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1. Johdanto

Viimeaikaista terveyspoliittista keskustelua ja

terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän tutki
musta on ohjannut näkemys, jonka mukaan
suomen terveydenhuolto olisi ajautumassa ra
hoituskriisiin. tällaista näkemystä puoltavat
monet seikat. suurimpana uhkana pidetään
väestön ikääntymistä, minkä odotetaan kasvat
tavan terveyspalvelujen kustannuksia lähivuo
sina merkittävästi. Vuonna 2004 65 vuotta täyt
täneitä oli 15,9 prosenttia väestöstä. tilastokes
kuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2010
65 vuotta täyttäneitä olisi noin 17 prosenttia,
vuonna 2020 noin 23 prosenttia, vuonna 2030
noin 26 prosenttia ja vuonna 2040 noin 27 pro
senttia väestöstä (tilastokeskus 2004). Väestön
ikääntymiskehityksen lisäksi kustannuspaineita
aiheuttavat työikäisen väestön osuuden piene
neminen, palvelutuotannon tehottomuusongel
mat, uudet entistä kalliimmat lääketieteelliset
teknologiat sekä kasvavat työvoimakustannuk
set.
terveydenhuollon rahoituksen riittävyys

riippuu tulevaisuuden menokehityksestä ja sii
tä, kuinka hyvin rahoitusjärjestelmä pystyy so
peutumaan muutoksiin. rahoitusjärjestelmän
toimivuuteen vaikuttavat sen rakenteellisten
ominaisuuksien lisäksi talouden kasvuvauhti,
veropolitiikka, työllisyys ja talouden huolto
suhde (työikäisen ja työelämän ulkopuolella
olevan väestön suhde). terveydenhuollon ra
hoituksen turvaamiseksi on myös etsitty kei
noja uudenlaisista rahoitusratkaisuista (lääkä
riliitto 1999, Forss ja klaukka 2003) sekä pal
velujen käyttäjiltä perittävien terveydenhuolto
maksujen tuntuvasta korottamisesta.
rahoitusjärjestelmän rakenteelliset muu
tokset vaikuttavat sekä kokonaistulokertymään
että rahoituksen jakautumiseen erilaisten kotita
louksien kesken. koska terveyspalvelut rahoi
tetaan pääosin verovaroin, verotuksessa tapah
tuvat muutokset heijastuvat myös terveyden
huollon rahoituksen tuloluokittaiseen kohden
tumiseen. rahoitusjärjestelmän painopisteen
muutokset julkisen ja yksityisen rahoituksen
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välillä muuttavat sekä rahoituksen tuloluokit
taista kohdentumista että palvelujen käyttäjien
rahoitusosuutta.
terveydenhuollon rahoituksen kohdentu
mista koskevat aikaisemmat tutkimukset ovat
lähinnä tarkastelleet rahoitusjärjestelmän prog
ressiivisuutta, eli sitä kuinka terveydenhuollon
rahoitus jakautuu suhteessa kotitalouksien tu
loihin (doorslaer, janssen ym. 1991, klavus ja
häkkinen 1995, klavus ja häkkinen 1996, kla
vus ja häkkinen 1998, Wagstaff, doorslaer ym.
1999, klavus 2000). näissä tutkimuksissa ei ole
arvioitu terveydenhuollon rahoituksen vaiku
tuksia kotitalouksien toimeentuloon. Vaikka
terveydenhuollon rahoitus jakautuisi kokonai
suudessaan progressiivisesti, saattavat tervey
denhuollon suorat maksut (vrt. engl. direct
payments tai outofpocket payments) muodos
tua kotitalouksien maksukyvyn kannalta huo
mattavan suuriksi (klavus, Mikkola ym. 2004).
tällöin maksut voivat muodostua esteeksi ter
veyspalvelujen käytölle ja/tai heikentää kotita
louksien muita kulutusmahdollisuuksia.
tässä artikkelissa tarkastellaan terveyden
huollon rahoituksen tuloluokittaista kohdentu
mista ja toimeentulovaikutuksia aikavälillä
1990–2001. seuraavassa kappaleessa esitellään
terveydenhuollon rahoituksessa, tulonjaossa
sekä maksu ja veropolitiikassa tutkimusajan
kohtana tapahtuneita muutoksia. sen jälkeen
arvioidaan terveydenhuollon rahoituksen tulo
luokittaista kohdentumista ja siinä tapahtunei
ta muutoksia laskemalla rahoituksen progres
siivisuusindeksit. terveydenhuollon suorien
maksujen toimeentulovaikutuksia arvioidaan
suhteuttamalla terveydenhuoltomaksut kotita
louksien maksukykyyn. lopuksi tarkastellaan,
kuinka tehokkaasti nykyiset maksukatot pie
nentävät terveydenhuollon maksujen kotita
louksille aiheuttamaa maksurasitusta.
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2. Muutokset terveydenhuollon
rahoituksessa
Rahoitusjärjestelmä

