten yhdenvertaisuus voisi toteutua puutteellisesti.
Samalla palvelujen laatu voisi olla vaihteleva ja epävarma ja riippu-
vainen tuottajan tarpeesta hyvän maineen muodostukseen. Ratkaisu
voisi kenties olla myös kallis, jos tuottajat alkaisivat kilpailla kalliilla
tekniikalla. Julkista sektoria selvästi tarvitaan.

Julkisen sektorin rooli kiteytyy kysymykseksi optimaalisesta de-
legoimisesta. Ei olekaan mitään estettä sille ajatukselle, että kansa-
laisten ajatellaan vapauttavan itsensä peruspalvelujen tilauttamisesta
ja laadun valvonnasta ja delegoivan nämä tehtävät julkiselle sektoril-
le. Tähän ajatukseen voi päätyä normaalin hyöty-kustannus -ajattelun
tuloksena. Kustannukseksi muodostuvat julkisen sektorin palkat. Hyö-
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typuolella on takuuvarma palvelujen saatavuus, luottamus palvelujen
laatuun ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu.5

Peruspalveluiden tilauttaminen, organisoiminen ja laadun valvonta voidaan
nähdä julkiselle sektorille delegoituna tehtävänä.

Tässä raportissa arvioidaan uudentyyppistä työnjakoa julkisen
sektorin ja yksityisen sektorin välille. Siinä julkisen sektorin organi-
saatiot toimisivat nykyistä enemmän palvelujen tilaajina, laadun val-
vojina ja/tai tarjouskilpailujen organisoijina. Palvelujen tuottamisessa
hyödynnettäisiin markkinavoimien kykyä siivilöidä tehokkaimmat tuot-
tajat.6

Palvelujen tuotannon ulkoistaminen ei toki tarkoita sitä, ettei-
vätkö myös julkisen sektorin organisaatiot voisi jatkaa palvelujen tuot-
tajina. Niiden tulisi kuitenkin tällöin kyetä samaan tuottavuuteen, kuin
mihin yksityinen sektori kykenee. Ilmeisesti suurimmat tuottavuus- ja
tehokkuushyödyt olisi saavutettavissa sosiaalipalvelujen (hoivapalve-
lut, lasten päivähoito) ja terveyspalvelujen (sairaalapalvelut) osittai-
sella ulkoistamisella. Myös joukkoliikenteessä ulkoistamisella on saa-
vutettu hyötyjä. Koulutuspalvelujen osalta ulkoistamista voi myös
tutkia. Ruotsi on jo siinä edennyt pidemmälle kuin Suomi.

2.3 Väärin ymmärretty tehokkuus

Tehokkuus ymmärretään usein kapea-alaisemmin, kuin mitä se talo-
ustieteessä tarkoittaa. Tavoiteltaessa kustannustehokkuutta pyrkimyk-
senä on saada aikaan suoritteita, jotka minimoivat kustannukset tuo-
tantopanosten hintojen ollessa tiedossa. Kustannustehokkuus on hyvä
ominaisuus, mutta sillä on kielteinen kaiku. Laaja-alaisemmalla tehok-
kuuskäsitteellä on positiivinen sisältö. Taloustieteessä tehokkuus tar-
koittaa kokonaistehokkuutta siinä mielessä, että esim. parempi työ-
viihtyvyys, asiakkaiden tyytyväisyys, potilaiden humaaniksi koettu
kohtelu jne. kaikki ovat esimerkkejä ratkaisuista, jotka ovat osa teho-
kasta ratkaisua. Huono työilmapiiri, liiat työpaineet, huono palvelu
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jne. voidaan taloustieteen tehokkuuskäsitteen valossa nähdä sosiaali-
sina kustannuksina, joita ei voi sivuuttaa.

Tehokkuus on siis sitä, että asiat tehdään parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Taloustieteen määritelmän hengessä järjestelmä on tehokas,
jos se maksimoi kansalaisten hyvinvoinnin. Siksi tehokasta ratkaisua
ei ole mahdollista loogisesti vastustaa.

Tehokkuus on sitä, että asiat tehdään parhaalla mahdollisella tavalla. Teho-
kas ratkaisu maksimoi hyvinvoinnin.

Tehokkuus on sitä, että yksilötasolla esim. palvelujen tuottajien
tasolla kannustimet ovat oikeat ja että ne johtavat parhaaseen loppu-
tulokseen. Tehokas ratkaisu saadaan, jos johtamisjärjestelmät ovat
hyvin toimivat ja oikeat ihmiset ovat oikeissa tehtävissä.

Tehokkuuteen liitetään usein väärin ajatus julkisen sektorin pie-
nentämisestä. Siihenkin toki on tarvetta, jos näin meneteltäessä kan-
salaisten hyvinvointi kasvaa. Varmasti monella veronmaksajalla on kä-
sityksiä, missä valtion menotaloudessa voitaisiin karsia. Ja niitä karsi-
taan sitä mukaa, kun löytyy poliittinen enemmistö ideaa taakse. Toi-
saalta näyttää ilmeiseltä, että julkisella sektorilla tarvitaan myös lisä-
panostusta. Esim. poliisivoimiin, ammatillisen koulutuksen kehittä-
miseen ja terveydenhuollon alalle voi perustellusti esittää lisämenoja.
Voi sanoa, että siksikin tarvitaan myös lisää kustannustehokkuutta,
jos sitä on saavutettavissa.

2.4 Mikä selittää muutosvastarinnan?

Kun rakennemuutoksilla tavoitellaan suurempaa kokonaistehokkuut-
ta, monasti käy niin, että muutokset kasvattavat hyvinvointia mutta
että jotkut ryhmät voivat kärsiä. Esim. bussilinjoja yksityistettäessä
kuljettajat ovat valittaneet tilanteen heikkenemistä. Taloustieteen am-
mattisanaston kielellä rakenteelliset muutokset ovat harvoin ns. �Pa-
reto-parannuksia�, vaikkakin ne nostavat kokonaistehokkuutta ja li-
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säävät hyvinvointia. Pareto-parannus tarkoittaa reformia, jossa aina-
kin yksi osapuoli välittömästi hyötyy eikä kukaan häviä.7

Muutoksen toteuttajien tehtävänä on tällöin pyrkiä sellaisiin kom-
pensoivien ratkaisujen löytämiseen, joilla haittavaikutukset minimoi-
tuvat eivätkä nouse hyvinvointia lisäävien ja tarpeellisiksi koettujen
uudistusten esteiksi. Yksi luonteva tapa toteuttaa uudistuksia on täl-
löin eräänlaisen �paketin� rakentaminen. Ts. käytetään uudistustyössä
useampaa välinettä samanaikaisesti, jolloin häviäjiä voidaan riittäväs-
ti kompensoida. Yleistavoitteena täytyy olla sosiaalisen eheyden vaa-
liminen.

Julkisen sektorin tehokkuutta arvioitaessa vuotuinen kustannus-
tehokkuus onkin liian kapea lähtökohta. Siihen olisi hyvä liittää kan-
salaisten tyytyväisyyskyselyjä. Voi olla, että esim. terveydenhoitoalan
kriisiytyminen on vähentänyt uskottavuutta julkisen sektorin kykyyn
vastata kansalaisten odotuksiin, mikä puoltaa uusien avauksien tutki-
mista. Julkisen sektorin tuottavuutta ja kustannustehokkuutta koske-
vat mittausongelmat ovat toki nekin ilmeisen suuret. Mutta niiden ke-
hittäminen on aiheellista.

3 HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN PELASTUS-
OPIN LÄHTÖKOHTIA

3.1 Ideologiat sivuun

Edellä sanotun ja myöhemmin tässä raportissa esitettävän perusteella
voidaan todeta seuraavaa:

- Hyvinvointipalvelut eivät edusta julkishyödykkeitä. Niiden tuot-
tamiselle julkisen sektorin toimesta ei ole välttämättä loogista
perustaa.

- Sen sijaan on loogista ajatella, että kansalaiset delegoivat tilaa-
jan, organisoijan ja laadun valvonnan roolin julkiselle sektorille.

- Teknologisen kehityksen myötä palvelutuotannon ja mm. tele-
lääketieteen kehittämisessä on mahdollista etsiä kokonaan uu-
sia ratkaisuja hyödyntämällä yksityistä innovatiivisuutta ja yrit-
teliäisyyttä.
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- Useissa maissa, mm. Britanniassa, Uudessa-Seelannissa, Länsi-
Euroopan maissa ja Ruotsissa toteutetut kokeilut yhtiöittämi-
sellä, ulkoistamisella, kilpailun lisäämisellä sekä julkisella ja yksi-
tyisellä yhteistyöllä on saavutettu tutkimusten mukaan kiistat-
tomia kustannussäästöjä ja samalla palvelujen laadun parane-
mista.

- Kokeilut ja kokemukset viittaavat siihen, että vaikka monet vie-
rastavat kilpailun ja kilpailuttamisen käyttöönottoa juuri perus-
palvelujen tuottamisessa, niiden avulla on kuitenkin ilmeisesti
saatavissa aikaan koko väestöä hyödyttävä kehitysstrategia pe-
ruspalveluiden tuottamisen turvaamiseksi.

Arvioitaessa peruspalvelujen tuottamisen ongelmaa ideologiat
voidaan siis jättää sivuun. On silti aihetta olla sortumatta illuusioon,
että markkinahenkisillä uusilla ratkaisuilla olisi mahdollista luoda on-
gelmaton järjestelmä. Näin ei ole. Markkinahenkiset ratkaisut ovat
nykyisiä parempia vain, jos ne osataan toteuttaa oikealla tavalla. Vir-
heitä on mahdollista tehdä. Ongelmia varmaankin jää myös vaihtoeh-
toisessa tavassa tuottaa peruspalvelut.8 Myöskään ei ole vielä kovin
laajalti dokumentoitu, kuinka suurista kustannussäästöistä on kysy-
mys. Myöhemmissä jaksoissa on joitakin tietoja.

Ihmiset haluavat turvallisia ratkaisuja ja valinnanvaraa. Yksityi-
set tuottajat voivat olla joustavampia esim. työajoissa kuin julkinen ja
vastata tähän haasteeseen. Vanhemmille ihmisille myös näyttää ole-
van tärkeätä, että heistä huolehtivat ihmiset, jotka he tuntevat. Esim.
hoitajan jatkuva vaihtuminen ei ole välttämättä mieleinen ratkaisu.

Parhaimmillaan muutosprosessi mahdollistaa...

- hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisen

- tuottavuuden lisäyksen, toimintojen tehostamisen, kustannus-
säästöjä sekä tätä kautta parempaa sosiaalista oikeudenmukai-
suutta.

Markkinahenkisiä uusia ratkaisuja edustavat mm. yhtiöittäminen, ulkoista-
minen, kilpailun lisääminen sekä julkisen ja yksityisen sektorin  yhteistyö.
Ne eivät silti vielä takaa onnistumista.
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Yksi avainsana on yksityisen innovatiivisuuden hyödyntäminen
julkisesti valvottua yksityistä palvelutuotantoa kehittämällä yhteistyös-
sä julkisen sektorin kanssa. Muualla tehdyt virheet on vältettävä. Hy-
vin toimineet kokeilut sen sijaan kelpaavat hyväksyttäviksi esikuvik-
si.

Tässä raportissa ei tarkastella verotusta eikä peruspalvelujen
muita rahoituskeinoja. Se olisi oman selvitystyönsä aihe. Raportissa
myös lähdetään siitä olettamuksesta, että kansalaisen saama yhteis-
kunnan tuki on sama riippumatta siitä, onko palvelun tuottaja julki-
nen vai yksityinen. Jos palvelutuotannon toteuttaminen uudella taval-
la johtaa rahallisiin kustannussäästöihin, tällä toki on myönteinen ve-
rotusta keventävä vaikutus.

3.2 Muualla tehtyjä virheitä ei saa toistaa...

Ulkoistaminen ei ole taikasana.

- Olisi virheellistä nähdä julkisen sektorin osittainen vetäytymi-
nen palvelutuotannosta taikasanana, joka automaattisesti takai-
si terveydenhuollolle, sosiaalitoimelle ja koulutukselle asetetta-
vat vaatimukset. Tilaaja-tuottajamallilla, julkisen ja yksityisen
yhteistyöllä, palveluseteleillä ja ulkoistamisella saadut kokemuk-
set tarjoavat silti hyvän pohjan välttää muualla tehtyjä virheitä
ja valita kehittämisstrategia, joka aikaisempaa paremmin vastaa
kansalaisten odotuksiin.

Markkinoita vapautettaessa voidaan tehdä virheitä. Syyllistämät-
tä voi sanoa, että rahoitusmarkkinoiden vapauttamisessa tehtiin Suo-
messa virheitä, joiden lasku pankkikriisin muodossa oli suuri. Vuoden
1990 loppupuolella Kalifornia päätti luoda toimivat sähkön tukku- ja
vähittäismarkkinat. Säännöstelyn purkamisessa  tehtiin virheitä. Seu-
rauksena oli vakava kriisi sähkön saatavuudessa. Kalifornian sähkö-
markkinat olivat olleet vahvasti säännösteltyjä. Tuotanto oli monopo-
lisoitu kolmelle yksityiselle tuottajalle.9 Reformin tavoitteena oli alen-
taa sähkön kuluttajahintaa. Säännöstelyn purkaminen epäonnistui pa-
hoin. Syyskuuhun 2000 mennessä sähköyhtiöt joutuivat kohtaamaan
tukkumarkkinoilla lähestulkoon kolme kertaa korkeamman tukkuhin-
nan, kuin niillä oli oikeus velottaa vähittäismarkkinoilla. Osavaltiossa
oli lukuisia sähkökatkoksia, joita voimayhtiöt voittojaan maksimoi-
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dakseen jopa tarkoituksella aikaansaivat. Katkokset aiheuttivat vaa-
ratilanteita.

4 JULKISTA SEKTORIA TARVITAAN

4.1 Julkista sektoria tarvitaan sosiaalisen pääoman
ja infrastruktuurin luomiseen

Käsillä olevan problematiikan jäsentämiseksi on aiheellista arvioida,
miksi hyvin toimiva julkinen sektori on arvokas voimavara yhteiskun-
nassa. Samalla on kuitenkin mahdollista argumentoida, että julkisen
sektorin tehtäväkenttää voisi fokusoida toisin kuin tänään on laita.

Julkista sektoria tarvitaan sosiaalisen pääoman tukemiseen ja
infrastruktuurin luomiseen. Sosiaalinen pääoma voidaan ymmärtää yh-
teiskunnan pelisääntöinä, normistona ja yhteiskuntamoraalina.10 Se
mahdollistaa luottamuspääoman syntymisen ja vahvistumisen, oike-
usvaltion periaatteiden toteutumisen ja tehdyistä sopimuksista kiinni-
pitämisen. Sosiaalinen pääoma on osa hyvin toimivaa yhteiskuntaa.
Sen avulla transaktiokustannukset11 ovat matalat, yritysrakenne kehit-
tyy suotuisasti ja vapaamatkustajuus ja opportunismi yhteiskunnassa
ja kansantaloudessa vähenevät.

Järjestäytyneessä yhteiskunnassa toteutuukin päivittäin yhteisek-
si hyväksi uskomattoman suuri määrä vaihdantaa ja transaktioita il-
man, että oikeuslaitoksen tarvitsee puuttua asiaan. Yhteiskunnallinen
vakaus ja pelisäännöt toimivat eräässä mielessä tuotannontekijänä myös
yritysten näkökulmasta. Kansantalouden varsinainen arvonlisä on
kuitenkin paljolti yksityisten yritysten tuottama.

Hyvin toimiva julkinen sektori on arvokas voimavara.
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4.2 Julkinen sektori hyvinvointipalveluiden turvaaja-
na, laadun varmistajana ja rahoitusresurssien ke-
rääjänä

Pohjoismaissa vastuu hyvinvointipalvelujen tuottamisesta on perin-
teisesti kuulunut julkiselle sektorille. Muualla kuin Euroopassa huo-
mattava osa palveluista on kuitenkin tuotettu joko voittoa tavoittele-
vien yritysten tai puhtaiden hyväntekeväisyysjärjestöjen toimesta.

Kun julkisella vallalla on vahva rooli myös yksityishyödykkei-
den tuottajana, on aiheellista arvioida: �Tulisiko suutarin pysyä lestis-
sään�?

Julkinen palvelutuotanto dominoi Suomessa, muttei täysin
Alempana tarkastellaan lähemmin Suomen hyvinvointipalveluja. Täs-
sä jaksossa on päähuomio julkisen ja yksityisen sektorin rajankäynnil-
lä. Suomessakaan  julkinen sektori ei toki ole ainoa hyvinvointipalve-
lujen tuottaja. Julkinen sektori tosin tuottaa reilut 80 prosenttia terve-
ys- ja sosiaalipalveluista ja yli 85 prosenttia koulutuspalveluista. Mark-
kinatuotannon piirissä tapahtuvan terveydenhuoltopalvelutuotannon,
lähinnä työterveyshuollon osuus on noin 14 prosenttia. Myös voittoa
tavoittelemattomien yhteisöjen osuus terveydenhuoltopalvelujen tuo-
tannosta on hitaasti kasvamassa. Sosiaalipalvelujen puolella voittoa
tavoittelemattomilla yhteisöillä on perinteisesti ollut vahva jalansija ja
ne vastaavat noin 15 prosentista palvelutuotannosta. Koulutuspalve-
luista noin 10 prosenttia tuotetaan voittoa tavoittelemattomissa  yh-
teisöissä. Verrattuna sosiaalisektorin järjestöihin, joista monella on
pitkäaikainen kansalaisjärjestö- tai hyväntekeväisyyshistoria, koulu-
tusalan yhteisöistä silti suuri osa on käytännössä julkisten yhteisöjen
suoraan ylläpitämiä.

