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Valinnanvapaus käsitteenä
• Valinnan käsitteessä määritellään filosofinen ja praktinen ulottuvuus

• Valinta liittyy ihmisen toimintaan ja sitä on vaikea erottaa muusta 

toiminnasta tai valinnan vapaudesta (Turunen 1992; Turunen 1997). 

• Valinta on jonkin ottamista ennen jotain muuta (Concise Oxford Dictionaries 2016).

• Terveydenhuollossa valinnanvapauden käsite voidaan ymmärtää 

näkökulmasta riippuen normatiivisena tai välineellisenä käsitteenä; 

liberalistinen ajattelu (Hayek 1979; Friedman & Friedman 1980) korostaa yksilön vapautta, 

markkinatalous taloudellisen toiminnan vapautta ja hyödyn 

maksimointia sekä asiakkuutta/kuluttajuutta (Hirschman 1970; Le Grand 1992; Kreisz & 

Gericke 2010; Winblad & Ringard 2009; Victoor ym. 2012) ja terveydenhuollon eettiset periaatteet  

painottavat yksilön autonomiaa ja vapautta tehdä itseään ja 

hyvinvointiaan koskevia valintoja (ETENE 2001; ETENE 2014;  Beauchamp & Childress 2013). 

• Lait määrittävät valinnanvapautta oikeuksien kautta (Airaksinen 1993; Aiken & 

Catalano 1994; Thompson ym. 2006; Ojanen & Scheinin 2011). 



Valinnanvapauden edellytyksiä potilaan ja 

asiakkaan näkökulmasta

• Valinnanvapautta koskevien oikeuksien tunteminen

• Halu ja kyky tehdä valintoja

• Mahdollisuus (osallistua) valintojen tekemiseen

• Riittävä, luotettava, ymmärrettävä sekä valinnan kannalta 

hyödyllinen tieto ennakkoon ja valintoja tehdessä hoitotilanteissa

• Riittävä valinnanvara ja taloudelliset tekijät



Valinnanvapaus ja terveydenhuollon    

erityispiirteet

• Terveydenhuollon erityispiirteet mm. palvelun tarpeeseen liittyvä 

epävarmuus, tiedon epätasainen jakautuminen palvelun tuottajan ja 

potilaan välillä vaikeuttavat valinnanvapauden toteutumista (Arrow 1963; Le

Grand 2007; Sintonen & Pekurinen 2009; Tuomala 2009; Valtonen 2010; Beauchamp & Childress 2013).

• Terveydenlukutaito voi rajoittaa potilaan valintamahdollisuuksia (Chen ym. 

2014; Rademakers ym. 2013).

• Terveyteen liittyvät valintamahdollisuudet ovat laajoja ja jatkuvia mm. 

elämäntavat.

• Palvelujen osalta valinnanvapaus voi koskea hoitopaikkaa, hoitavaa 

henkilöä, hoidon ajankohtaa tai hoitomuotoa (Greener 2007; Van de Walle & Marien 2015). 



Valinnanvapaus potilaan oikeutena

Valinnanvapaus potilaan moraalisena oikeutena

Itsemääräämiseen perustuva potilaan moraalinen oikeus valita

Valinnanvapaus potilaan laillisena oikeutena

Terveydenhuoltolaki 2010/1326 § 48: ”Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, 

henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Hoitopaikka on valittava 

yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.” 

Valinnanvapauden 

arvostaminen

Valintaan 

osallistuminen

Valintaa koskevan 

oikeuden tunteminen

Valintaan yhteydessä olevat tekijät

Elektiivisen leikkauspotilaan valinnanvapauden toteutuminen julkisessa terveydenhuollossa Suomessa



Tutkimusasetelma

Teoreettinen vaihe 

(2012–2015)

• Tavoite: Tutkimuksen teoreettisen lähtökohdan ja

keskeisten käsitteiden määrittäminen, potilaan

sairaalan valintaa tarkastelevan mittarin

kehittäminen ja arviointi sekä käsityksen

muodostaminen sairaalan valinnan toteutumisesta ja

siihen yhteydessä olevista tekijöistä potilaan

näkökulmasta kuvattuna

• Menetelmä: Kaksi kirjallisuuskatsausta ja

aihealuetta käsittelevä muu teoreettinen kirjallisuus,

SAVA-mittarin kehittäminen ja arviointi kolmessa

asiantuntijapaneelissa (n=26) ja kyselylomakkeen

esitestaus potilailla (n=55)

Empiirinen vaihe  

(2014–2017) 

Tavoite: Elektiivisen leikkauspotilaan sairaalan valinnan

toteutumisen ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden tutkiminen ja

analysointi

Menetelmä: Aineistonkeruu = kyselytutkimus potilaille (n=853),

hoidettujen potilaiden määrää koskevan toteumatiedon kerääminen,

aineistojen tilastollinen analyysi

Kuvaus elektiivisen leikkauspotilaan valinnanvapaudesta 

moraalisena ja laillisena oikeutena julkisessa terveydenhuollossa Suomessa



Lainsäädäntö ja valinnanvapaus 

• Potilaan tiedonsaantioikeus ja itsemääräämisoikeus ovat kirjattu 

potilaslakiin (785/1992). 