Viime vuosikymmenen alussa noin 80 prosent
tia terveydenhuoltomenoista rahoitettiin val
tion ja kuntien verotuloilla sekä pakollisilla
työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä sai
rausvakuutusmaksuilla. 1990luvun alun lama
vuosina valtion maksuosuus pieneni ja kuntien
sekä erityisesti palvelujen käyttäjien (kotita
loudet) maksuosuus kasvoi (kuvio 1).
Valtion rahoitusosuuden pienenemiseen
vaikutti sairauskulujen verovähennysoikeuden
poistuminen vuonna 1992. Vuonna 1993 toteu
tettu valtionosuusuudistus vähensi edelleen
valtion rahoitusosuutta ja siirsi julkisen rahoi
tuksen painopistettä kunnille. sama kehitys on
jatkunut 2000luvulla. Valtion rahoitusosuus
on pienentynyt vuodesta 1990 vuoteen 2005
noin 15 prosenttiyksikköä.
sairauskulujen verovähennysoikeuden pois
tuminen lisäsi palvelujen käyttäjien rahoitus
osuutta. osuutta ovat lisänneet myös asiakas
maksujen korotukset, lääkkeiden käytön kasvu
ja entistä kalliimmat lääkehoitomuodot. saman
aikaisesti eräät lääkkeet ovat siirtyneet sairaus
vakuutuksen korvausjärjestelmän ulkopuolelle.
eumaita koskevassa vertailussa palvelujen
käyttäjien maksuosuus kokonaismenoista on
suomessa varsin suuri (taulukko 1). Vuonna
2001 osuus oli suurempi italiassa, espanjassa
ja kreikassa, kun taas muissa verorahoitteisissa
järjestelmissä, kuten englannissa, ruotsissa ja
tanskassa palvelujen käyttäjien osuus oli sel
västi pienempi.
Veropolitiikka ja sairausvakuutusmaksut

suomessa tehtiin 1990luvulla kaksi laajempaa
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Kuvio 1. Terveydenhuollon rahoitus 1990–2005
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verouudistusta, kokonaisverouudistus ja arvon
lisäverouudistus. tämän lisäksi marginaalive
roasteita alennettiin useampaan otteeseen.
Taulukko 1. Terveydenhuollon suorien maksujen
osuus (%) terveydenhuollon kokonaisrahoituksesta
EUmaissa vuonna 2001
luxemburg
hollanti
isoBritannia
ranska
saksa
irlanti
tanska
ruotsi
Belgia
Portugali
itävalta
suomi
italia
espanja
kreikka

7,5
8,8
9,8
10,2
10,6
13,2
16,0
16,2
16,6
18,1
18,6
20,2
20,3
23,7
32,5

lähde: World health organization, 2004.

kokonaisverouudistus toteutettiin vuosina
1989–1991 ja sen tavoitteena oli laajapohjainen
verojärjestelmä, jossa kaikkia tuloja verotettai
siin yhtäläisen tuloveron mukaan. uudistukses
sa laajennettiin veropohjaa, alennettiin margi
naaliveroja kaikissa tuloluokissa ja karsittiin
verovähennyksiä. Vuoden 1993 alussa siirryt
tiin eriytettyyn tuloverojärjestelmään. tässä
uudistuksessa pääoma ja ansiotulot erotettiin
entistä selvemmin toisistaan ja niitä alettiin ve
rottaa toisistaan poikkeavien verokantojen mu
kaan. Pääomatulojen verokanta alennettiin 25
prosenttiin (vuonna 1996 verokanta nostettiin
28 prosenttiin) ja pääomatulojen progressiivi
nen verotus poistettiin, jolloin niiden merkitys
tuloerojen kasvuun lisääntyi.
Myös välillistä verotusta uudistettiin. Vielä
1990luvun alussa suomessa oli käytössä liike
vaihtoverojärjestelmä, joka erosi arvonlisävero
järjestelmästä muun muassa suppeamman vero
pohjan suhteen. liikevaihtovero kohdistui pää
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Kuvio 2. Käytettävissä olevien tulojen, bruttotulojen ja tuotannontekijätulojen Ginikertoimet vuosina 1990–2002
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lähde: tilastokeskus, 2006.