Muut palvelutuottajat toimivat julkisen rahoituksen turvin

Muualla kuin Euroopassa julkisen sektorin ulkopuolella tapahtuva
hyvinvointipalvelujen tuotanto on myös toiminut pääosin ei-julkisen
rahoituksen turvin, eli joko hinnoittelemalla palvelut täysin markki-
naehtoisesti tai vaihtoehtoisesti subventoituna lähinnä hyväntekeväi-
syysperustein.
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Suomessa ja yleensä kehittyneissä hyvinvointivaltioissa Pohjois-
maissa ja Länsi-Euroopassa niin markkinaehtoisen kuin voittoa tavoit-
telemattomien yhteisöjenkin palvelutuotanto on sen sijaan pääosin riip-
puvainen suorasta julkisesta rahoituksesta tai säännellyistä maksuista.
Riippuvuussuhteita voi olla erityyppisiä. Asema voi perustua muuhun
kuin suoraan rahoitukseen eli hyvin pitkälle säädeltyyn asemaan, ku-
ten työterveyshuollossa. Varsinaisessa pääosin julkisesti rahoitetussa
toiminnassa rahoitus voidaan ohjata tuottajalle eri tavalla. Perinteiset
voittoa tavoittelemattomat sosiaali- tai terveyshuoltoa harjoittavat
yhteisöt toimivat pääosin julkisen suoran tuen turvin. Esimerkkinä
mainittakoon Punainen Risti, Invalidiliitto ja lukuisat kuntoutusta jär-
jestävät säätiöt ja järjestöt. Tämän tyyppisen toiminnan julkisiin ra-
hoittajiin Suomessa on laskettava myös Raha-automaattiyhdistys.

Muut palvelutuottajat julkisen järjestämisvastuun toteuttajina

Viime aikoina yksityiset palvelutuottajat ovat tulleet kuvaan yhä enem-
män julkisen sektorin palvelutuottajien alihankkijoina. Vuoden 1993
valtionosuusuudistus selvensi ulkopuolisten palvelutuottajien asemaa
kuntien osalta. Kuntien tehtäväksi määritellään nimenomaan sosiaali-
ja terveydenhuollon järjestäminen. Kunta voi sitten toteuttaa järjestä-
misvastuunsa joko hoitamalla toiminnan omasta toimesta ja tuotta-
malla palvelut itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai ostamalla pal-
velut ulkopuolisilta tuottajilta. Tällainen ulkopuolinen tuottaja voi olla

Taulukko 1 Eri tuottajien osuudet eräiden hyvinvointipalve-
lujen arvonlisäyksestä vuonna 2000, %

Arvonlisäys miljoonaa euroa 5 483 5 236 3 579

Markkinatuotanto 3.9 14.3 3.6
Julkinen toiminta 85.5 80.7 80.3
Muu toiminta 10.6 5.0 16.1

Lähde:  Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Koulutus- Terveys- Sosiaali-
palvelut palvelut palvelut
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valtio, toinen kunta, kuntainliitto tai muu julkinen tuottaja, mutta myös
yksityinen palvelujen tuottaja edellyttäen, että hankittavat palvelut
vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminn-
alta.

Näissä olosuhteissa yritykset ja voittoa tavoittelemattomat yh-
teisöt toimivat vaihtoehtoisena tuottajana palvelulle, joka jaetaan käyt-
täjille kuten julkiset palvelut yleensä. Kysymyksessä ei siis ole varsi-
nainen toiminnan yksityistäminen, vaan pelkästään säädellyn toimin-
nan tuottajavastuun siirtäminen vastuuta kantavasta kunnasta toiselle
yhteisölle.

Tuottajan järjestäytymismuodon erot

Mitä uutta eri tyyppiset vaihtoehtoiset tuottajat hyvinvointipalvelujen
tuotannossa merkitsevät? Jos asiaa tarkastellaan palvelun rahoittajan
näkökulmasta nousee esiin tehokkuus ja kustannukset. Palvelun käyt-
täjän näkökulmasta taas laatu- ja määrätekijät ovat huomion kohtee-
na.

Eräs näkökulma asiaan on voittoa tavoittelemattomien yhteisö-
jen asema eli ns. �kolmas sektori�. Laki ei tee eroa voittoa tavoittele-
van yksityisen yrityksen ja esimerkiksi voittoa tavoittelemattoman yh-
distyksen tai säätiön välille, kun määritellään kunnan ja yksityisen pal-
velutuotannon suhdetta. Silti niiden välillä on eroja rahoituksessa, ve-
rotuksessa, taloudellisessa ohjauksessa, kilpailupoliittisissa säännös-
töissä ja juridisessa asemassa. Organisatoristen, sosiaalisten ja kilpai-
lullisten näkökulmien lisäksi mahdollisten erojen taustalla on toden-
näköisesti eroja myös eri palvelutuottajien tavoitteissa, toimintatavoissa
ja rajoitteissa.

Jotkut erot syntyvät jo toimijoiden budjettirajoitteiden eroista.
Julkisella sektorilla on ns. �pehmeä� budjettirajoite, joka vähentää kus-
tannustehokkuutta verrattuna yksityisiin palvelutuottajiin. Myös eri
toimijoiden päätöksentekijöiden motiivit ja tavoitteet voivat ohjata
niin laatua kuin määrää. Voittoa tavoittelevassa yrityksessä voittojen
maksimointi voi kiinteähintaisessa järjestelmässä johtaa mahdollisesti
myös kustannusten minimoimiseen laadun ja hinnan kustannuksella.
Perinteisissä voittoa tavoittelemattomissa yhteisöissä altruistinen luon-
ne taas voi korostua ja parantaa palvelujen laatua. Mutta toisaalta voit-
toa tavoittelemattoman yhteisön rajoitukset voittojen eteenpäin mak-
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samisessa voi hyödyttää itse yhteisöä ja sen päätöstekijöitä ja antaa
motiivin tarvetta suurempaan määräkasvuun vastaavalla tavalla kuin
julkisessa sektorissa.

Koko järjestämisvastuun siirtäminen ei mahdollista
Valtaosa kuntien yksityisiltä palvelutuottajilta ostetuista hyvinvointi-
palveluista on toistaiseksi koskenut yksittäisiä toimintoja. Periaatteessa
kunnat voivat kuitenkin siirtää myös koko tuotantovastuun jonkun
alueen palveluista ulkopuoliselle taholle.

Peruspalveluja koskeva politiikka on eduskunnan käsissä mutta
politiikan toteuttamisesta päättävät kunnat itsenäisesti. Rahoitusmah-
dollisuudet perustuvat verotuloihin ja valtionosuuksiin mutta ilman
korvamerkintää. Tämän seurauksena ei liene yllätys, että palvelujen
laadussa voi olla alueittaisia eroja. Sen sijaan kunnallisen palvelutuo-
tannon todetut suuret alueittaiset ja tuottajakohtaiset tehokkuuserot
voinevat vain osittain luontevasti selittyä kuntien verotulojen eroilla.
Kunnilla, joilla on suuri tulonmuodostus, ilmeisesti on mahdollisuuk-
sia myös korkeampaan tuottavuuteen. Osa tuottavuuseroista sen si-
jaan selittynee eri yksiköiden poikkeavalla kyvyllä tuottaa  palveluja
(terveyskeskusten tehokkuuseroista jäljempänä). Tehokkuuserot ovat-
kin osoittautuneet suuriksi kaikissa tutkimuksen kohteina olleissa kun-
nallisissa hyvinvointipalveluissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, van-
hainkodeissa ja lukioissa (Hjerppe ja Luoma, 1997).

Tehokkuuserot viittaavat siis siihen, että  säästöjä olisi aikaan-
saatavissa. Ilmeisesti paikallinen päätöksenteko johtaa monasti kan-
salliselta kannalta virheellisesti mitoitettuun palvelujen tuotantoon niin,
että vältettävissä olevia tuottavuuseroja syntyy.

Vaikka monissa kunnallisissa palveluissa tuottavuus on paran-
tunut 1990-luvulla, palvelutuottajien tehokkuuserot ovat säilyneet
suurina. Kun palvelutuotannon tehostamisessa vältetään muualla teh-
dyt virheet ja kun jo toteutetut kokeilut analysoidaan, on ilmeistä, että
palvelutuotannon tehostamisessa voidaan hyödyntää esim. seuraavia
keinoja:

- esim. sairaalapalvelujen osalta kuntasektorin sisäistä yhteistyö-
tä voidaan kehittää
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- markkinaehtoista toimintaa voidaan laajentaa sekä terveyden-
huollossa että sosiaalipalvelujen tuottamisessa (hoivapalvelut,
lasten päivähoito) ulkoistamalla

- joukkoliikenteen osalta ulkoistaminen voi tuoda selkeitä hyöty-
jä.

Monet kokeilut ovatkin jo osoittautuneet toimiviksi. Näistä voi
mainita joukkoliikenteen kilpailuttamisen Helsingin bussiliikentees-
sä, hoivapalvelujen ja päivähoidon ulkoistamisen mm. Rovaniemellä.
Yksityisesti tuotetuilla palveluilla on korvattu julkisia hyvinvointipal-
veluja tarjoamalla kansalaisille palveluseteleitä jne. Jäljempänä käsi-
tellään lukuisia esimerkkejä.

Miksi yksityinen sektori kykenisi tuottamaan palvelut tehokkaam-
min kuin julkinen? On mahdollista, että kilpailuttaminen ja markkina-
kuri johtavat parempiin kannustimiin ja sitä kautta kustannussäästöi-
hin mm. työvoimakuluissa yleisen tehokkuuden lisäyksen muodossa.
Mitään  suotuista automatiikkaa markkinavoimilta silti on turha odot-
taa. Ulkoistamisessa ei saa tehdä samoja virheitä kuin esim. Britanni-
an rautateiden yksityistämisessä tehtiin. Myös Ruotsin taksiliikenteen
vapauttaminen kilpailulle johti huonoon lopputulokseen. Kaikkia toi-
mintoja, mm. infrastruktuurin omistamista ei voi ajatella ulkoistetta-
van, vaan rajanveto on osattava tehdä oikein. Ulkoistamisen tapah-
duttua on huolehdittava kilpailun tai ainakin kilpailun uhan säilymi-
sestä.

1990-luvun alkuun saakka julkisten palvelujen voimavarat kas-
voivat ripeästi. Niiden tehokkaaseen käyttöön ei kuitenkaan ollut ta-
loudellista pakkoa tai taloudellisia kannustimia. Tilanne on muuttu-
massa. Nyt käynnissä oleva keskustelu viekin hyvinvointivaltiokes-
kustelua sen rakentamisesta tehostamiseen.

4.3 Julkista sektoria tarvitaan markkinoiden epäon-
nistuessa

Epäonnistuvat markkinavoimat ja säätelyn tarve

Perustelut julkiselle säätelylle ja muulle �interventiolle� ovat löyty-
neet siitä, että markkinat eivät kaikissa oloissa toimi parhaalla mah-
dollisella tavalla. Jossakin määrin epätäsmällisesti tällöin puhutaan
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�markkinahäiriöistä�. Ne johtavat hyvinvoinnin menetyksiin (tehok-
kuustappioihin). Taloustieteen välinein on mahdollista identifioida
näitä ongelmatapauksia. Niinpä on nähty, että markkinahäiriöt voivat
johtua

- ulkoisvaikutuksista (saasteet, liikenneruuhkat, potilasjonot)

- julkishyödykeominaisuuksista

- epätäydellisestä informaatiosta

- luonnollisesta monopolista

- epäterveestä kilpailusta

- kehittymättömistä markkinoista.

Ulkoisvaikutukset

Taloudellinen aktiviteetti aiheuttaa toisinaan yhteiskunnalle suurem-
man kustannuksen kuin yksityiselle taloudenpitäjälle, joka pääsee täl-
löin joitakin kustannuksia pakoon (ympäristöhaitta). Sosiaalisten kus-
tannusten ja yksityisten kustannusten erilaisuus muodostaa tällöin le-
gitiimin perustan julkiselle asioihin  puuttumiselle tavalla tai toisella.
Selkein esimerkki on ilmaston saastuminen ja sen rajoittaminen mm.
ympäristöveroin. Ulkoisvaikutus voi olla myös positiivinen, esim. kou-
lutus ja tutkimus käyvät esimerkeistä. Näitä aktiviteetteja kannattaa
silloin tukea.

Tehokkuustappiota syntyy, kun yksityiset taloudenpitäjät koh-
taavat siis markkinoilla hintoja, jotka poikkeavat siitä, miten yhteis-
kunta tuotteita arvostaa. Jos yhteiskunta arvostaa vähemmän, se nä-
kee toivottavaksi yksityisen aktiviteetin rajoittamisen (tupakanpolt-
to) tai jos se arvostaa enemmän, se näkee aiheelliseksi yksityisen akti-
viteetin subventoimisen (innovaatiot).

Tuotannon saastuttavasta vaikutuksesta ei silti seuraa, että tuo-
tanto pitäisi siirtää julkiselle sektorille. On parempi yrittää säädellä
yksityistä tuotantoa joko verotuksella tai määräyksillä. Myös liikenne
aiheuttaa ulkoisvaikutuksia. Niitä voidaan vähentää joukkoliikennet-
tä kehittämällä. Sen sijaan ei ole selvää, että joukkoliikenne pitäisi
toteuttaa julkisella kalustolla. Joukkoliikenteen yksityistäminen on alue,
jossa julkinen säätely jää, mutta tuotanto voidaan toteuttaa kilpailu-
tettuna yksityisten liikenteenharjoittajien toimesta.
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Siirryttäessä esim. tiukasti säädellyn toimialan (terveyspalvelut,
kaupunkien bussiliikenne) osalta kohden markkinoiden ehdoilla toi-
mivaa toimialaa, on syytä kysyä, miten ratkaisu vaikuttaa

- markkinoiden rakenteeseen (syntyykö kilpailua?)

- syntyvän kilpailun luonteeseen ja kykyyn tuottaa parempia rat-
kaisuja

- alan tuottavuuskehitykseen

- syntyviin säästöihin julkisen sektorin kannalta

- näiden yhteisvaikutuksesta eri väestöryhmien kokemaan hyvin-
vointiin.

Kun harkitaan markkinavoimien käyttöä korvaamaan julkista
tuotantoa, suunnittelua ja kontrollia, on aiheellista edetä varovasti sel-
vittäen, mitä kokemuksia eri maissa milläkin julkisen sektorin lohkol-
la on saavutettu.

Julkishyödykkeet

Edellä käsitellyt julkishyödykkeet ovat selkein tapaus, jossa markki-
navoimat eivät toteuta haluttua tuotantoa. Siksi julkishyödykkeiden
tuotanto on pääsääntöisesti jätettävä julkisen vallan vastuulle.

Vakuutus ja epätäydellinen informaatio

Esim. terveys- ja sosiaalipalvelut eivät ole julkishyödykkeitä eikä nii-
tä siksi välttämättä tarvitse tuottaa julkisen sektorin toimesta. Mark-
kinat ovat valmiit hoitamaan tarjonnan. Julkisella sektorilla on silti
rooli paitsi tilaajana myös rahoituksen varmistajana. Terveys- ja sosi-
aalipalvelujen rahoittaminen pakollisella riskivakuutuksella on perus-
teltua. Vakuutuksen teoriasta tiedetään,12 että markkinat eivät ratkai-
se vakuutusongelmaa optimaalisesti seuraavista syistä:

- esiintyy haitallista valikoitumista: vapaaehtoista vakuutusta ei-
vät osta ne, jotka sitä todennäköisesti eivät tarvitse; ostajiksi
jäävät riskitapaukset, jolloin vakuutusmarkkinat eivät voi toi-
mia hyvin
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- esiintyy moraalista uhkapeliä: vakuutuksenottaja voi vaikuttaa
onnettomuustodennäköisyyteen, jolloin tästäkään syystä vakuu-
tusmarkkinat eivät toimi täydellisesti.

Edellinen ongelma syntyy informaation epäsymmetriasta: vakuu-
tuksenottaja tietää enemmän itsestään kuin vakuutusyhtiö. Jälkimmäi-
nen ongelma taas johtuu siitä, että ei ole kannustinta tehdä kaikkea
vahingon estämiseksi, koska �vakuutushan sen kuitenkin maksaa�.

Vakuutusyhtiöt toki ovat kehittäneet keinoja hallita näitä on-
gelmia. Terveyspalvelujen rahoitus ei silti voi tehokkaasti perustua
vapaaehtoiseen vakuutusjärjestelmään. USA:n kallis ja tehoton ter-
veydenhuoltojärjestelmä tukee tätä johtopäätöstä. Vakuutuksen on
syytä olla pakollinen ja maksajina tulisi siis olla jokaisen kansalaisen.
Esim. Suomessa 60 prosenttia vakuutuksista onkin lakisääteisiä. Ne
myös edustavat halpaa tapaa kerätä maksuja.