• Terveydenhuoltolaki (1326/2010) laajensi potilaan oikeuksia valita 

kiireettömän hoidon hoitopaikka julkisessa terveydenhuollossa. 

Sairaalan valinta tehdään yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin 

kanssa.

• Potilaalla on myös oikeus saada suomalaiseen palveluvalikoimaan 

kuuluvaa hoitoa toisesta EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä (1201/2013). 

• Potilaalla on subjektiivinen oikeus kiireelliseen hoitoon (1326/2010).

• Hoitoonpääsyn määräajoista säädetään Terveydenhuoltolaissa 
(1326/2010).



Sairaalan valintaa koskevan oikeuden 

toteutuminen

• 37 % elektiivisistä leikkauspotilaista tunsi sairaalan valintaa 

koskevan oikeuden.

• Miehet, vähän koulutetut ja samassa sairaalassa aiemmin hoidetut 

vastaajat tunsivat oikeutensa todennäköisemmin kuin naiset, 

korkeasti koulutetut ja ne, jotka eivät olleet aikaisemmin hoidettavina 

samassa sairaalassa.

• Mitä heikommaksi vastaaja arvioi terveytensä, sitä 

todennäköisemmin hän katsoi olevansa oikeutettu valitsemaan 

sairaalan yhdessä lääkärin kanssa.



Potilaiden ja asiakkaiden halu ja kyky tehdä valintoja

• 76 % elektiivisistä leikkauspotilaista arvosti sairaalan valintaa 

koskevaa valinnanvapautta.

• 90 % vastaajista halusi valita sairaalan yhdessä lääkärin kanssa.

• Vähän koulutetut vastaajat arvostivat valinnanvapautta korkeasti 

koulutettuja enemmän.

• Vastaajat, joilla oli käytettävissä internet-yhteys pitivät sairaalan 

valintamahdollisuutta vähemmän tärkeänä kuin ne, joilla sitä ei ollut. 



Sairaalan valintaan osallistuminen
• 24 % elektiivistä leikkauspotilaista valitsi sairaalan lähetteen saamisen yhteydessä.

• Vastaajat, jotka olivat käyneet lääkärin vastaanotolla vain kerran viimeisen vuoden 

aikana, valitsivat sairaalan todennäköisemmin kuin 6-10 kertaa  vo.lla käyneet.

• Sairaalan valintaan osallistuneet olivat muita vastaajia iäkkäämpiä ja vähemmän 

koulutettuja.

• Sairaalan valintaan osallistuneet olivat saaneet lähetteen muita vastaajia 

useammin yksityislääkäriltä. 

• Sairaaloiden välillä havaittiin selkeitä eroja potilaiden vastauksissa. 

• Vastaajat arvioivat varsin myönteisesti lääkärin toimintaa vastaanottokäynnillä. 

• Sairaalan valintaan osallistuneet arvostivat enemmän valinnanvapautta, halusivat 

valita useammin itsenäisesti, tunsivat valintaa koskevan oikeutensa paremmin ja 

kokivat lähettävän lääkärin toiminnan myönteisempänä kuin ne, jotka eivät olleet 

osallistuneet valintaan. 

• Rekisteriaineistoon perustuvan toteumatiedon mukaan sairaanhoitopiireissä oli 

hoidettu 3 – 8 % ns. ulkokuntien potilaita vuosina 2014-16. 