asiassa tavarakulutukseen ja useimmat palvelut
sekä rakennustoiminta jäivät verotuksen ulko
puolelle. kulutusverotuksen yhdenmukaistami
seksi vuonna 1994 siirryttiin liikevaihtoverojär
jestelmästä arvonlisäverojärjestelmään. uudis
tuksen myötä veropohja laajentui merkittävästi
arvonlisäverotuksen kohdistuessa lähes kaik
kien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen.
Muutoksia tehtiin myös sairausvakuutus
maksuihin. Vuosina 1993–1997 sairausvakuu
tuskustannukset rahoitettiin ilman valtion ke
lalle myöntämiä maksukyvyn takauksia, ja sai
rausvakuutusmaksua korotettiin vuonna 1992
1,7 prosentista 2,2 prosenttiin. lisäksi vuonna
1991 siirryttiin porrastettuun järjestelmään,
jossa 80 000 markkaa ylittävältä kunnallisvero
tettavan tulon osalta perittiin sairausvakuutuk
sen lisämaksu. tästä järjestelmästä luovuttiin
vuonna 1999. Myös eläkeläisiltä perittiin kor
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keampaa sairausvakuutusmaksua vuodesta
1993 vuoteen 2002. sairausvakuutusmaksu
alennettiin 1,5 prosenttiin vuonna 1998. Viime
vuosikymmenen lopusta lähtien valtio on osal
listunut sairausvakuutuskustannusten rahoitta
miseen takuusuoritusten kautta. Valtion kelal
le myöntämä maksukyvyn takaus on ollut viime
vuosina kasvussa. Vuonna 1998 takaus oli 172
miljoonaa euroa ja vuonna 2001 472 miljoonaa
euroa (kansaneläkelaitos 2005).
Tulonjako

tulonjaossa tapahtuneet muutokset voidaan
tässä tarkasteltuna ajankohtana jakaa kolmeen
jaksoon. ensimmäinen jakso käsittää 1990lu
vun alun, jolloin muutokset tulonjaossa olivat
pieniä (kuvio 2). taloudellisen laman seurauk
sena kotitalouksien tulot alenivat, mutta koska
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matalapalkkaisten kotitalouksien lisäksi myös
keski ja korkeampituloisten kotitalouksien
käytettävissä olevat tulot pienenivät, eivät tu
loerot juuri kasvaneet. työttömyyden nopean
kasvun vuoksi tuotannontekijätulot jakaantui
vat kuitenkin selvästi epätasaisemmin.
toinen jakso käsittää 1990luvun alun la
man jälkeisen ajan, jolloin tuloerot alkoivat
kasvaa. tuloerojen kasvuun vaikutti lähinnä
suurempituloisten omaisuustulojen kasvu, kor
kea työttömyys sekä toimeentuloturvaetuuksiin
tehdyt leikkaukset. kolmas ajanjakso ajoittuu
vuoden 2000 jälkeiselle ajalle, jolloin tuloerojen
kasvu alkoi tasaantua (tilastokeskus 2006).

3. Aineistot ja menetelmät
tutkimusaineistoina käytettiin kotitalouksien
kulutustutkimuksia vuosilta 1990 (n = 8 258),
1998 (n = 4 359) ja 2001 (n = 5 452). Maksu
kattojen vaikutusten laskemiseen käytettiin
vuoden 2001 kulutustutkimuksesta muodos
tettua henkilökohtaisen kulutuksen aineistoa
(n = 14 056). kulutustutkimusten aineistoja on
täydennetty erilaisista rekistereistä kerätyillä
tiedoilla. tiedot henkilöiden tuloista sekä saa
duista ja maksetuista tulonsiirroista ovat peräi
sin verohallituksen henkilöverorekisteristä.
katovirheen korjaamiseksi ja aineistojen edus
tavuuden parantamiseksi tunnuslukujen laske
misessa käytettiin väestöpainotettuja aineistoja.
tutkimuksessa käytetyt muuttujat jaettiin koti
talouden kulutusyksiköiden määrällä (oeCd
kulutusyksiköt).
terveydenhuollon suorien maksujen vaiku
tuksia kotitalouksien toimeentuloon arvioitiin
suhteuttamalla kotitalouksien terveydenhuol
tomaksut niiden maksukykyyn.1 Maksukyky
määriteltiin vähentämällä kotitalouden käytet
tävissä olevista tuloista välttämättömyyskulu