Luonnollinen monopoli

Luonnollinen monopoli johtuu skaalaeduista ts. alenevista yksikkö-
kustannuksista tuotannon määrän kasvaessa. Tällöin on itse asiassa
hyvä, että tuotteen tai palvelun tuottaminen keskitetään yhdelle yri-
tykselle. Luonnollisia monopoleja ovat edustaneet alueelliset sähkö-
yhtiöt, puhelinverkko, pankkiautomaattiverkko jne. Jos niihin liittyy
teknisten innovaatioiden mahdollisuus, joka on potentiaalisen kilpai-
lun kohteena, voi silti olla hyväksi, että kilpailevia verkkoja olisi usei-
ta. Silti muussa tapauksessa yhdessä verkossa pitäytyminen merkitsee
selviä kustannussäästöjä. Kaikilla palvelujen tarjoajilla toki olisi olta-
va päästy monopolin verkkoon mutta sellaista kustannusta vastaan,
jolla olisi katettavissa verkon rakentajan kustannus ja tuottovaatimus.
Luonnollinen monopoli toimisi tappiolla, jos se pakotetaan rajakus-
tannushinnoitteluun ilman julkista tukea. Yhtenä ratkaisuna on tarif-
fien rakentaminen siten, että käytöstä verotetaan rajakustannuksen
mukaan mutta että käyttäjällä on kiinteä liittymis- tai kuukausimaksu,
jolla katetaan kiinteät kustannukset.

Myös joukkoliikenteelle ovat ominaisia merkittävät skaalaedut:
metro kuljettaa samalla kustannuksella Vitikaisen perheen kuin Viti-
kaisen ja Kulmalan perheet yhdessä. Ilman julkista tukea kiinteiden
kustannusten kattaminen silti olisi ongelma ja asiakastiheys jäisi liian
matalaksi. Siksi joukkoliikenteen subventointi on paikallaan.
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Epäterve kilpailu

Yritykset ovat nerokkaita kehittämään kilpailukeinoja, myös epäreilu-
ja. Siksi tarvitaan kilpailupolitiikkaa. Kilpailupolitiikka on yli sadan
vuoden ikäinen. Se sai alkunsa USA:ssa. Tämä tarkoittaa nykyisin mm.
julkista yrityskauppavalvontaa ja hintakartellien estämistä.

Säätelypolitiikan ongelmia

Vaikka markkinat eivät toimisi täysin tyydyttävästi, on säätelypolitii-
kan osalta ilmeisesti arvioitava huolellisesti, saadaanko säätelyllä enem-
män todellista hyötyä kuin ovat sen kustannukset.

Kun arvioidaan hoito- tai sosiaalialan palveluiden yksityistä tuot-
tamista, on ilmeisesti pohdittava myös samalla sitä, miten jäljelle jää-
vä säätely markkinoihin vaikuttaa. Esim. Ruotsissa Capion sairaala
toimii suhteellisen ahtaissa lainsäädännön asettamissa puitteissa.

Yksityistettyyn toimialaan kohdistettavien tukiaisten onnistu-
mista vaikeuttaa se, että kysyntä voi olla kovin joustamatonta ja ta-
voitellut hyödyt voivat kadota tuottavuuden heikkenemiseen ja kor-
keampiin palkkoihin. Etenkin Britannian ja Ruotsin kokemukset jouk-
koliikenteen yksityistämisestä ja subventioista viittaavat tähän (Tuki-
ainen, 2002). USA:n bussiliikenteessä on havaittu tuottavuuden las-
keneen 1948-79 tukiaisten seurauksena ja kustannusten kasvaneen
nopeasti (Tukiainen, 2002). Yleisesti hyväksytty johtopäätös onkin,
että tukiaiset alentavat tuottavuutta nostamalla yksikkökustannuksia,
laskemalla tuotantoa per työntekijä ja aiheuttamalla tukiaisten valu-
misen kohoaviin palkkoihin.

4.4 Julkista sektoria tarvitaan oikeudenmukaisesta
tulonjaosta huolehtimiseen

Julkista interventiota voidaan myös perustella tulonjakonäkökohdil-
la. Tärkeimpiä instrumentteja tulonjaon kannalta ovat verotus ja tu-
lonsiirrot. Silti niiden lisäksi on muistettava, että terveyspalvelujen
saatavuus ja sosiaalipalvelujen laatu ovat tärkeitä välineitä, kun aja-
tellaan alempituloisten hyvinvoinnista huolehtimista. Oikeudenmukai-
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suus ja tasa-arvon vaatimus ovatkin terveydenhuoltojärjestelmän kan-
tava lähtökohta Suomessa.

Oikeudenmukaisuus on paljon keskusteltu aihe hyvinvointiyh-
teiskunnan teoriassa. Monasti keskustelussa nousee tällöin esiin tun-
netun yhteiskuntafilosofi John Rawlsin (1971) oikeudenmukaisuusteo-
ria. Se mukaan yhteiskuntia tulee arvioida sen mukaan, miten ne koh-
televat kaikkien heikoimmassa asemassa olevaa jäsentään. Tasa-arvo-
näkökulma voidaan nähdä yhtäältä vakuutusargumenttina ja toisaalta
tasavertaisten mahdollisuuksien luomisen vaatimuksena. Rawlsilaisen
näkemyksen mukaan yhteiskuntasopimus voidaan tulkita kuvitteelli-
seksi vakuutussopimukseksi, joka solmitaan ennen ihmisten �synty-
mää� ja jossa riskiä kaihtavat ihmiset �tietämättömyyden verhon ta-
kana� sopivat vakuutuksesta, joka turvaa heikommalle jäävän selviy-
tymisen.

Tasavertaiset mahdollisuudet

Ihmisten lahjakkuusgeenit ovat tasaisemmin jakautuneet kuin kunkin
hetkinen varallisuus. Yhteiskunnan hyvinvointi edellyttää sitä, että
ihmiset ovat oikeissa tehtävissä, niissä, joihin he kykyjensä puolesta
parhaiten sopivat.

Lahjakkuuksien kouluttaminen varallisuudesta riippumatta ja
mahdollisuuksien tasaaminen tulosta riippumatta kiihdyttävät talous-
teorian mukaan talouskasvua.13

4.5 Virkakoneisto ei saa silti ylipaisua

Julkinen sektori merkitsee kansalaisten päätösvallan delegointia po-
liittiselle järjestelmälle ja virkakoneistolle. Järjestelmä voi alkaa elää
omaa elämäänsä. Sekä taloustieteen että valtio-opin laajan tutkimu-
stradition mukaisesti on hyödyllistä ajatella, että poliitikotkin ovat ih-
misiä eivätkä pyyteettömiä ja että heidän toimintaansa hallitsevat omat
inhimilliset intressit. Delegoinnin tuloksena syntyy myös virkavalta,
�julkinen byrokratia� toteuttamaan ne tehtävät, jotka poliittiselle jär-
jestelmälle on delegoitu. Silläkin on omat intressinsä ja se sitoo resurs-
seja.
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Sekä poliittisen järjestelmän että virkavallan ylläpitäminen vaa-
tii kustannuksia, jotka kerätään veroina. Public choice -koulukunta
on pohtinut, miten rajoittaa julkisen sektorin pyrkimystä liialliseen re-
sursointiin. Kärjistäen julkista sektoria on aika ajoin analysoitu hob-
besilaisena �Leviathan-hirviönä�, joka sitoo liikaa resursseja. Vaikka
tässä olisi liioittelua, veronmaksajien on silti aihetta odottaa riittävästi
vastinetta rahoilleen.

5 JULKISET HYVINVOINTIMENOT SUOMESSA14

5.1 Julkisen sektorin koko

Kun lasketaan mukaan kaikki julkiset menot, niiden osuus kansan-
tuotteesta Suomessa oli vuonna 2000 noin 43 prosenttia. EU-maissa
osuus oli keskimäärin 44 prosenttia. Ruotsissa osuus oli korkein, 53
prosenttia ja Irlannissa matalin, 30 prosenttia.

Kuvio 1 Julkisten menojen osuudet BKT:sta EU-maissa
vuonna 2000, %

Lähteet:  OECD/Economic Outlook. VATT: Talouden rakenteet 2001.
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Osa julkisista menoista kohdentuu julkishyödykkeisiin ts. kol-
lektiivisten palveluiden tuottamiseen. Lähes kaksi kolmasosaa kuiten-
kin kohdentuu hyvinvointipalveluihin (siis peruspalveluihin) ja tulon-
siirtoihin. Ne kasvoivat 1990-luvun alun laman seurauksena n. 225
mrd. markkaan. Niiden BKT-osuus on kasvun myötä Suomessa alen-
tunut 41 prosentista lamaa edeltäneelle tasolle, 31 prosenttiin.

Suomen julkinen sektori ei ole EU-vertailussa ylisuuri � mutta onko se
riittävän tehokas?

Kuvio 2 Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut
vuosina 1990-2000*, miljardia markkaa vuoden
1999 hinnoin

Lähteet:  Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, opetushallitus, Kansaneläkelaitos, Valtiokont-
tori, VATT: Talouden rakenteet 2001.

Laman myötä palveluissa tapahtui rakenteellisia muutoksia. Kou-
lutuspalveluissa on säästetty mm. ryhmäkokoja kasvattamalla. Terve-
ys- ja sosiaalipalveluissa puolestaan on korostettu avohoitoa laitos-
hoidon sijasta.
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On aihetta mainita, että nimenomaan kotitalouksien saamien
tukien kansainvälinen vertailu on vaikeata, koska tukien muodot vaih-
televat. Käytössä on ilmaispalveluita, verotettavia tulonsiirtoja, ve-
rottomia tulonsiirtoja ja verohelpotuksia. Lisäksi joissakin maissa so-
siaaliturva rahoitetaan pakollisilla, joissakin vapaaehtoisilla vakuutuk-
silla.

5.2 Hyvinvointipalvelut tänään

Hyvinvointipalveluihin luetaan

- koulutus

- terveydenhuolto

- sosiaalipalvelut.

Kuvio 3 Julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannon arvo
1990-2000*, miljardia euroa vuoden 1995 hinnoin

Lähde:  Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito.
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Julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannon arvo supistui reaali-
sesti 1990-luvun alkupuolella, kun julkista taloutta tasapainotettiin.
Vähiten supistuivat koulutuspalvelut, joiden tuotantokustannus on
viime vuosina taas kohonnut ripeästi. Julkisten terveyspalvelujen tuo-
tannon arvo ei ole reaalisesti juuri kasvanut.

5.3 Terveydenhuolto

Suomessa kunnilla on keskeinen vastuu terveydenhuollon järjestämi-
sestä asukkailleen. Kunnat sekä kuntayhtymät ovat myös pääasiallisia
terveydenhuoltopalvelujen tuottajia. Valtio osallistui vielä 1980-luvun
lopussa voimakkaasti päätöksentekoon resurssien käytöstä ja suun-
taamisesta. Keskitetty suunnittelu ja ohjaus on 1990-luvulla vähenty-
nyt ja kuntien vaikutusvalta päätöksenteossa on lisääntynyt.

Kuvio 4 Julkiset terveydenhuoltomenot vuosina 1990-
2000, miljardia euroa vuoden 2000 hinnoin

Lähteet:  Stakes. VATT: Talouden rakenteet 2001.
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Sosiaali- ja terveydenhuollossa on toteutettu rahoitus- ja ohja-
usjärjestelmän uudistuksia, jotka muuttivat merkittävästi valtion ja
kuntien roolia palvelujen järjestämisessä. Vuoden 1993 valtionosuus-
uudistuksen keskeisimpiä muutoksia oli, että käyttötalouden valtion-
osuudet alettiin maksaa suoraan peruskunnille. Samanaikaisesti kan-
santalouden syvä lama pakotti tehostamaan terveydenhuoltoa. Terve-
ydenhuollon kustannus- ja työntekijämäärät kääntyivätkin laskuun
1990-luvun alussa pitkään jatkuneen kasvun jälkeen. Julkiset tervey-
denhuoltomenot olivat reaalisesti korkeimmillaan vuonna 1991. Seu-
raavan kolmen vuoden aikana menot supistuivat lähes viidenneksellä.
Sen jälkeen menot ovat tasaisesti kohonneet.

Terveydenhuollossa Suomessa kotitalouksien käyttäjämaksut
ovat korkeat verrattuna EU-maihin. Korotusvaraa ei tästä näkökul-
masta ole. Lähivuosina sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien mää-
rä kasvaa väestön ikääntyessä. Suomen vanhushuoltosuhde tulee ole-
maan EU-maiden korkeimpia.

Kuntien tai kuntayhtymien terveyskeskukset tuottavat perus-
terveydenhuollon palveluja ja sairaanhoitopiirien sairaalat erikoissai-
raanhoidon palveluja. Vuonna 1998 yksityisiä terveyspalvelujen tuot-
tajia oli lähes 10 000, joista suurin osa kuitenkin oli yhden tai kahden
ammatinharjoittajan yrityksiä.

Kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointipalvelujen työvoimamää-
rä kokoaikaisina vuosityöntekijöinä laskettuna oli vuonna 2000 lähes
330 000 henkilöä, noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuonna
1990. Sosiaali- ja terveydenhuollossa heistä työskenteli kaksi kolmas-
osaa.

Huolimatta terveydenhuoltomenojen ja -henkilöstön supistuk-
sista 1990-luvun alkuvuosina terveydenhuollon suoritemäärät joko kas-
voivat tai pysyivät likimain ennallaan sekä sairaaloissa että terveys-
keskuksissa.

Terveydenhoitoala ahtaalla: huolimatta terveydenhuoltomenojen ja -hen-
kilöstön supistuksista 1990-luvun alkuvuosina terveydenhuollon suorite-
määrät ovat joko kasvaneet tai pysyneet likimain ennallaan sekä sairaalois-
sa että terveyskeskuksissa.
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Kansainvälisesti tarkastellen terveydenhuoltomenojen kehitys
on Suomessa viime vuosikymmenellä ollut varsin poikkeuksellista.
Vuodesta 1990 vuoteen 1998 reaaliset terveydenhuoltomenot asukasta
kohden kasvoivat EU-maissa keskimäärin lähes 24 prosenttia. Suo-
messa nämä menot olivat vuonna 1998 noin neljä prosenttia alemmat
kuin vuosikymmenen alussa. Vuodesta 1991 vuoteen 1994 kiinteä-
hintaiset terveydenhuoltomenot alenivat noin 16 prosenttia. Ainoa
toinen EU-maa, jossa terveydenhuoltomenot asukasta kohden eivät
kasvaneet, oli Ruotsi.

Sekä tasoltaan että bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suo-
men terveydenhuoltomenot ovat hyvin kohtuulliset. Ostovoimakor-
jatut terveydenhuoltomenot asukasta kohden ovat Suomessa selvästi
alle EU-maiden keskitason. Pohjoismaista Suomi käyttää terveyden-
huoltoon vähiten rahaa suhteessa asukaslukuun tai kansantuotteeseen.

Kuvio 5 Reaaliset terveydenhuoltomenot asukasta kohden
eräissä maissa vuosina 1990-1999, indeksi
(1990)=100

Lähde:  OECD Health Data 2000.
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Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta voidaan vertailla myös
kansalaisten tyytyväisyydellä oman maansa terveydenhuoltoon. Ver-
rattuna muihin EU-maihin terveydenhuoltoon tyytyväisten osuus Suo-
messa on poikkeuksellisen korkea. Vain Tanskassa niiden osuus, jotka
ilmoittivat olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä oman maansa terve-
ydenhuollon tilaan, on Suomea korkeampi.

Kuvio 6 Terveydenhuoltomenojen osuus BKT:sta EU-maissa
ja Pohjoismaissa vuonna 1998, %

Lähde:  OECD.
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5.4 Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluista merkittävimmät ovat vanhusten laitos- ja avo-
hoitopalvelut sekä lasten päivähoitopalvelut. Kuntien oman palvelu-
tuotannon osuus esimerkiksi kotipalveluissa ja päivähoitopalveluissa
on viime vuosina hieman alentunut ja niitä on täydennetty yksityisin
ostopalveluin. Vuonna 1998 sosiaalipalveluissa toimi noin 1 250 kol-
manteen sektoriin kuuluvaa yhteisöä.

Sosiaalipalveluja tuotetaan sekä laitos- että avohoitopalveluina.
Kodinhoitoavulla tuetaan lapsiperheitä ja autetaan vanhusten ja vam-
maisten kotona asumista. Lapsiperheille tuotetaan kunnallisia päivä-
hoitopalveluja päiväkotihoitona, perhepäivähoitona tai kunnan mak-
susitoumuksin tuettuna yksityisenä päivähoitona.