Valintaa tukeva tieto
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Sairaalan valinnassa tärkeä vertailutieto

Summamuuttuja n ka kh minimi maksimi

Potilasturvalliset hoitokäytännöt 853 4,49 0,54 1 5

Lääketieteellisten palvelujen laajuus ja henkilökunnan ammatillinen

pätevyys 853 4,35 0,62 1 5

Palvelukokemus 853 4,32 0,50 1,08 5

Potilaskeskeiset toimintatavat 853 4,19 0,46 1,63 5

Tilat ja oheispalvelut 853 3,95 0,62 1 5

Hoidon ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

853 3,77 0,70 1 5

Summamuuttuja kaikki 853 4,22 0,43 1,56 5



Sairaalan valinnassa tärkeä vertailutieto

Muuttuja n ka kv p-arvo

Sukupuoli

Mies

Nainen

344

332

4,17

4,31

0,117

0,117

0,001

Palveluseteliä leikkaushoidon hankintaan 

harkitseva

Kyllä

Ei

307

369

4,31

4,17

0,117

0,115

< 0,001

Matkakulut Suomessa euroina
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0,002

KHOS-I

Tietoon myönteisesti suhtautuvat

0,010 0,008



Sairaalan valinnassa tärkeä vertailutieto
Muuttuja ja 

asiakokonaisuus

Kaikki 

asiakokonaisuudet 

yhteensä 

Potilasturvalliset 

hoitokäytännöt

Lääketieteellisten 

palvelujen laajuus ja 

henkilökunnan 

ammatillinen pätevyys

Palvelukokemus Potilaskeskeiset 

toimintatavat

Tilat ja peruspalvelut Hoidon ja 

palvelujen 

saatavuus ja 

saavutettavuus

Sukupuoli Naiset tärkeämpinä Naiset tärkeämpinä Naiset tärkeämpinä Naiset tärkeämpinä Naiset tärkeämpinä

Koulutus Kansa-, keski- ja 

peruskoulu 

tärkeämpinä vs. 

yo.tutkinto

Ikä Mitä vanhempi, sitä 

vähemmän tärkeä

Kotitalouden koko Mitä enemmän yli 75-

vuotiaita, sitä vähemmän 

tärkeänä

Matkakulut FIN 0 euroa ja 1-50 

euroa tärkeämpinä 

kuin 101 euroa 

valmiit maksamaan

0 euroa tärkeämpinä kuin 

101 euroa valmiit 

maksamaan

0 euroa tärkeämpinä 

kuin 1-50 ja 101 

euroa valmiit 

maksamaan

0 euroa tärkeämpinä 

kuin 1-50 ja 101 euroa 

valmiit maksamaan

0 euroa tärkeämpinä 

kuin 1-50 ja 101 

euroa valmiit 

maksamaan

Palveluseteli + tärkeämpinä + tärkeämpinä + tärkeämpinä + tärkeämpinä + tärkeämpinä + tärkeämpinä + tärkeämpinä

KHOS/I + tärkeämpinä + tärkeämpinä + tärkeämpänä + tärkeämpinä + tärkeämpinä

KHOS/B + tärkeämpinä

Sairaala Sairaalan 1., 2., 3., ja 6. 

vastaajat pitivät 

tärkeämpinä kuin 

sairaalan 9. vastaajat

Aikaisempi hoito samassa 

sairaalassa

+ tärkeämpänä

Hoitoon hakeutuminen 

toiseen EU-maahan

+ tärkeämpänä



Potilaan ja asiakkaan valinnanvapauden    

tukeminen

• Terveydenhuollon asiantuntijuuteen liittyy ammatillinen moraalinen 

velvollisuus kunnioittaa potilaan itsemääräämistä ja tukea tiedon 

avulla potilaan kykyä tehdä päätöksiä (Beauchamp & Childress 2013; Leino-Kilpi 2014). 

• Valinnanvapauden tukemisessa on olennaista, että potilasta 

kuunnellaan ja hän voi esittää terveyteensä liittyviä kysymyksiä, saa 

niihin selkeitä, ymmärrettävissä olevia vastauksia ja kokee 

mielipiteensä arvokkaaksi. 

• Tietoa omasta tilanteesta ja hoidon mahdollisuuksista voidaan pitää 

itsemääräämisen edellytyksenä. 



Pohdittavia kysymyksiä

• Potilaat arvostavat valinnanvapautta, mutta sen perimmäinen 

tarkoitus vaikuttaa hukkuneen järjestelmälähtöisessä ja poliittisesti 

latautuneessa julkisessa keskustelussa.

• Mitä valinnanvapaus tarkoittaa potilaalle ja miksi sitä arvostetaan? 

• Miten valinnanvapaus vaikuttaa potilaiden ja asiakkaiden sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa koskeviin odotuksiin?

• Miten valinnanvapauden laajentuminen muuttaa työtehtävien sisältöä 

ja osaamistarpeita?

• Tuottaako koulutus tarvittavaa osaamista muuttuviin tarpeisiin?

• Miten valinnanvapauden mukanaan tuomia uusia ilmiöitä mm. 

kilpailua ja markkinointia  hallitaan eettisesti kestävällä tavalla?



Kiitos!

Kiitos!