tus. Välttämättömyyskulutus laskettiin kolmel
la vaihtoehtoisella tavalla. ensimmäisessä vaih
toehdossa välttämättömyyskulutuksena käytet
tiin kotitalouksien välttämättömiä ruoka
menoja. toisessa vaihtoehdossa välttämättö
myysmenoihin laskettiin perusruokamenojen
lisäksi välttämättömät asumismenot, kuten
asuntolainojen lyhennykset, korkomenot,
vuokrat ja vastikkeet. kolmantena vaihtoehto
na käytettiin köyhyysrajaa. tässä vaihtoehdos
sa välttämättömyyskulutuksena käytettiin ruo
kamenojen keskiarvoa kotitalouksista, jotka
sijaitsivat aineistossa ruokamenojen suhteen 45
ja 55 prosenttiosuuksien välillä.
suhteuttamalla kotitalouksien terveyden
huoltomaksut niiden maksukykyyn selvitettiin,
kuinka paljon suomessa on kotitalouksia, jotka
maksavat niin sanottuja katastrofaalisia tervey
denhuoltomaksuja. tutkimuksessa katastrofaa
lisiksi terveydenhuoltomaksuiksi luokiteltiin
maksuosuudet, jotka muodostavat vähintään
40 prosenttia kotitalouden maksukyvystä. li
säksi laskettiin, kuinka suurella osuudella koti
talouksista terveydenhuoltomaksut olivat vä
hintään 15 tai 25 prosenttia maksukyvystä.
näistä osuuksista 15 prosenttia vastaa keski
määrin ruoan ja juomien osuutta kotitalouksien
kokonaiskulutuksesta, 25 prosenttia vastaa
asumismenojen osuutta ja 40 prosenttia ruoka
ja asumismenojen osuuksia yhteensä. lisäksi
selvitettiin kuinka tehokkaasti terveydenhuol
lon maksukatot (lääkekatto, matkakatto ja kun
Tässä tutkimuksessa terveydenhuollon suorat maksut kä
sittävät kaikki lääkäripalvelut, hammashoitopalvelut, tutki
mus ja hoitopalvelut sekä sairaala ja poliklinikkapalvelut.
Lisäksi maksuihin sisältyvät lääkkeistä, lääkinnällisistä tar
vikkeista ja sairaudesta johtuvista matkoista kotitalouksille
aiheutuvat kulut. Myös kotitalouksien maksamat vapaaeh
toiset tapaturma ja sairausvakuutukset on otettu mukaan
maksuihin.
1
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Taulukko 2. Terveydenhuollon rahoituksen progressiivisuusindeksit 1990, 1998 ja 2001
Brutto
tulot
1990
rahoitusosuus (%)
Ginikerroin
0,256
kakwaniindeksi
*se
(0,0051)
l95
0,246
u95
0,266
1998
rahoitusosuus (%)
Ginikerroin
0,299
kakwaniindeksi
*se
(0,0040)
l95
0,291
u95
0,307
2001
rahoitusosuus (%)
Ginikerroin
0,319
kakwaniindeksi
*se
(0,0033)
l95
0,313
u95
0,325

tulo
vero

Välillinen Valtio kunnallis sairaus julkinen
verotus yhteensä verotus vakuutus rahoitus

koti Kokonaistaloudet rahoitus

14,0

24,0

38,0

37,0

11,0

86,0

14,0

100,0

0,269
(0,0097)
0,25
0,288

–0,097
(0,0056)
–0,108
–0,086

0,039
(0,003)
0,033
0,045

0,077
(0,0023)
0,072
0,082

0,086
(0,0027)
0,081
0,091

0,061
(0,0021)
0,057
0,065

–0,198
(0,0110)
–0,219
–0,177

0,024
(0,0023)
0,019
0,029

8,0

12,0

20,0

44,0

16,0

80,0

20,0

100,0

0,296
(0,0104)
0,276
0,316

–0,135
(0,0057)
–0,146
–0,124

0,05
(0,0032)
0,044
0,056

0,06
(0,0044)
0,051
0,069

0,079
(0,0047)
0,07
0,088

0,061
(0,0033)
0,055
0,067

–0,181
(0,0126)
–0,156
–0,206

0,007
(0,0040)
–0,001
0,015

8,0

10,0

18,0

45,0

16,0

79,0

21,0

100,0

0,308
(0,0109)
0,287
0,329

–0,144
(0,0050)
–0,154
–0,134

0,056
(0,0038)
0,049
0,063

0,048
(0,0034)
0,041
0,055

0,067
(0,0038)
0,06
0,074

0,054
(0,0030)
0,048
0,06

–0,250
(0,0134)
–0,276
–0,224

–0,010
(0,0035)
–0,017
–0,003

*se: keskivirhe
l95 ja u95: luottamusväli 95 % alaraja (l95), yläraja (u95)