Kuvio 7 Oman maansa terveydenhuoltoon erittäin tai mel-
ko tyytyväisten osuus EU-maissa 1998 sekä
USA:ssa ja Kanadassa vuonna 2000, %

Lähde:  Health Affairs 2001/3.
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Yhteensä vanhusten pitkäaikaishoidon nettokustannukset ilman
terveyskeskusten pitkäaikais-hoidon kustannuksia olivat vuonna 2000
noin 1.5 miljardia euroa. Terveyskeskusten pitkäaikaishoidon vanhus-
potilaiden kustannukset on arvioitu vuonna 1998 noin 0.5 miljardiksi
euroksi. Vanhusten pitkäaikaisen hoivan nettokustannus nousee siten
yli 2 miljardin euron. Tämä merkitsee merkitsi noin 5000 euron hoito-
kustannuksia jokaista 75 vuotta täyttänyttä kohden.

Vuosikymmenen alussa lähes joka kymmenes yli 75-vuotias asui
vanhainkodissa, mutta osuus laski 6.1 prosenttiin vuoteen 2000 men-
nessä. Palveluasunnoissa asuvien vanhusten osuus on sen sijaan kas-
vanut 1990-luvulla erittäin nopeasti. Trendimäinen kehitys ei välttä-
mättä saa jatkoa, sillä julkinen tuki palveluasuntoverkoston rakenta-
miseksi on pudonnut voimakkaasti vuonna 2001. 75 vuotta täyttänei-
den osuus terveyskeskusten pitkäaikaishoitopaikoista ei ole muuttu-
nut, mutta osuus erikoissairaanhoidon pitkäaikaispaikoista on supis-

Kuvio 8 Vanhusten pitkäaikaishoidon nettokustannukset
vuosina 1993-2000, miljardia euroa vuoden 2000
hinnoin

Lähteet:  SOTKA, Tilastokeskus.
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tunut kolmesta prosentista 0.3 prosenttiin 1990-luvulla. Yli 65-vuoti-
aista suurin osa, 93 prosenttia asui kotona tavallisessa asunnossa 1990-
luvun lopulla.

Kuvio 9 Laitospalvelujen tarve, mikäli palvelujen rakenteessa
ja ikäihmisten hoidon tarpeessa ei tapahdu muu-
toksia

Lähteet:  SOTKA, Tilastokeskus.

Vanhusten hoivan palvelurakenne on viime vuosikymmenen ai-
kana muuttunut olennaisesti. Monien palvelujen tarjonta suhteessa van-
husväestöön on selvästi niukentunut. Vanhimpiin ikäluokkiin kuulu-
vien vanhusten määrän kasvaessa voimakkaasti tulevina vuosikym-
meninä sekä vanhainkotihoidon että palveluasumisen kysyntä ja tarve
lisääntyy merkittävästi. Sekä vanhainkotipaikkoja että palveluasumis-
paikkoja tarvitaan noin 50 prosenttia nykyistä enemmän vuonna 2020,
jos laitoshoidossa olevien osuus vanhusväestöstä säilyy vuoden 2000
tasolla.
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Kotipalvelua käytti 118 600 kotitaloutta vuonna 2000, ja käyt-
tömenot tästä olivat lähes 470 miljoonaa euroa. Kotipalveluissa toimi
11 900 henkilöä vuonna 2000. Reaaliset käyttömenot ovat laskeneet
10 prosenttia ja palvelua käyttäneiden kotitalouksien määrä vähenty-
nyt yli 40 prosenttia 1990-luvulla. Menot kotitaloutta kohden ovat
kasvaneet, ja kodinhoitoapu on keskittynyt vaikeimmassa tilassa ole-
viin kotitalouksiin. Kotipalveluilla ja kotisairaanhoidolla pyritään tur-
vaamaan vanhusten kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

Kotipalvelujen tuotanto on 1990-luvun aikana pudonnut kol-
manneksen, ja samalla palvelujen rakenne on muuttunut voimakkaas-
ti. Suurin asiakasryhmä on vanhustaloudet. Heidän osuutensa on 70
prosenttia, lapsiperheiden 15 prosenttia ja vammaistalouksien viisi
prosenttia. Palvelut painottuvat entistä enemmän fyysisesti toiminta-
rajoitteisten ikäihmisten kotitalouksiin.

Kuvio 10 Kotipalvelun käyttömenot vuoden 2000 hinnoin,
kotipalveluhenkilöstö ja kotiapua saaneet kotitalou-
det vuosina 1990-2000, indeksi (1990)=100

Lähde: SOTKA. Deflaattori: Julkisten menojen kuntatalouden sosiaalitoimen hintaindeksi.
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Kuvio 11 Kodinhoitoapu kotitaloustyypeittäin vuosina 1990-
2000, tuhatta kotitaloutta

Lähde:  SOTKA-tietokanta.

Kunnallisen lasten päivähoidon käyttömenot olivat runsaat 1.5
miljardia euroa vuonna 2000. Lasten päivähoidossa työskenteli noin
49 000 henkilöä, ja hoidettavia lapsia oli 199 000. Vuonna 2000 las-
ten päivähoidon reaaliset käyttömenot olivat vuoden 1992 tasolla,
mutta hoidettavien lasten määrä oli lähes 10 prosenttia suurempi ja
henkilöstön määrä kuusi prosenttia suurempi kuin vuonna 1992. Työ-
voiman kasvu kiihtyi 1990-luvun puolessa välissä.

Vuodesta 1996 lähtien kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on ol-
lut oikeus kunnan järjestämään kokopäiväiseen päiväkoti- tai perhe-
päivähoitopaikkaan. Vuonna 2000 puolet alle 6-vuotiaista oli kunnal-
lisessa päivähoidossa ja heistä 147 000 kokopäivähoidossa. Vuonna
2000 kokopäivähoidossa olleiden lasten määrä väheni lähes 32 000
lapsella ja osa-aikaisessa hoidossa olleiden lasten määrä lisääntyi lähes
16 000 lapsella. 1990-luvulla kokopäivähoidossa olevien lasten määrä
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kasvoi 20 000 lapsella ja osapäivähoidossa olevien määrä laski 6 400
lapsella. Vuonna 2000 pienten lasten hoitotukeen käytettiin lähes 0.4
miljardia euroa ja tukea sai 128 800 perhettä.

5.5 Koulutus

Suomi käyttää paljon resursseja koulutukseen kansainvälisessä vertai-
lussa: julkisten koulutusmenojen BKT-osuus oli Suomessa 6.3 pro-
senttia vuonna 1995. Perus- ja lukio-opetuksen järjestäminen on lä-
hes kokonaan kuntien vastuulla, joskin yksityisten koulujen määrä on
lisääntynyt 1990-luvun lopulla.

Kuntien ja kuntayhtymien vastuulla on peruskoulu- ja lukio-
opetus sekä valtaosin ammatillinen koulutus ml. ammattikorkeakou-

Kuvio 12 Lasten päivähoidon käyttömenot vuoden 2000 hin-
noin, työvoima ja lasten määrä vuosina 1992-2000,
indeksi (1992)=100

Lähde:  Sosiaali- ja terveysministeriö. Deflaattori: Julkisten menojen kuntatalouden sosiaalitoimen
hintaindeksi.
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lut. Valtio sen sijaan vastaa yliopisto-opetuksesta. Vuonna 1999 yksi-
tyisen sektorin osuus perusopetuksen käyttömenoista oli 2 prosenttia,
lukiokoulutuksen käyttömenoista 8 prosenttia ja ammatillisen perus-
koulutuksen käyttömenoista 17 prosenttia.

Vuonna 1998 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilai-
toksissa ja yliopistoissa opiskeli yhteensä lähes 1.1 miljoonaa opiskeli-
jaa. Vuodesta 1993 määrä oli kasvanut noin 6 prosenttia. Julkisten
koulutusmenojen osuus bruttokansantuotteesta pysyi 6.2-6.3 prosen-
tissa vuosina 1993-1996. Vuonna 1998 se oli 5.6 prosenttia. Osuuden
aleneminen johtuu kansantuotteen nopeasta kasvusta. Koulutusme-
not ovat reaalisesti kasvaneet.

Kuvio 13 Julkiset koulutusmenot, % BKT:sta ja oppilasmäärät,
indeksi (1993)=100, vuosina 1993-1998

Lähde:  Tilastokeskus.
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6 HYVINVOINTIPALVELUJEN TURVAAMINEN
MAHDOLLISTA � MARKKINOIDEN AVULLA

6.1 Ongelmia nykyjärjestelmässä

Riittävätkö rahat?

Huoli hyvinvointiyhteiskunnan säilyvyydestä näkyy kasvavien tarpei-
den ja niukkenevien voimavarojen ristiriitana.

Organisatoriset ongelmat
Julkisuudessa ovat olleet paljon esillä etenkin Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin ongelmat ja puutteelliseksi koettu kyky tuottaa riit-
tävän laadukasta palvelua sekä löytää oikeat organisatoriset ratkaisut
toimintansa puitteiksi. Koska luotu sairaanhoitopiiri on nuori, on mah-
dollista, että osa keskustelun alla olleista ongelmista poistuu koke-
muksen karttuessa ja ratkaisujen kehittyessä. Vaikka näin olisikin, syn-
tynyttä tilannetta on syytä hyödyntää sen pohtimiseksi, mitä ongelmia
sairaanhoitopiirit voivat joutua kohtamaan ja miten ne tulisi ratkaista.

Potilasjonot
Terveyspalvelujen tuottaminen aiheuttaa yhteiskunnallisia kustannuk-
sia ja tehokkuusrasitusta eri tavoin. Palvelutuotannon tehokkuutta
tavoiteltaessa myös hoitoon pääsyyn liittyvät kustannuksen olisi ai-
heellista ottaa huomioon. Jonotus merkitsee tappiota yhteiskunnalle
pääasiassa menetettynä työpanoksena mutta jonossa oleville tervey-
den ja hyvinvoinnin menetyksiä. Jonojen tehokas hoitaminen samalla
vähentää muita terveydenhoitokuluja. Yhden potilaan oikea-aikaisel-
la ja tehokkaalla käsittelyllä on kerrannaisvaikutuksensa kaikkien hä-
nen jälkeensä jonossa olevien potilaiden kohdalla.

Jonojen pitäminen kohtuullisena on tärkeätä ennen kaikkea ih-
misille mutta myös yhteiskunnalle. Pitkä hoitojono merkitsee turvat-
tomuutta ja voi olla eriarvoistavaa. Ylemmissä tuloluokissa olevilla
nimittäin on mahdollisuus päästä välittömään hoitoon yksityisellä sek-
torilla. Myös osa keskituloisista näyttää siirtyneen pitkistä leikkaus-
jonoista yksityiselle puolelle.
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Yksityisen terveydenhuollon subventoiminen verovaroin saat-
taa olla perusteltua, koska se nopeuttaa julkisen terveydenhuollon
parissa olevien hoitoon pääsyä. Itse asiassa näin sairausvakuutus Suo-
messa toimii, koska Kela subventoi yksityisiä terveydenhoitokuluja.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan potilasjonoissa ei välttä-
mättä ole kyse resurssivajauksesta vaan jonot näyttäisivät elävän omaa
elämäänsä. On jopa väitetty, että julkisessa terveydenhuollossa jonoja
voitaisiin käyttää keinona saada resurssilisäystä. Selvyyttä ongelmaan
ei ole saatu.

Potilasjonot hallintaan:
Hoitamattomat sairaudet aiheuttavat hyvinvointitappioita. Potilasjonotus
myös luo turvattomuutta ja merkitsee tappiota yhteiskunnalle menetettynä
työpanoksena. Jonojen tehokas hoitaminen vähentää muita terveydenhoi-
tokuluja. Yhden potilaan oikea-aikaisella ja tehokkaalla käsittelyllä on ker-
rannaisvaikutuksensa kaikkien hänen takanaan jonossa olevien potilaiden
kohdalla. Jonotuksen lyhentämiseksi yksityisen terveydenhuollon subven-
toiminen verovaroin on perusteltua.

- Helsingin erikoissairaanhoito kallista.

- Neljän tuhannen potilaan leikkausjonon purkamisessa Helsingissä 2001
kokemukset kilpailuttamisesta olivat hyvät. Kustannuksissa säästettiin.

- Helsingin oma sairaanhoitopiiri HUS ei menestynyt tarjouskilpailussa.
Sen kustannustaso oli enimmäkseen 10 prosenttia muita palvelujen tar-
joajia kalliimpi.

- Potilaspalaute suotuisa.

Potilasjonojen purkaminen Helsingissä
Vuoden 2001 lääkärilakon vuoksi syntynyt 4 000 potilaan leikkausjo-
no päätettiin purkaa vaikka ulkopuolisin voimin. Helsingin terveysvi-
rasto pyysi tarjoukset 53 sairaanhoitopiiriltä ja yksityiseltä sairaalalta
Suomessa. Osoittautui, että Helsingin oma sairaanhoitopiiri HUS ei
menestynyt tarjouskilpailussa. Sen kustannustaso oli enimmäkseen 10
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prosenttia muita palvelujen tarjoajia kalliimpi. Kokemukset kilpailut-
tamisesta olivat hyvät. Potilaat hoidettiin ilman �epäeettisiä sivuvai-
kutuksia�, jonot purettiin ja kustannuksissa säästettiin. Tämä tapah-
tui silti pääasiassa julkisen sektorin muiden yksiköiden toimesta. Poti-
lailta saadun palautteen mukaan he olivat hoitoon niin tyytyväisiä, että
96 prosenttia tulisi samaan sairaalaan uudestaan hoitoon.

Tuottavuuserot suuria: sairaalat, terveyskeskukset
Ns. data envelopment analyysilla on voitu todeta, että terveyskeskuk-
sissa oli 1997 ja 1998 keskimäärin 7-10 prosenttia teknisen tehokkuu-
den tehostamismahdollisuuksia Suomessa.15 Myös erot terveyskeskus-
ten kustannustehokkuudessa olivat suuria. Kiintoisa on tutkimustu-
los, jonka mukaan kuntayhtymien terveyskeskusten tehokkuusluvut
olivat keskimäärin korkeammat kuin yhden kunnan terveyskeskuk-
sen. Lisäksi tehottomimpia olivat usein suurimpien ja pienimpien vä-
estöpohjien keskukset. Väestörakennetta kuvaavilla muuttujilla ei sen
sijaan ollut selitysvoimaa.

Koska yksiköiden välillä on tehokkuuseroja, keskimääräistä te-
hokkuutta voidaan tulosten mukaan siis nostaa. Huomattakoon lisäk-
si, että kyseissä menetelmässä tehokkain yksikkö nostetaan mittapuuksi,
jolloin avoimeksi jää kysymys sen tehokkuudesta.

Terveyskeskuksilla 7-10 prosenttia teknisen tehokkuuden tehostamismah-
dollisuuksia keskimäärin.

6.2 Miten markkinoita voidaan hyödyntää?

Onko hyvinvointipalvelujen tuottaminen mahdollista niin, että kan-
salaisten tarpeista huolehdittaisiin nykyistä paremmin? Voidaanko esim.
toimintojen ulkoistamisella, yksityisen yritystoiminnan ostopalvelujen
hyödyntämisellä (leikkausjonot), julkisen yksiköiden �ammattimaisem-
malla� johtamisella saada aikaan ratkaisuja, jotka niukkenevien resurs-
sien ja ahtaammiksi käyvien toiminnallisten rajojen puitteissa turvai-
sivat ja vahvistaisivat väestölle heidän tarvitsemansa palvelut? Onko
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mahdollista päästä kansalaisia tyydyttävään julkisten menojen priori-
sointiin (terveys ennen kulttuuria, vanhusten hoito ennen huippu-ur-
heilua, kaveria ei jätetä jne.).

Pankkisektori kävi jo läpi rajun rakennemuutoksen ilman, että
pankkipalvelut olisivat ratkaisevasti heikentyneet muutoin kuin tila-
päisesti. Internet tuli korvaamaan pankkitiskin. Onko muiden palve-
lujen tuotannossa uusia keinoja?

Johtamisjärjestelmiä terveydenhuollossa ilmeisesti voidaan ke-
hittää. Lääkäreiden pakottaminen ulkoa annettuihin ratkaisuihin on
silti väärä tie. Olisi löydettävä kannustimet hyvän johtamisen ja pa-
remman työviihtyvyyden avulla. Tiedotusvälineissä on raportoitu, kuin-
ka paljon aikaa terveyskeskuslääkäreillä menee pelkkien työtodistus-
ten kirjoittamiseen. Hyvinvointiyhteiskunnalta odotetaan pääasiassa
aivan muuta. Olisi myös purettava kuntarakenteen aiheuttamat kah-
leet.

Tehokkuus ja laatu ovat luotavissa ainoastaan ja vain

- oikeilla kannustinjärjestelmillä ja vuorovaikutuksella

- paremmalla tavalla organisoida tuotanto

- valitsemalla oikeat johtajat

- hyödyntämällä oikealla tavalla markkinaelementtejä

- välttämällä virheet

- ylittämällä tarvittaessa myös kuntarajat.

Kysymys terveydenhuoltojärjestelmän kannustinmekanismeis-
ta on kuitenkin äärimmäisen monimutkainen, olipa järjestelmä organi-
soitu miten tahansa. Lääkäri-potilas -suhteessa nimittäin ei ole kyse
tavanomaisen hyödykkeen tai palvelun ostamisesta, jossa asiakas tie-
tää, mitä haluaa ja etsii itselleen sopivaa hinta-laatu -suhdetta. Asia-
kas tietää oireet ja lääkärin tehtävänä on arvioida, mitkä kustannuksia
vaativat toimenpiteet ovat tarpeen. Näin esim. sairaala ilmeisesti or-
ganisaationa ei voi olla tuotannollisen yrityksen kopio, vaikka sen toi-
mintojen organisoinnissa voidaan hyödynnetää yrityksen toimintape-
riaatteita.

Lääkäri joutuu tekemään monentyyppisiä valintoja ja kaikki ne
maksavat. Tilannetta mutkistaa vielä kaksi muuta seikkaa. Lääkärillä
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voi olla oma taloudellinen intressi mukana yhtäältä ja yksikön yleiset
prioriteettivalinnat voivat sulkea tiettyjä ratkaisuja pois toisaalta.

Markkinaelementtien tuominen palvelutuotantoon

Markkinaelementtien tuominen palvelutuotantoon voidaan tehdä joko
tilaaja-tuottaja -mallin pohjalta tai palveluseteleitä hyödyntäen. Jäl-
kimmäisessä kunnan rooli kutistuu maksajaksi. Palvelun käyttäjän
vastuulle jää palvelun etsiminen markkinoilta.

Ulkoistaminen ei ole taikasana mutta...

Tilaaja-tuottamallin ideana on luoda eräänlaiset näennäismarkkinat,
ostaja-myyjä -suhde. Palvelut tulevat tuotteistetuiksi ja hinta-laatu-
suhteen vertailu on tilaajalle mahdollista. Ulkopuolisten tuottajien
käyttö parantaa myös vertailtavuutta kunnan omien tuottajien kanssa,
mikä parantaa kustannustietoisuutta. Tuottajan ja tilaajan ollessa sama
yksikkö lienee vaikeampi identifioida osapuoli, joka arvioi laatua kriit-
tisesti. Ei ole itsestään selvää, että asiat silti hoituvat ilman ongelmia.
Ilmeisesti asiat voidaan tilaaja-tuottaja -mallinkin pohjalta organisoi-
da hyvin tai huonosti. Hyvin toimivista ratkaisuista kannattaa ottaa
oppia.

6.3 Kokemuksia markkinoiden hyödyntämisestä
meillä ja muualla

Suomalaisessa järjestelmässä peruspalvelujen järjestäminen on annet-
tu kuntien vastuulle. Suomalainen järjestelmä on poikkeuksellinen itse
asiassa siinä mielessä, että ainoastaan muissa Pohjoismaissa kuntien
rooli palvelujen tuottamisessa ja rahoituksessa muistuttaa suomalais-
ta järjestelmää. Muualla Euroopassa palvelujen tuottajat ovat sekä
julkisia että yksityisiä. Monissa Euroopan maissa esim. terveyspalve-
lujen rahoitus perustuu sekä pakollisiin työnantajien ja työntekijöiden
vakuutuksiin että vapaaehtoisiin vakuutuksiin. Suomessakin sairaus-
vakuutus pyritään rahoittamaan palkansaajilta, eläkeläisiltä ja työnan-
tajilta perittävillä maksuilla mutta käytännössä valtio tukee järjestel-
mää muista verotuloista erityisesti lääkekulujen kasvun vuoksi. USA:ssa
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terveyspalvelujen rahoitus perustuu yksityisiin vakuutuksiin ja palve-
lujen tuottajissa yksityisen sektorin osuus on merkittävä.

Silti Suomessakin julkinen sektori soveltaa vakuutusperiaatetta
sosiaaliturvan rahoittamisessa. Vakuutukset ovat pakollisia, vaikka osa
vakuutusjärjestelmästä on jätetty yksityisten vakuutusyhtiöiden hoi-
dettavaksi.

6.3.1 Terveys- ja sosiaalipalvelut: tilaaja-tuottaja -malli
Kodinhoito-, vanhus- ja päiväkotipalveluissa tilaaja-tuottaja -menet-
tely on yleistynyt kunnan oman toiminnan rinnalla ja joskus korvaaja-
nakin. Varsinaisiin terveyspalveluihin malli on toistaiseksi sovellettu
melko vähän. Silti esimerkkejä on jo olemassa (VATT 31, 2001):

- Karjaan  kaupunki  on  sopinut  terveyspalvelujen  ostamisesta
Folkhälsanilta

- Piippolan kunta on ostanut merkittävän osan palveluistaan naa-
purikunnilta

- Paimio-Sauvon terveyskeskus on toiminut palvelujen tuottaja-
na ko. kuntien toimiessa tilaajina.

Sosiaalipalveluissa kunnat hankkivat laajalti palveluita yksityi-
siltä tai järjestöjen omistamilta erityishoitolaitoksilta, vanhainkodeilta
ja palvelutaloilta.

6.3.2 Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintamallia kokeil-
tu ulkomailla
Yhteistyömallilla tarkoitetaan toimintaa, jossa julkisen sektorin vas-
tuulla oleva hanke toteutetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteis-
työnä. Ulkomailla malli on ollut laajalti käytössä. Sen on todettu sopi-
van suurehkojen infrastruktuuri-investointien kuten vankiloiden, ter-
veydenhoitoprojektien, rautateiden tai virastojen rakentamiseen. Lah-
den moottoritien rakentaminen on tästä Suomessa esimerkki. Tieyh-
tiö Nelostie Oy, ensimmäinen yksityinen tieyhtiö Pohjoismaissa, voit-
ti 1996 tarjouskilpailun moottoritien rakentamisesta Järvenpään ja
Lahden kaupunkien välille. Tilaajana oli Tielaitos. Rakentajan saama
tuotto määriteltiin riippuvaiseksi tulevasta käyttöaseesta. Näin raken-
nettiin kannustin sille, että tiestä tulee hyvälaatuinen, turvallinen ja
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että rakentaja vastaa investoinneista tien kunnossapitoon. Rakenta-
minen käynnistyi 5.5.1997 ja sen oli määrä olla valmis syksyyn 2000
mennessä. Tien kokonaispituus on 69 km ja siinä on mm. 88 uutta
siltaa. Malli osoittautui varsin toimivaksi. Ne, jotka tämän kirjoittajan
ohella ovat kesämökin omistajia ko. tien suunnalla, saattoivat todeta
sekä sen, että rakentaminen tapahtui tehokkaasti ja yhtäaikaisesti useis-
sa eri kohteissa ja että liikenteelle rakennusvaiheen aiheuttama vaiva
oli kohtuullinen. Merkittävin kansantaloudellinen hyöty oli siinä, että
tie valmistui likimain vuoden etuajassa, syyskuun 17. pnä v. 1999 (Hal-
lipelto (2002)).

6.3.3 Palvelusetelitkö...?
Palvelusetelimallissa julkinen valta säilyttää vastuunsa peruspalvelui-
den saatavuudesta kansalaisille. Markkinamekanismia kuitenkin hyö-
dynnetään siten, että valinnan palvelun tarjoajasta tekee kuluttaja, joka
saa palvelusetelin kunnalta. On huomattava, että varsinaista seteliä ei
fyysisesti tarvitse olla olemassa. Niinpä Kansaneläkelaitoksen saira-
usvakuutuskorvaukset toimivat eräänlaisina palveluseteleinä yksityi-
sissä lääkäripalveluissa. Myös pitkäaikaistyöttömän työllistämä yritys
voi saada palvelusetelin kaltaisen työllistämistuen määräajaksi. Kor-
keakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat on toteutettu palvelusetelin
kaltaisilla järjestelmillä.

Palveluseteleitä on siis jo käytössä, vaikka ei niitä tunnisteta:

- Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvaukset

- Pitkäaikaistyöttömän työllistäminen yrityksissä

- Korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat

- Lounasseteli

- Yksityisen päivähoidon tuki.

6.3.4 Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon saumaton yhteis-
työ...

Suomessa kansalaiset voivat valita julkisen ja yksityisen terveyden-
huollon välillä.  Sairausvakuutusjärjestelmän mukaan yksityisellä vas-
taanotolla maksamistaan palveluista vakuutettu on oikeutettu saamaan
korvausta, mutta osa palvelun hinnasta jää potilaan maksettavaksi.
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Kaikki palkansaajat, eläkeläiset ja työnantajat osallistuvat sairausva-
kuutuksen kustannuksiin veroluonteisella maksulla. Käytännössä yk-
sityisellä sektorilla ostetuista palveluista korvausprosentti on 40-50
prosenttia todellisista kustannuksista. Vaikka käytännössä on havait-
tu, että suurituloisilla on suurempi herkkyys hakeutua yksityiselle
sektorille, yhteistyö näiden kahden sektorin välillä toimii saumatto-
masti.

6.3.5 Kuntien seudullinen yhteistyö
Kuntien keskimääräinen asukasluku Suomessa on vähän yli 10 000
asukasta. Tämä väestöpohja ei ole riittävä, jos ajatellaan palvelujen
tuottamista kuntalaisille enempää kunnallisen kuin kilpailutetunkaan
tuotannon pohjalta. Suomessa on esimerkkejä onnistuneesta kuntien
yhdistämisestä ja kuntien yhteistyöstä kuntayhtymien ja yhteisten toi-
mielimien pohjalta. Mm.

- Oulun seudulla ja Ylä-Savossa on luotu kuntien välinen yhteis-
työverkosto,

- Kuopion seudulla on sovittu koulutus- ja terveydenhuollon han-
kintojen yhteistoiminnasta,

- Seinäjoen alueella on sovittu seinänaapuriyhteistyöstä,

- Kouvolan seudulla toimii kuntayhtymä, joillain kunnilla on yh-
teisiä liikelaitoksia laboratoriotoiminnassa,

- Hyvinkään-Riihimäen talousalueella on sopimus toisen asteen
koulutuksen järjestämisestä,

- Keski-Karjalan alueella on nuorisoasteen kouluilla yhteistoimin-
taa.

6.3.6 Tilaaja-tuottaja -mallia, yhteistyötä, palveluseteleitä ja ul-
koistamista kokeiltu: muita esimerkkejä

Britannian, Uuden-Seelannin ja Ruotsin esikuvien mukaan tilaaja-tuot-
taja -mallia on jo toteutettu 1900-luvun loppuvuosina lukuisissa Suo-
men kunnissa:16

- Oulu (tilaaja-tuottaja -malli kymmenen päiväkodin kanssa)

- Vantaa (palvelutalon toimintojen kilpailuttaminen)
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- Limingan kunta (kaikkien terveyspalvelujen kilpailuttaminen)

- Piippolan kunnassa verkostoituminen naapurikuntien kanssa: pe-
rusterveydenhuoltopalvelujen ostaminen Haapavedeltä, perus-
koulun yläasteen opetuksen kilpailuttaminen ja ostaminen Pulk-
kilalta

- Raahen seudun kunnat muodostaneet kuntaliittymän (vastaa pe-
rusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta)

- Oulunsalo kilpailutti terveyspalvelunsa ja ostaa ne Pohjois-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiriltä

- Karjaan kunta osti erikoissairaanhoitoa ja vanhusten laitoshoi-
topaikkoja tarjoavan Meltolan sairaalan, joka vuokrattiin Folk-
hälsanille (tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamisessa on tapahtu-
nut virheellisiä ratkaisuja)

- Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä toteutettu so-
pimusohjaus

- Paimion-Sauvon terveyskeskus toiminut palvelujen tuottajana
kummallekin kunnalle

- Julkisen ja yksityisen yhteistyömallia on kokeiltu Keski-Espoon
lukion ja uima- ja liikuntakeskuksen toteuttamisessa

- Palveluseteliä on kokeiltu lasten päivähoidossa 33 kunnassa
1990-luvulla hyvin tuloksin, alalle on tullut uusia yrityksiä ja
palvelujen laatu on parantunut, jo 47 kuntaa käytti palvelusete-
liä v. 2001

- Vanhusten omaishoidon järjestämisessä palveluseteliä käytti 20
kuntaa v. 2001

- Päivähoidosta Oulussa kolmannes, Kajaanissa puolet päivähoi-
totarpeesta yksityisen sektorin hoidossa

- Kajaanin vanhainkodista kaksi kaupungin, kolme yksityistä, yksi
yhdistyksen ja yksi säätiön omistuksessa

- Tampere hankkii kaikki vanhusten asumispalvelut ostopalvelui-
na yhdistyksiltä ja säätiöiltä

- Ähtärin kaupunki hankkii vanhusten asumispalvelut yhdistyk-
siltä

- Kalajoki hankkii terveyspalveluita yksityiseltä lääkäriasemalta
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- Rovaniemen maalaiskunta ostaa sairaankuljetuspalvelut yksityi-
seltä yritykseltä

- Tukipalveluissa kuten siivouksessa, ruokahuollossa ja kuljetus-
palveluissa on jo pitkään eri puolilla käytetty kilpailuttamista
palvelujen hankinnassa.

6.3.7 Case study: Meltolan sairaala
Suomessa Karjaan kaupungin vuodesta 1998 alkanut yhteistyö Sam-
fundet Folkhälsan-järjestön kanssa tarjoaa esimerkin suomalaisen pai-
kallisyhteisön hyvin laajasta järjestämisvastuun siirtämisestä vakiin-
tuneelle, voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle. Kaupunki luopui koko
tuotantovastuusta perusterveydenhuollosta sekä eräistä sosiaalipalve-
luista, lähinnä vanhustenhuollosta. Kaupunki ei enää tuota terveys-
palvelujaan itse vaan ostaa ne Folkhälsanilta, joka on perustanut tätä
tarkoitusta varten Meltolan terveydenedistämisalueen Meltolan sai-
raalan ympärille. Folkhälsan huolehtii toisaalta Karjaan terveyskes-
kuksen avoterveydenhuollosta ja toisaalta vanhustenhuoltopalveluis-
ta sekä mm kotisairaanhoidosta ja ateriapalvelusta.

Esimerkki tarjoaa uuden ulottuvuuden keskusteluun kuntien ja
yleishyödyllisten yhteisöjen palvelutuotannosta. Yhteisten toiminta-
muotojen kehittäminen ei ole kuitenkaan ollut ongelmatonta.

Karjaan kaupungin hoitomenot kasvoivat 1990-luvulla hyvin no-
peasti ja olivat vuonna 1997 16 prosenttia maan keskiarvoa korkeam-
mat. Erityisesti erikoissairaanhoidon kustannukset olivat huomatta-
vat ja laitoshoidon osuus muutenkin suuri. Tähän liittyy nimenomaan
Meltolan sairaala, jossa erikoissairaanhoito oli lakkautettu ja jonka Kar-
jaan kaupunki osti vuonna 1996. Yhteistyöllä Folkhälsanin kanssa
haluttiin toisaalta alentaa perusterveydenhuollon kustannuksia ja vä-
hentää riippuvuutta erikoissairaanhoidosta, mutta toisaalta myös tur-
vata toiminnan jatkuvuus työllisyysnäkökulmasta tärkeässä Meltolan
sairaalassa.

Neljän vuoden jälkeen kokemukset Folkhälsanin toiminnasta
Karjaalla ovat ristiriitaiset.17 Toiminta Meltolassa on jatkunut ja laa-
jentunut, eli pelko muusta asutuksesta erillään olevan sairaalan eris-
täytymisestä ei ole toteutunut. Kaupunkilaisten tyytyväisyys terveys-
palveluihinsa on ollut erittäin hyvä.



58

Palvelutuotantovastuun siirtäminen vaikutti selvästi myös kus-
tannuskehitykseen. Koko terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ko-
konaismenojen kasvu pysähtyi jo vuonna 1998 ja ns. tarvevakioidut
menot asukasta kohtaan ovat sen jälkeen hieman laskeneet. Koko
maassa taas menot samaan aikaan ovat kasvaneet jonkin verran. Niin-
pä vuosina 1999-2000 menot laskivat Karjaalla reaalisesti 2.9 pro-
senttia asukasta kohti kun ne nousivat 0.9 prosenttia koko maassa.

Terveydenhuollon sisällä on tapahtunut selvä muutos menora-
kenteessa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat toiveiden mukai-
sesti alentuneet, mutta perusterveydenhuollon kustannukset vastaa-
vasti kasvaneet, kun potilaita on siirretty sen piiriin erikoissairaanhoi-
dosta. Karjaan erikoissairaanhoitokustannukset pienenivät reaalisesti
13.9 prosenttia, kun vastaava luku koko maan osalta osoitti 0.9 pro-
sentin nousua. Perusterveydenhuollon menot asukasta kohden kui-
tenkin nousivat Karjaalla reaalisesti 11.2 prosenttia verrattuna koko
maan 0.8 prosentin laskuun.

Erikoissairaanhoidon kustannukset on tällä tavalla saatu painet-
tua koko maan keskimääräiselle tasolle mutta sillä kustannuksella, että
perusterveydenhuollon kustannukset ovat entistä kalliimpia verrattu-
na koko maan tason. Samalla Karjaan kaupunki on ajautunut syvään
taloudelliseen ahdinkoon. Korkeat terveydenhoitokustannukset ja
kaupungin kokemat pienet mahdollisuudet suoraan vaikuttaa Folkhäl-
sanin toimintaan ja saada tietoa siitä ovat ajoittain myrkyttäneet kes-
kusteluilmapiiriä. Ensimmäisinä vuosina Karjaan kaupunki sitoutui
ostamaan tietyn palvelumäärän Folkhälsanilta, mitä käytännössä an-
toi järjestölle paikallisen monopolin.

Tämä on vaikeuttanut palvelujen todellisten kustannusten ja
laadun arvioimista.

- Karjaan kaupungin ja Folkhälsanin yhteistyö osoittaa, että palvelujen tuot-
tamisvastuun siirtäminen ulkopuoliselle taholle voi toimia palvelujen laa-
tua vaarantamatta

- Siitä ei silti seuraa kovin nopeita kustannussäästöjä varsinkaan tilantees-
sa, jossa palveluntuottajia on vain yksi.

- Kaupungin riippuvuus yhdestä tuottajasta on ongelmallinen ei vain kil-
pailuperiaatteellisista syistä, vaan myös yhteistyöongelmien mahdollisen
kärjistymisen yhteydessä.
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6.3.8 Case study: hyvinvointipalvelujen ostaminen yksityisiltä
tuottajilta Rovaniemen kaupungissa

Hyvinvointivaltion kriisillä on monet kasvot. Varsinkin pääkaupunki-
seudulla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hoitolaitoksilla erityisongel-
mana on työvoiman saatavuus, vaikka koulutettua väkeä on työttömi-
nä ja osa heistä muuttaa ulkomaille. Samalla rahoitusvaikeuksissa pai-
nivat kunnat ovat vähentäneet palvelujen tuotantoa kotipalvelussa
(avohoitoa). Palvelujen tarve on kuitenkin väestörakenteen muuttu-
essa voimakkaasti lisääntynyt.

Tässä jaksossa arvioidaan palvelujen tuotannon ulkoistamista
osuuskuntamuotoiseen yritystoimintaan Rovaniemen kaupungissa saa-
tujen kokemusten valossa. Ulkoistamisen mahdollisuus nousee vaka-
vaksi vaihtoehdoksi palvelusten kunnallisella tuottamiselle, jos on osoi-
tettavissa, että yksityiset tuottajat pystyvät parempaan palvelutasoon
kuin kunnalliset. Mahdollisuuksia ulkoistamiskokeiluihin on. Suomessa
on koulutettua väkeä ts. sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja lähihoi-
tajia. Osa heistä on työttöminä. Osuuskuntamuoto tarjoaa kiintoisan
mahdollisuuden palvelujen tuottamiselle.

Periaatteessa kunta voi ostaa laissa sille velvoitettuja palveluja
suoraan ammatinharjoittajilta (sairaanhoitajat, lähihoitajat) tai esim.
osuuskuntamuodossa toimivilta hoivaosuuskunnilta. Osuuskuntamuo-
to on hyväksyttävissä oleva palvelujen tuottaja, jos siihen kuuluu vä-
hintään 7 jäsentä. Tämä minimikoko on ehtona sille, että osa-aika-
työttömäksi joutuessaan osuuskunnan jäsen saa työttömyyskaudelta
valtion työttömyysturvaa. Tämä näkökohta lienee tärkeä kunnissa,
joissa väestöpohja on pieni ja työn riittävyys siksi ongelma. Tervey-
denhuolto- ja hoivapalvelujen ohella osuuskunta voi myydä esim. myös
siivouspalvelua, mikä vanhusten huollossa on niinikään tärkeä. Kun-
nan maksusitoumuksen merkitys on suuri. Maksusitoumus vähentää
palvelun tuottajan riskiä.

Vastapuolen toimiessa osuuskuntamuodossa kunta ilmeisesti
säästää kustannuksia. Sen ei tarvitse neuvotella jokaisen ammatinhar-
joittajan kanssa erikseen. Osuuskuntamuoto myös sopii monelle alal-
la koulutetulle. Tämä johtuu siitä, että ihmiset eivät pääsääntöisesti
tunne halukkuutta ryhtyä varsinaisiksi yrittäjiksi siihen liittyvän epä-
varmuuden johdosta. Osuuskunta on tällöin sopiva tuottajamuoto. Sen
jäsenillä ei ole täyttä yrittäjäriskiä. Jos nimittäin työtä ei ole tarjolla (ts.
jos tilausta ei synny), yhteiskunta tulee työttömyyskorvauksen kanssa
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apuun. Yrittäjällä tätä mahdollisuutta ei ole. Hänen tulee itse kustan-
taa työttömyysturvansa, joka sekin auttaa häntä taloudellisesti vain,
jos hän lopettaa yritystoimintansa.

Koulutetut työttömät eivät pääsääntöisesti tunne halukkuutta ryhtyä varsi-
naisiksi yrittäjiksi siihen liittyvän epävarmuuden johdosta. Osuuskuntamuo-
toinen palvelusten tuottaminen voi olla sopiva ratkaisu.

Osuuskunnat voivat toimia toimialakohtaisina tai monialaosuus-
kuntina. Niinpä osuuskunnassa voi samaan aikaan toimia esim. kir-
vesmies ja lähihoitaja omien palvelujensa tuottajina.

Yksityiset hoivakodit � kunnallisten palvelujen ulkoistaminen

Hoivapalveluja tuottavassa yksityisessä osuuskunnassa on oltava vas-
tuuhenkilö. Hänen tehtävänään on mm. hankkia osuuskunnan käyt-
töön tilat ja koota osuuskunnan jäsenet. Toiminta ei kuitenkaan voi
käynnistyä ilman kunnan maksusitoumusta, joka on neuvoteltava kun-
nan kanssa. Ympärivuorokautisen hoidon kustannus nimittäin koho-
aa jopa noin 20 000 markkaan/kk asiakasta kohden. Tämä on tavalli-
selle kansalaiselle liian kallista. Toiminta edellyttää sitä, että hoivako-
ti saa kunnalta maksusitoumuksen. Esim. Rovaniemellä toimii useita
yksityisiä hoivakoteja, joista kussakin on 8-10 hoitopaikkaa. Kansa-
laisten näkökulmasta järjestelmä toimii tietynlaisena tulonsiirtojärjes-
telmänä.

On aina tärkeätä, että yksityisten hoivakotien julkinen valvonta
on hoidettu. Kustannusten osalta on ilmeistä, että kunnilla on mah-
dollisuus hankkia riittävästi paikallista tietoa siitä, millä hinnalla pal-
velut paikkakunnalla ovat tuotettavissa ja ostettavissa.

Miksi yksityiset hoivakodit olisivat kunnallisen hoitopaikkaan
verrattuna edullisia? Tutkimustietoa ei ole saatavilla. On silti syytä
vahvistaa käynnissä olevia kokeiluita ja julkistaa niistä saatuja koke-
muksia. Tehokkaalla ja oikein valitulla johtamisstrategialla ja henki-
löstöpolitiikalla ilmeisesti on saavutettavissa tehokkuusetuja. Koska
kyse on liiketoiminnasta, sen on tuotettava kohtuullista voittoa. Kun-
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talaisten kannalta on yhtä tärkeätä, että palvelut säilyvät laadukkaina.
Tässä on kunnan rooli.

Kunnan on joka tapauksessa joko tuotettava palvelut itse tai
maksettava verorahoitteisesti markkinahinta yksityiselle tuottajalle. Pal-
velujen ulkoistaminen edellyttää sitä, että potentiaaliset palvelujen tuot-
tajat onnistuvat vakuuttamaan kunnan päätöksentekijät siitä, että kun-
nan kannattaa nämä palvelut ostaa. Myönteiset kokemukset ilmeisesti
vahvistavat yksityisen sektorin mahdollisuuksia ottaa vastuuta palve-
lujen tuottamisesta. Tiedon leviäminen onnistuneista avauksista voi
täten olla tärkeätä.

Muiden kunnallisten palvelujen ulkoistaminen: lasten päiväkodit

Rovaniemen kaupungissa lasten päivähoito on edelleen suurelta osin
kunnan järjestämä. Kunnallisia päiväkoteja onkin parikymmentä. Niistä
yksi on kuitenkin jo kokeilumielessä yksityistetty. Mainittujen päivä-
kotien lisäksi Rovaniemellä toimii myös yksityinen osuuskunta, joka
ylläpitää kahta lasten päiväkotia (tällä osuuskunnalla on eräitä muita-
kin toimintoja).

Mistä ulkoistamisen kustannussäästöt siis voivat syntyä?

Kustannussäästöjä voi syntyä sekä innovatiivisuudesta, toiminnan yleisestä
tehostamisesta, organisaation kehittämisestä että paremmasta johtamises-
ta.

6.4 Terveydenhuollon ulkoistaminen: kokemukset
muualla myönteisiä...

Yksityinen terveydenhuolto voi tuottaa parempaa laatua kuin julki-
nen, jos se on innovatiivisempi toimivien kannustimien suunnittelus-
sa. Onko tehokkuuden ja laadun välillä ristiriitaa? Voi olla mutta ei
välttämättä. Tehokkuutta edustaa se, että hoitopaikat kiertävät nope-
asti ja jonot ovat lyhyet. Laatua edustaa se, että diagnoosit ja hoito
ovat oikeita ja täsmällisiä, jälkihoitoa ei tarvita ja seurannassa säästyy
kustannuksia. Tätä kautta laatu siis tukee myös tehokkuustavoitetta.
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Varmuutta ei voi olla siitä, että yksityinen sairaala aina toimisi
tehokkaammin ja alemmin kustannuksin kuin julkisomisteinen. Kysy-
mys on oikeiden kannustinjärjestelmien sisään rakentamisesta. Laatu-
ja kustannuserojen on toisinaan todettu jäävän suhteellisen pieniksi.
Kilpailun on todettu silti vaikuttavan laatuun ja tehokkuuteen myön-
teisesti. Jos korkeat kustannukset sivuutetaan, USA:n yksityisten sai-
raaloiden potilaat ilmeisesti saavat maailman laadukkainta terveyden-
huoltoa. Voittomotiivi aikaansaa laadulla kilpailua.

Yksityissairaala Capio Ruotsissa: arvot ja säästöt

Ruotsissa terveydenhuoltoalan yritys Capio tarjoaa palveluitaan S:t
Görans nimisessä sairaalassa Tukholmassa. Yksityisen sairaalan kus-
tannusten yhtiö arvelee olevan 7-12 prosenttia matalammat kuin vas-
taavissa julkisissa sairaaloissa (Affäsvärlden 16. 2002, April 17).

Capion tapaus Ruotsissa on suhteellisen tuore, sillä yhtiö on toi-
minut vain vähän aikaa. Siksi lopullisten johtopäätösten aika sen osal-
ta ei ole käsillä. Tapaus on kuitenkin lupauksia herättävä: yksityistä-
minen näyttää tuovan sekä laatua että tehokkuutta. Ruotsin poliitti-
nen järjestelmä suhtautuu kuitenkin epäillen Capion pelikentän laa-
jentamiseen. Ruotsissa on valmisteilla lakiehdotus, jossa yksityissai-
raaloita kielletään ottamasta vastaan samaan aikaan sekä yhteiskun-
nan rahoittamia potilaita että yksityisiä potilaita. Poliitikkojen pelko-
na näyttäisi olevan, että ilman tämänsuuntaista julkista kontrollia ta-
pahtuisi diskriminaatiota niin, että yksityisrahoitteisten potilaiden asema
vahvistuisi ja julkisrahoitteisten heikkenisi.

Sairaalayritys Capio Ruotsissa:

- Tukholmalaisessa Capion sairaalassa Ruotsissa kustannukset ovat olleet
7-12 prosenttia matalammat kuin vastaavat kustannukset julkisen sek-
torin sairaaloissa

- Capion liikevaihto viime vuonna oli 5.3 miljardia kruunua ja voittoa
kertyi 205 miljoonaa

- Yrityksellä on toimintaa koko hoitoketjussa: ehkäisevää hoitoa, akuutti-
hoitoa, diagnostiikkaa ja vanhushoitoa
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Muita hyviä uutisia Ruotsista...

Vuonna 2000 Ruotsin 933 terveyskeskuksesta oli noin 12 prosenttia
yksityisen yhtiön tai osuustoimintayrityksen hoitamia. Kunnat ja maa-
kunnat ostavat suurimman osan näden tuottamista palveluista.

Ruotsissa yksityisten palvelutuottajien on todettu päässeen sel-
västi julkisia tuottajia parempaan kustannustehokkuuteen. Yksityis-
ten lääkärikeskusten on todettu tuottaneen palvelunsa noin viiden-
nestä halvemmalla kuin vastaavat julkiset tuottajat siitä huolimatta,
että lääkäreiden palkkataso oli yksityisellä sektorilla julkista sektoria
korkeampi. Ero johtuu ennen kaikkea erilaisesta hallintokäytännöstä
ja sairaanhoitajien työpanoksesta.

Britannian ja Uuden-Seelannin esimerkit rohkaisevia

Yhteisenä piirteenä terveydenhuollon uudistuksia suunniteltaessa 1990-
luvulla on ollut markkinatalouden periaatteinen jonkinasteinen sovel-
taminen. Britanniassa kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä uudis-
tettiin radikaalisti 1991 tilaaja-tuottaja -mallin pohjalta ja ottamalla
käyttöön näennäismarkkinat. Sairaaloista muodostettiin laitostyyppi-
siä yksiköitä. Tutkimusten mukaan uudistusten vaikutukset tervey-
denhuoltojärjestelmän suorituskykyä kuvaaviin mittareihin jäivät kui-
tenkin verrattain pieniksi.

Uuden-Seelannin uudistusten päätavoitteena 1990-luvulla oli pa-
rantaa sairaaloiden kustannustehokkuutta. Sairaalat muutettiin valti-
onyhtiöiksi. Toiveet osoittautuivat ylimitoitetuiksi. Tehdyt arviot viit-
taavat riittämättömiin kannustimiin ja vähäiseen kilpailuun. Vuosikym-
menen lopulla usko markkinamekanismin hyödyntämiseen ja markki-
naehtoisten ratkaisujen suoraviivaiseen soveltamiseen terveydenhuol-
toon jossakin määrin hiipui sekä Britanniassa että Uudessa-Seelannis-
sa. Britannia jatkoi kuitenkin uudistustaan 1990-luvun lopulla. Paino-
piste kilpailun sijasta asetettiin yhteistyölle ja luottamukselle. Keskei-
seksi ohjausvälineeksi otettiin tuloksellisuus- ja informaatio-ohjaus.
Britanniassa määriteltiin kuusi kriteeriä hyvälle terveydenhuollolle (vrt.
VATT 31, 2001):

- terveyden edistäminen

- palvelujen oikeudenmukainen saatavuus

- vaikuttavuus
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- tehokkuus

- potilaiden ja henkilökunnan tyytyväisyys

- hoitotulokset.

Näiden pohjalta määriteltiin suuri joukko tuloksellisuusmitta-
reita.

Useiden maiden kokemukset osoittavat, että uudistusten läpi-
vienti ei ole helppoa. Yksi syy on muutosvastarinta. Terveydenhuol-
lossakin on useita sidosryhmiä, joista kukin tarkastelee uudistuksia
omien hyötyjensä näkökulmasta.

6.5 Sosiaalipalvelujen ulkoistaminen: matalampiin
kustannuksiin laadun heikkenemättä

Myös sosiaalipalvelujen ulkoistamisessa Britannia on toiminut suun-
nannäyttäjänä. Uudistuksilla on pyritty

- siirtämään painopistettä laitoshoidosta avohoitoon,

- siirtymään tuottajakeskeisestä palvelujen tuotantotavasta tarve-
ja kysyntäjohteiseen palveluiden järjestämiseen

- luomaan sekajärjestelmä, jossa on yksityisiä palvelujen tuottajia

- hajauttamaan päätösvaltaa paikallistasolle.

Ruotsissa yksityisten palvelujen tuottajien osuus sosiaali-, ter-
veys- ja koulutuspalvelujenkin tarjonnasta on kasvanut vuosi vuodel-
ta. Kustannustehokkuus on kohentunut ilman, että laatu olisi heiken-
tynyt.

Britannian kokemuksia voidaan luonnehtia erittäin onnistuneiksi lukuun
ottamatta vanhusten laitosasumiseen käytettyä palvelusetelikokeilua, joka
tuli liian kalliiksi.
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6.6 Koulutuspalvelujen yksityistäminen?

Huolimatta Suomen koululaitoksen menestyksestä kansainvälisessä
vertailussa julkisessa keskustelussa on ollut esillä myös kriittisiä näke-
myksiä:

- on esitetty, että lapset eivät saa tasalaatuista opetusta: perus-
kouluissa on laatu- ja rahoitusongelmia ja työskentelyrauha pu-
hututtaa

- on kysytty, onko akateemisen vapauden rajoittaminen tarpeen:
yliopisto-opinnoissa on hitautta ja on esitetty työhön saapumi-
siän alentamista

- monasti on arvioitu kriittisesti opintotuen kannustinvaikutuk-
sia.

Hallituksen koulutuspoliittisessa selonteossa on painotettu kou-
lutuksen suuntaamisen ja tehostamisen tarvetta. On nähty tarpeelli-
seksi arvioida koulutuksen vaikutusta työvoiman tuottavuuteen ja oi-
keaan kohdentumiseen eri sektoreille, lahjakkuuksien poimimista te-
hokkaasti jne.

Koulutuspalvelujen tuottamisen yksityistäminen on syvällinen
yhteiskuntapoliittinen kysymys. Jos oppilailla tai heidän huoltajillaan
on vapaat kädet valita koulunsa ja julkinen raha seuraa mukana, ky-
seessä on eräänlainen implisiittinen palvelusetelijärjestelmä. On pe-
lätty, että järjestelmä johtaisi koulutuksen eriytymiseen perheiden so-
siaalisen aseman ja varallisuuden mukaan. Helsingissä on syntynyt
ongelmia vapaan kouluvalinnan seurauksena. Oikea tapa reagoida il-

Sosiaalihallituksen arvion mukaan vuoteen 1996 mennessä näytti useissa
kunniassa Ruotsissa päästyn 5-10 prosenttia matalampiin kustannuksiin laa-
dun heikentymättä. Sosiaalihallituksen maksamat korvaukset asukasta koh-
den ovat laskeneet 30-40 prosenttia.

Paluuta aikaisempaan koulupiirijakoon ei liene. Esim. Helsingin ongelmia
lienee parasta hoitaa takaamalla opetuksen yhtenäinen laatu eri kouluissa.
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meisesti kuitenkin on opetuksen laadun yhtenäistäminen ilman, että
palattaisiin aikaisempaan koulupiirijakoon.

Eräissä Euroopan maissa on menty kuitenkin jo pidemmälle si-
käli, että julkisten koulujen rinnalle on sallittu perustaa yksityisiä kou-
luja. Hollannissa 70 prosenttia kouluista on yksityisiä, Belgiassa noin
puolet. Myös Tanskassa yksityiskouluilla on vahva asema. Yksityisten
koulujen perustaminen on tehty helpommaksi myös Ruotsissa ja Uu-
dessa-Seelannissa. Sekä palvelusetelikäytäntö että yksityisten koulu-
jen perustaminen merkitsevät kilpailun tehostumista. Tämä lienee ter-
vetullut kehitys tilanteessa, jossa koululaitos näyttää epäonnistuvan
mm. sisäisen järjestyksen ylläpitämisessä.

Suomen kouluja pidetään menestystarina ja näin varmaan on.
Laadun mittaaminen koulutuksessa on silti vaikeata, koska sitä pitäisi
mitata Suomen kilpailukyvyllä ehkä vuosikymmen eteenpäin.

7 TERVEYSPALVELUJEN PERUSKYSYMYKSIÄ

7.1 Lääkäri-potilas suhde ei ole tavallista kaupan-
käyntiä

Kysymys terveydenhuoltojärjestelmän kannustinmekanismeista on
monimutkainen, olipa järjestelmä miten tahansa organisoitu. Lääkäri-
potilas -suhteessa ei ole kyse tavanomaisen hyödykkeen tai palvelun
ostamisesta. Terveydenhuolto on siitä erikoinen hyödyke, että palve-
lun tuottaja (lääkäri) tietää tilaajaa (potilasta) paremmin tarvittavan
hoidon määrän ja laadun. Tämän epäsymmetrian vuoksi potilaan ase-
ma on heikko suorissa neuvotteluissa, ellei hän voi täysin luottaa lää-

Ruotsissa yksityiskoulut ovat oikeutettuja saamaan kunnalta vastaavan kor-
vauksen kuin kunnalliset koulut. Saadut kokemukset viittaavat vahvasti sii-
hen, että yksityiskoulujen aiheuttama kilpailu johtaa kunnallisten koulujen
oppimistulosten paranemiseen.
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käriin ja tämän valmiuteen tehdä parhaansa hänen hyväkseen. Lääkä-
rin ja terveysaseman maine tulee tärkeäksi luottamusta ylläpitäväksi
tekijäksi. On silti väitetty, että esim. yksityisessä terveydenhuoltojär-
jestelmässä voi esiintyä ns. ylitutkimusta. Tämä ongelma on nähty mah-
dolliseksi etenkin, jos maksajana on ensi kädessä joku toinen (viime
kädessä tilaajat toki maksavat kaikki kustannukset). Laadun valvonta
toteutuu myös markkinoiden ehdoin, mikä voi johtaa yli-investointiin
viimeistä huutoa oleviin laitteisiin. Tässä yhteydessä voi erityisesti vii-
tata Ruotsin kokemuksiin. Julkisen sektorin toimiessa palvelujen ti-
laajana nämä ongelmat ovat mahdollisesti pienempiä.

Yksityisen terveydenhuoltojärjestelmän yksi kritisoitu ominai-
suus on myös mahdollisuus valita asiakas. Voi olla kiusaus lähettää
ongelmallisimmat julkiseen terveydenhuoltoon ja keskittyä parhaiten
tuottaviin.

Tilannetta voi mutkistaa vielä kaksi muuta seikkaa. Lääkärillä
voi olla oma taloudellinen intressi mukana ja yksikön yleiset priori-
teettivalinnat voivat sulkea tiettyjä ratkaisuja pois.

Jos julkinen sektori toimii palvelujen tilaajana, sillä on neuvot-
teluvoimaa yksityiseen tuottajaan nähden samoin kuin kykyä laadun
valvontaan oman asiantuntemuksen ja suurasiakkuuden kautta. Tämä
hyöty ei ole yhtä vahva, jos tuottaja kuitenkin on sama yksikkö kuin
tilaajana.

7.2 Lääkärinetiikkaa ei saa tuhota säästöillä

Koko terveydenhuolto ja sen uskottavuus perustuvat ratkaisevasti sii-
hen, että potilaalla on oltava täydellinen luottamus ja usko siihen, että
lääkäri tekee kaikkensa hänen hyväkseen. Maailmassa, jossa näin ei
olisi, usko terveydenhuoltoon romahtaisi ja hakisi uudet muodot ja

Julkisen sektorin säästövaateiden edessä on siis ainakin yksi pyhä asia, jota
ei voi uhrata: lääkärietiikka ja potilaan usko lääkärin luotettavuuteen. Poti-
laan tervehtymisen kannalta on tärkeätä muistaa, että myös �usko paran-
taa�. Suomalaisilla lääkäreillä ja hoitajilla on hieno maine. Sen varjelemisek-
si on tehtävä kaikki mahdollinen.
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instituutiot. Apua tarvitseva potilas hakisi lääkärin, joka hänen käy-
tettävissä olevan informaationsa ja tulojensa perusteella olisi hänen
ongelmaansa paras mahdollinen. Lääkäripalvelut ilmeisesti menisivät
maan alle, kehittyisi mustat markkinat, hoito olisi silti epäluotettavaa,
satunnaista.

7.3 Voiko lääkäri priorisoida?

Edellä sanotusta seuraa, että on pyrittävä välttämään sitä, että hoito-
tilanteessa oleva lääkäri joutuu ottamaan kantaa siihen, hoidetaanko
vai ei. Voidaan myös päättää, mitkä sairaudet potilasmassassa ovat
kiireellistä hoitoa vaativia, mitkä voidaan jättää jonoon. Priorisointi-
ratkaisut ilmeisesti olisi aihetta luoda ylemmällä tasolla. Ylätasolla lie-
nee helpompi muodostaa kollektiiviset preferenssit, joiden pohjalta
priorisointi voi siten tapahtua ja sivuuttaa yksilöiden preferenssit. Tie-
tenkin lääkärikunnan ammattitaito on ensisijainen arviointiresurssi
mutta rajallisten voimavarojen maailmassa kustannuskysymyksiä ei
voida välttää.

Etiikkansa mukaisesti toimiva lääkäri kokee tehtäväkseen posi-
tiivisessa mielessä systeemin maksimaalisen hyväksikäytön potilaansa
parhaaksi. Asian voi myös tulkita niin, että se on lääkäri, joka itse
asiassa on systeemin asiakas.

Pohjoismainen malli, jossa julkisen terveydenhuollon rinnalle on
kehittynyt yksityinen terveydenhuoltojärjestelmä, on julkisen sekto-
rin lääkärille siten eräänlainen takaportti. On hyvä, että hän voi lääkä-
rietiikkansa säilyttäen ohjata tietyt potilaat yksityiseen terveydenhuol-
toon. Yksi tapa ilmaista ylätasolla määriteltävän priorisoinnin ja poti-
lastyössä mukana olevan lääkärin arvojen välinen ristiriita on sanoa,
että ollakseen uskottava, julkinen terveydenhuoltojärjestelmä vaatii
tuekseen jonkinasteista yksityistä terveydenhuoltojärjestelmää, vara-
venttiiliä.
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7.4 Terveydenhuollon uudistusmahdollisuuksia:
benchmarking, skaaledut

Organisaatioteoria opettaa, että laadun paraneminen tai säästöjen ai-
kaansaaminen missä tahansa organisaatiossa voi tapahtua vain oikei-
den kannustimien avulla. Organisaation valvonta ulkopuolelta on vai-
keata. Sen sijaan valvontaan voi yrittää valjastaa markkinavoimat luo-
malla kilpailua palvelusten tuottamisessa myös niin, että palvelujen
tuottajiin sovellettaisiin tilaajan toimesta benchmarking-menettelyä,
laatupisteitä. Tuottajia voitaisiin verrata siis parhaaseen kilpailijaan.

Perussairaanhoitopalvelujen tuottaminen paikallisesti on tasa-
vertaisuuden kannalta oikea lähtökohta. On kuitenkin mahdollista,
että esim. nykyinen kuntajako ja luodut organisaatiot voivat ehkäistä
tehokkuushyötyjen ja kustannussäästöjen aikaansaamista.

Erikoistuminen taas tarkoittaa sitä, että alalta haetaan skaala-
etuja. Yksi erikoislääkäri voi ilmeisesti hoitaa huomattavasti laajem-
man maantieteellisen alueen kuin tänään on laita. Kaikkia palveluita
ei kannata tuottaa jokaisessa sairaalassa. Potilaat voivat liikkua, lää-
kärit voivat liikkua. Operaatioiden keskittäminen harvoihin käsiin
merkitsee ammattitaidon vahvistumista ja väljän ammattitaidon ris-
kin vähenemistä. Tietoisuus omasta vahvasta ammattitaidosta luo osaa-
jaan tervettä itsekunnioitusta. Erikoistuminen ja sitä kautta tapahtu-
va ammattitaidon kehittyminen voivat luoda spesialistille merkittä-
vän uuden kannustimen.

8 VOIKO UUSI TEKNOLOGIA TULLA AVUKSI?

Sekä terveydenhuoltopalvelujen että esim. vanhushuollon laadun tur-
vaamisessa on sijaa innovatiivisuudelle. Uusi teknologia voi tulla myös
vanhushuollossa avuksi tavalla, joka aikaisemmin ei ole ollut mahdol-
lista. Yhteydenpito helpottuu ja tulee reaaliaikaiseksi.

Tältä osin on ilmeisesti sijaa yksityisen palvelutuotannon vah-
vistumiselle ja innovatiivisuudelle. Palveluiden saatavuutta voidaan
ilmeisesti parantaa uuden teknologian avulla. Julkista teknologiatukea
olisi suunnattava yrityksiin, jotka pyrkivät alalla innovatiivisuuteen.
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9 JOUKKOLIIKENTEESSÄ VARAA TEHOSTAA

9.1 Kokemuksia säätelyn purkamisesta eri maissa

Britannian joukkoliikenne: tulokset sekalaisia

Britannia on luopunut joukkoliikenteen sääntelystä lähes kokonaan.
Britanniassa vallalla ollut lisenssijärjestelmä muodosti liikenteen kont-
rollin, joka

- teki liikenneverkosta tukiaisista riippuvan

- aikaansai toimialalla tehottomuutta kilpailupaineen puuttumi-
sen johdosta.

Samalla varallisuuden kasvu oli johtanut julkisen liikenteen käy-
tön vähenemiseen.

Joukkoliikenteen yksityistämisessä on kokeiltu sekä vapaata kil-
pailua että tarjouskilpailuja. Vuonna 1985 National Bus Company pil-
kottiin ja myytiin yksityisille liikennöitsijöille. Ajetut bussikilometrit
kaksinkertaistuivat mutta matkustajien määrä bussia kohden puolit-
tui. Voitot katosivat, mutta kuluttajat hyötyivät vähän. Kilpailu ei kes-
tänyt montakaan vuotta vaan suurinta osaa reiteistä hoitaa nyt mono-
poli (Tukiainen (2002)).

Matkustajamäärien lasku oli Britanniassa sääntelyn purkamiseen
liittynyt suurin pettymys. Purkaminen siten kiihdytti bussiliikenteen
alamäkeä. Kustannusten säästöä silti saatiin merkittävästi ainakin aluk-
si. Kilpailu oli kuitenkin epätervettä. Tiheät aikataulumuutokset joh-
tuivat siitä, että liikennöitsijät pyrkivät varastamaan asiakkaita toisil-
ta liikennöitsijöitä ajoittamalla pysäkille tulon juuri ennen toisen lii-
kennöitsijän bussia. Kuluttajien luottamus väheni ja he kokivat palve-
lun huonontuneen, vaikka odotusajat olivat todellisuudessa lyhyem-

Uusi teknologia mahdollistaa hyvinvointipalvelujen tuottamisen nykyistä
tehokkaammin. Tämä toteuttamisessa on mahdollista hyödyntää nykyistä
enemmän yksityistä aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta. Julkista teknolo-
giatukea olisi suunnattava yrityksiin, jotka pyrkivät tällä alalla innovatiivi-
suuteen.
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piä! Vain Lontoo oli myönteinen poikkeus. Lontoossa tarjouskilpailut
toimivat ja matkustajamäärät kasvoivat.

Johtopäätös Britanniasta näyttäisi siis olevan, että liikennöitsijöiden kilpai-
luttaminen tarjouskilpailulla on parempi tapa hoitaa bussiliikennettä kuin
vapaasti kilpaillut markkinat.

Säätelyä voidaan siis purkaa kilpailuttamalla yrityksille oikeus
tuottaa palveluja. Markkinoiden teorian mukaan markkinoiden kyky
toimia on riippuvainen siitä, aiheuttavatko potentiaaliset uudet mark-
kinoille tulijat riittävästi kilpailullista uhkaa markkinoilla jo toimiville
yrityksille.18 Joukkoliikenteessä potentiaalista kilpailua rajoittavat lii-
kennöitsijältä vaadittavat kiinteät investoinnit kalustoon. Siten tiukat
ehdot markkinoiden kilpailullisuudesta eivät toteudu. Toimialalle voi
jäädä tehottomuutta. Jos toimilupien määrä esim. on vakio, markki-
noille tule ei ole vapaata. Tätä lieventää kuitenkin se, että luvat voi-
daan aika ajoin kilpailuttaa uudestaan.

Varoittava esimerkki:  Ruotsin taksiliikenteen vapauttaminen
Ruotsin taksielinkeino vapautettiin vuonna 1990. Liberalisointi mer-
kitsi vapaata alalle tuloa ja vapaata hinnoittelua. Liikennelupien mää-
rälle ei asetettu mitään rajaa, ei ollut sääntöjä työajasta eikä liiken-
nöintivelvollisuudesta. Taksiyrittäjien liittyminen tilauskeskukseen
muuttui myös vapaaehtoiseksi (Nokelainen, 1996).

Sääntelyn päättymisen jälkeen autojen lukumäärä kasvoi Ruot-
sissa tuntuvasti, noin 12 000:sta 15 000:een.Taksiyrittäjien määrä kas-
voi 7 500:sta 10 000:een. Tähän hyvät uutiset päättyvätkin. Palvelun
laatu heikkeni ratkaisevasti. Taksimatkojen hinnat nousivat vapautta-
misen jälkeen kuuden kuukauden aikana 20 prosenttia. Asiakkaiden
kohtelu huononi. Aikaisempaa suurempi osa asiakkaista tunsi koke-
neensa turvattomuutta taksilla ajosta. Toisaalta osa koki palvelun pa-
rantuneen ts. laatuhaitari oli venähtänyt ja palvelun laadun riski siten
kasvanut. Asiakkaiden huijauksia tapahtui ja kiskurihintojen ottamis-
ta esiintyi. Jopa asiakkaan riski tulla ryöstetyksi oli todellinen. Yhtenä
negatiivisena ilmiönä tuli kuvaan kuljettajien kyydistä kieltäytymisen
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lisääntyminen. Arlandan lentoasemalla oli jopa käytössä mafiamaisia
menetelmiä taksien välillä. Asiakkaalla oli myös riski, että kuljettaja ei
löytäisi perille. Myös kuljettajien työolot ja palkat heikkenivät.

Odotukset sitä, että vapaa kilpailu automaattisesti johtaisi pa-
rempaan palvelutasoon, olivat siis osoittautuneet virheellisiksi.

Vaikka taksiliikenne ei edusta julkishyödykettä, julkinen säätely
on alalla tarpeen. Yksityistettäessä tai vapautettaessa markkinat kil-
pailulle on ilmeisesti aihetta organisoida markkinat ottaen aidosti huo-
mioon niiden erityispiirteet. Esimerkiksi toisin kuin joukkoliikentees-
sä takseille mainetekijä on merkityksetön. Asiakassuhde on tyypilli-
sesti kertakäyttöinen.

Ilman oikeaan osuvia sääntelytoimenpiteitä taksimarkkinat ei-
vät siis voi tämän kokemuksen mukaan toimia niin kuin niiden tulee
toimia. Ruotsi ei ole ainoa maa, jossa taksiliikenteen vapautus on joh-
tanut vakaviin ongelmiin. Tuoreet tiedot Lontoon laittomien taksien
vaaroista asiakkaalle ovat yhtä puhuttelevia.

Tällaisten markkinoiden organisointi ilman julkista säätelyä on
ongelmallista. Ilmeisesti tilaajien ja autoilijoiden väliin rakennettu vä-
littäjäyksikkö on tarpeen (Nokelainen, 1996).

9.2 Helsingin seudun julkisen liikenteen ulkoistami-
nen mahdollista

Helsingin seudun joukkoliikenteessä olisi saavutettavissa tuntuviakin
kustannussäästöjä kehittämällä joukkoliikennettä kunnallisesta osit-
tain yksityiseksi yhtiöittämällä, yksityistämällä ja ulkoistamalla. Ny-
kyisin raideliikenne (rautatiet, raitiovaunuliikenne ja metroliikenne)
ovat kokonaisuudessaan julkisesti omistettuja (VR valtion ja muu rai-
deliikenne Helsingin kaupungin omistuksessa). Vaihtoehtoinen malli
voisi lähteä siitä, että raideliikenteessä toteutetaan toimintojen yhti-
öittäminen ja omistuksen eriyttäminen kolmeen portaaseen seuraavasti:

Taksiliikenne on esimerkki toimialasta, jolla tarvitaan säätelyä.
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- Raideverkoston ja siihen liittyvien turva- ja liikenteenohjaus-
laitteiden omistus ja ylläpito säilytetään julkisomisteisena. Näin
myös vältetään muualla tehdyt virheet. Britanniassa raidever-
koston omistus yksityistettiin vieläpä niin, että omistus pilkot-
tiin eri yhtiöiden kesken. Seurauksena oli laatukontrollin ja val-
vonnan vaikeus, heikentynyt raideverkoston laatu ja toistuvat
vakavat onnettomuudet. Suomessa julkisesti omistettuihin rai-
deverkkoihin liittyvän infrastruktuurin voi sanoa olevan huip-
pukunnossa. Ratojen kunnosta johtuneita suuronnettomuuksia
ei ole tapahtunut vaan onnettomuudet ovat johtuneet pääsään-
töisesti kuljettajien inhimillisistä virheistä. Niitäkin voidaan vä-
hentää varustamalla raideverkosto ja kalusto automaattisella jat-
kuvalla kulunvalvonnalla.

- Kuljetuskaluston omistus ja kunnossapito on mahdollista yhti-
öittää ja hajauttaa julkisesti ja yksityisesti yhteisesti omistettu-
jen yhtiöihin. Näin mm. kaluston kehittämistä koskeviin inves-
tointeihin on saatavissa yksityisen sektorin markkinaperiaattei-
ta ja ajan tasalla olevaa teknistä tietämystä. Esim. Tukholman
metron kalustosta vastaa yhtiö nimeltä TÅGIA, jonka omista-
vat SL, Bombardier ja Connex kukin kolmasosalla. Liikennöitsi-
jän eli Connexin osuus yhtiössä siirtyy yhtiösopimuksen mukaan
uudelle liikennöitsijälle, mikäli Connex häviää liikenteen tule-
vaisuudessa. Kalusto on tulevaisuudessa yhä monimutkaisem-
paa ja sisältää monia tietokoneita ja ohjelmistoja, joiden ylläpito
pienissä yksiköissä on vaikeaa toteuttaa. Tässä on yksi syy sille,
miksi vaunuvalmistajan asiantuntemusta olisi saatava kalusto-
yhtiöihin mukaan, sillä julkisella sektorilla ei ole varaa pitää re-
servissä monta huippuosaajaa satunnaista tarvetta varten.

- Kuljetuspalvelujen tuotannossa voidaan jopa pääsääntöisesti  siir-
tyä yksityisille liikennöitsijöille ulkoistettuun tuotantoon. Näin
saadaan kaikki ulkoistamisen hyödyt: palvelut tarjoaa tehokkain
liikennöitsijä. Tärkeätä on huolehtia sekä kilpailun säilyvyydes-
tä että palvelujen laadusta.
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10 KOKOAVIA NÄKÖKOHTIA

10.1 Kansanterveydestä

Tässä raportissa on tarkasteltu kansalaisten hyvinvointipalvelujen tuot-
tamista yhteisin voimavaroin rahoitettuna ja julkisen sektorin tilaama-
na, organisoijana yhdessä markkinaehtoisten ratkaisujen kanssa. Tie-
tenkin on mahdollista myös ottaa yksi askel taaksepäin ja kysyä, onko
kansalaisten omin voimin tehtävissä enemmän kuin tänä päivänä ta-
pahtuu.

Helposti myös käy niin, että jos kaikki asiat pyritään hoitamaan
julkisen sektorin toimesta, vapaaehtoinen kansalaistoiminta näivettyy.
Tapahtuu ns. syrjäytymisvaikutus, �crowding-out�. Kolmas sektori,
kansalaistoiminta ja vapaaehtoistyö voisivat kenties tulla apuun joil-
lakin rintamilla. Terveydenhuoltoa tämä ei voi koskea mutta sosiaali-
palveluissa voisi olla mahdollisuuksia. Ainakin kasvavia tarpeita on.
Esimerkkinä toisesta yhteydestä mainittakoon vapaapalokunta VPK,
paloturvallisuudessa vanha upea keksintö.

Ihmisten terveys ei ole hänen omissa käsissään. Silti sairastu-
misriskejä vastaan voi ainakin jossain määrin suojautua. Monia tauti-
ja sairastumisriskejä vastaan voi vähentää

- terveillä elämäntavoilla

- ruokavaliolla

- liikunnalla.

Kansanterveys on jossakin määrin kulttuurisidonnaista. Eri kan-
soilla riski eri tauteja vastaan näyttäisi poikkeavan. Ei ole mahdotonta
ajatella, että nykyistä terveemmillä elämäntavoilla voitaisiin saavut-
taa merkittävää kansantaloudellista hyötyä.

Ihmisen ruokavaliota näyttää hallitsevan vuosituhantisen kehi-
tyksen geenistöön iskostama sanoma: varastoi rasvaa ja syö hiilihyd-
raatteja niin paljon kuin niitä on tarjolla. Geenistömme on oppinut
tämän viestin primitiivisten heimojen ajoista lähtien, jolloin ravintoa
oli niukalti, sen hankkimiseen liittyi riskejä ja ajoittainen nälänhätä
johti taisteluun hengissä pysymisestä. Länsimaissa vahvistunut liikali-
havuus, joka on pikavauhtia leviämässä markkinat vapauttaneeseen
Kiinankin väestöön, viestii ihmisen heikkoudesta geenistöään vastaan.
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Moderni elintarviketuotanto näyttää olevan geenistön puolella ihmis-
tä vastaan makeutusaineineen.

Elintavoissaan ihminen on myös myooppinen, lyhytnäköinen.
Hetkellinen nautinto ylittää paremman kurinalaisuuden mukanaan tuo-
man pitkän tähtäimen edun. Taloustieteilijä sanoisi, että diskontto-
korko on korkea. Pahimmillaan ongelma näyttäytyy nautintoaineissa,
joiden kuluttaminen aiheuttaa riippuvuutta. On tiedossa, että tupak-
ka ja alkoholin liikakäyttö ovat merkittävä terveysriski. Korkean elin-
tason maissa leviävä itse aiheutettu huumeriippuvuus on vakava. Mai-
nittu lyhytnäköisyys näyttäytyy siinä, että kokeilijat tietävät riippu-
vuusriskistä ts. siitä, että heidän tulevat kulutustottumuksensa ovat
ehdollisia nykyisille kulutuspäätöksille. Tämä riski ei ilmeisesti ole riit-
tävä vastapaino hetkelliselle nautinnolle.

Ilmeisesti ihminen ei riittävästi kykene hallitsemaan geenistön-
sä mahtia ihmisen traumaattisen lajihistorian valossa enempää kuin
sen mahtia hetkellisen nautinnon tavoittelussa. Tämä viittaa ennalta
ehkäisevän kansanterveystyön merkitykseen ja tukemiseen yhteiskun-
nan verovaroin. Ei ole mahdollista luoda suoria verotukia niille, jotka
muita paremmin huolehtivat terveydestään. Epäsuorasti julkinen val-
ta voi kuitenkin tukea liikuntaharrastuksia, kolmannen sektorin toi-
mintoja, ja kiristää roskaruoan verotusta. Voi olla, että nämä tiet avaa-
vat uusia näköalo ja.

Hyvin toimiva terveydenhuolto vähentää myös sosiaalimenoja.
Nihilistisesti voi tietenkin sanoa, että johtaessaan keskimääräisen elin-
iän pitenemiseen sekä parantuneet elintavat että terveydenhuolto joh-
tavat kasvaviin terveydenhuoltomenoihin ihmisten myöhemmällä elin-
iällä. Ilmeisesti tämän argumentin voi torjua sen tiedon avulla, että
vanhuuden terveydenhuoltomenot useimmiten keskittyvät kuitenkin
ihmisten kahteen viimeiseen elinvuoteen.

Tässä raportissa on kysytty, tuottaako kilpailu ja markkiname-
kanismien hyödyntäminen parempaa terveydenhuoltoa. Vastaus on,
että se ei automaattisesti tuota mutta että oikein toteutettuna se tuot-
taa. Jo nykyisellä palvelurakenteella on päästävissä uusilla keinoilla
eteenpäin. Väestön muutokset edellyttävät silti palvelurakenteen ke-
hittämistä. Tältä osin yrittäjyys uusilla palvelualoilla on alihyödynnet-
ty resurssi. Teknologisten innovaatioiden myötä on mahdollistaa pääs-
tää pullon henki ulos ja löytää uusia tapoja hoitaa palvelut.
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Laadun takaamiseksi kuntien vastuusta palvelujen järjestäjänä
on pidettävä kaikissa oloissa kiinni. Laatuvaatimus tulee määritellyksi
ostopalvelusopimuksessa. Ostopalvelusopimuksen avulla on näin mah-
dollista toteuttaa laadun valvontaa. Silti objektiivista laatuseurantaa
tarvitaan. Sellaista voitaneen toteuttaa myös asiakaskyselyjen muo-
dossa.

10.2 Yhteenveto

Otsikkonsa mukaisesti tämä raportti on identifioinut tekijöitä, jotka
herättävät kysymyksen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden turvaa-
misesta. Otsikon toinen osa �peruspalveluja uudella tavalla� viittaa
siihen mahdollisuuteen, että samalla kun nykyiset laajalti hyväksytyt
peruspalvelut ja niiden nykyinen rahoitusmuoto pyritään säilyttämään,
niiden tuottamisessa kannattaa tutkia markkinoiden kykyä ottaa lisä-
vastuuta. Hyvinvointiyhteiskunnan vaikeudet ovat kärjistymässä vä-
estön ikääntyessä ja megatrendien ollessa Suomelle epäedullisia.

Peruspalvelujen problematiikan jäsentäminen edellyttää sen ym-
märtämistä, mikä ero on julkishyödykkeillä ja yksityishyödykkeillä.
Vaikka markkinavoimat eivät kykene hoitamaan edellisten tuotantoa,
jälkimmäisten tuottamisessa ne ovat parempia. Terveydenhuolto- ja
sosiaalipalvelut sekä koulutus ovat yksityishyödykkeitä. Jos julkinen
valta kykenee tilaajan roolissa ottamaan vastuun laatukontrollista toi-
mien näin kansalaisten edusmiehenä, markkinamenetelmiä voidaan
tuoda näiden palvelujen tuotantoon. Markkinaelementtejä sisältyy ti-
laaja-tuottajamalliin, palveluseteleiden käyttöön ja ulkoistamisratkai-
suihin. Näiden lisäksi yhteistyötä on vahvistettavissa julkisen sektorin
sisällä kuntarajat ylittäen kuin myös yksityisen sektorin ja julkisen sek-
torin välillä. Raportissa on katsastettu monet kokeilut meillä ja muu-
alla ja monet niistä ovat rohkaisevia.

Yksityistämisessä on monella toimialalla ja monessa maassa tehty
myös vakavia virheitä. Pääsääntöisesti tuotannollisen toiminnan yksi-
tyistämisessä kokemus on ollut myönteinen ja evidenssi on vahvaa
tämän osalta.19 Sen sijaan Britannian joukkoliikenteen yksityistämi-
nen, Ruotsin taksiliikenteen ja Kalifornian sähkömarkkinoiden vapaut-
taminen kilpailulle ja Suomen rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen
kaikki ovat esimerkkejä säätelyn purkamisesta, jotka johtivat vaka-
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viin ongelmiin. Muualla tehtyjä virheitä ei saa toistaa. Joukkoliiken-
teen ulkoistamisessa nähdään silti mahdollisuuksia edetä myös Suo-
messa nyt, kun muualla tehdyt virheet on analysoitu.

Raportissa selitetään, miksi muutosvastarintaa esiintyy. Ideolo-
gisten syiden ei kuitenkaan nähdä olevan perusteltavissa. Jos julkinen
valta säilyttää vahvan tilaajan roolinsa myös tulevaisuudessa, myös-
kään ihmisten yhdenvertaisuus ei ole uhattuna. Peruspalvelujen saa-
tavuudella onkin progressiiviseen verotukseen rinnastettava vaikutus,
kun ajatellaan ihmisten taloudellisten mahdollisuuksien tasavertaista-
mista.

Raportissa luodaan myös katsaus siihen, miksi julkista sektoria
tarvitaan. Samalla todetaan, että julkisen sektorin kokoa on tarkkail-
tava eikä virkakoneisto saa paisua liikaa. Siinä myös esitetään joitakin
huomioita terveyspalvelujen tuottamisen peruskysymyksistä kuten lää-
käri-potilas -suhteesta ja sen erikoisluonteesta. Pohdinta päätyy sen
korostamiseen, että lääkärietiikkaa ei saa tuhota säästöillä. Tervey-
denhoitoalan uudistamisessa on kuitenkin edettävissä ja raportissa on
joitain huomioita mm. benchmarking-menettelystä ja skaalaetujen hyö-
dyntämisestä. Uuden teknologian nähdään avaavan kosolti vielä hyö-
dyntämättömiä mahdollisuuksia.
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Viitteet
1 Tästä perusanalyysin ovat esittäneet Epple and Romer (1991). Tämän argumentin mukaan
alueittain tai maittain eriytetty tuloverotus kapitalisoituu kiinteistöjen hintojen vastakkaissuuntaisena
erona niin, että korkean verotuksen maassa kiinteistöt ovat halvempia ja vuokrat matalampia. Esim.
kuntien veroäyrien ja kiinteistöjen hintojen erot Suomessa tukevat tämän vaikutuksen olemassaoloa.
Muuttopaineet syntyvät pääasiassa tämän mukaan muista tekijöistä kuin esim. tuloverotuksesta.
2 Valkonen (2002).
3 Julkishyödykkeiden teoria on esitelty monessa alan kirjassa, ks. esim. Cornes  and Sandler
(1996).
4 Uusi tieto, innovaatiot rakentuvat aina aikaisemman tiedon päälle. Nyky-yhteiskunnassa on
kaksi tietoa tuottavaa järjestelmää. Toinen on �science�, joka tuottaa perustutkimusta, toinen �techno-
logy�, joka tuottaa kaupallista tutkimusta. Niiden taustalla olevien poikkeavien kannustinjärjestelmi-
en tunteminen on äärimmäisen kiintoisa tutkimusalue. Tässä voidaan viitata esimerkiksi kirjoituk-
seen Dasgupta and David (1994).
5 Taloustieteen kielellä ilmaistuna kansalaisten ja julkisen sektorin työntekijöiden välillä val-
litsee tällöin päämies-agentti -suhde.
6 Tässä on hyvä viitata myös valtiovarainministeriön työryhmän VM 128:2001 raporttiin.
7 Tällä nimityksellä kunnioitetaan italialaisen taloustieteilijän ja sosiologin Vilfredo Pareton
(1848-1923) taloustieteellisiä oivalluksia. Tämä ajattelutapa on taloustieteellisessä politiikka-analyysis-
sa aivan keskeinen ja siksi hyödyllistä tässäkin yhteydessä tulla mainituksi.
8 Tätä ovat vastikään arvioineet Pearson and Martin (2002).
9 Joskow (2001).
10 Ks. tarkemmin Hjerppe (1997).
11 Transaktiokustannuksia ovat esim. luotettavan sopimuskumppanin löytäminen, sopimusten
valvominen jne.
12 Rothschild and Stiglitz (1976).
13 Galor and Tsiddon (1997) osoittavat, että uuden teknisen innovaation syntyessä muita kyvyk-
käämmät palkitaan mutta että pitkällä aikavälillä tulonjako pyrkii palautumaan.
14 Tämän jakson materiaali nojaa paljolti VATT:n raporttiin �Talouden rakenteet 2001�.
15 Terveyskeskusten tuottavuus vuosina 1997 ja 1998 ja tuottavuuseroja selittävät tekijät, VATT
88 /2002.
16 Ks. VATT 31, 2001.
17 Pekurinen ja Junnila (2002).
18 Tätä kysymystä ovat erityisesti käsitelleet Baumol, Panzar and Willing (1982).
19 Megginson (2002).