tasektorin maksukatto) pienentävät terveyden
huollon maksujen kotitalouksille aiheuttamia
maksutaakkoja.
terveydenhuollon rahoituksen jakautumis
ta suhteessa tuloihin arvioitiin progressiivisuus
indeksillä (kakwani 1977). rahoituksen jakau
tuessa tuloihin nähden tasaisesti progressiivi
suusindeksi saa arvon 0 (proportionaalinen).
jos keskimääräinen rahoitusosuus kasvaa tulo
jen kasvun myötä, rahoitus on progressiivista
ja progressiivisuusindeksi saa positiivisen ar
von. Vastaavasti jos alemmilla tulotasoilla ole
vien kotitalouksien suhteellinen rahoitusosuus
on suurituloisia suurempi, rahoitus on regres
siivistä ja progressiivisuusindeksi saa negatiivi
sen arvon. indeksi voi saada arvoja väliltä –2 ja
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1. Progressiivisuusindeksin arvoon vaikuttavat
sekä tulonjaossa että rahoituksen kohdentumi
sessa tapahtuneet muutokset.

4. Tulokset
Progressiivisuus

terveydenhuollon rahoituksen progressiivisuus
väheni 1990luvulla (taulukko 2). Viime vuosi
kymmenen alussa kokonaisrahoitus oli vielä
selvästi progressiivista, mutta vuonna 2001 ra
hoitus jakautui tuloihin nähden jonkin verran
regressiivisesti. Yksittäisten rahoitusmuotojen
osalta suurin muutos koski palvelujen käyttä
jien (kotitaloudet) rahoitusosuutta. suorat ter
veydenhuollon maksut muodostivat aiempaa

Satu Kapiainen ja Jan Klavus

Taulukko 3. progressiivisuuden ja rahoitusrakenteen muutosten laskennallinen vaikutus kokonaisprogressiivi
suuteen

Progressiivisuusindeksi, kokonaisrahoitus (2001)
nettoprogressiivisuusvaikutus
a
b

Progressiivisuuden
muutosten vaikutusa

rahoitusrakenteen
muutosten vaikutusb

–0,001
–0,025

–0,019
–0,005

laskettu painottamalla vuoden 2001 progressiivisuusindeksejä vuoden 1990 rahoitusosuuksilla
laskettu painottamalla vuoden 1990 progressiivisuusindeksejä vuoden 2001 rahoitusosuuksilla

suuremman osuuden rahoituksesta ja ne koh
distuivat voimakkaammin alempiin tuloluok
kiin. Maksujen regressiivisyys lisääntyi erityi
sesti vuosikymmenen lopussa. regressiivisyys
olisi ollut suurempaa ilman maksukattojen kus
tannuksia tasaavaa vaikutusta (maksukattojen
kanssa: –0,250; ilman maksukattoja: –0,262).
Maksukatoista hyötyivät eniten pienituloiset
kotitaloudet, joille myös kertyivät suhteellises
ti korkeimmat kustannukset terveyspalvelujen
käytöstä. toinen merkittävä muutos koski val
tion rahoitusosuuden pienenemistä. Progressii
visia valtion tuloveroja ja regressiivisiä välillisiä
veroja korvasi rahoitusjärjestelmässä kunnallis
verojen ja palvelujen käyttäjiltä perittävien
maksujen osuuksien kasvu.
Progressiivisuuden muutoksiin vaikuttanei
ta tekijöitä voidaan tarkastella yksityiskohtai
semmin erottamalla rahoituksen rakenteessa
(rahoitusosuudet) ja kohdentumisessa (prog
ressiivisuusindeksit) tapahtuneet muutokset
toisistaan. Pelkästään progressiivisuusindek
sien tasossa tapahtuneiden muutosten vaiku
tusta arvioitiin painottamalla vuoden 2001
progressiivisuusindeksejä vuoden 1990 rahoi
tusosuuksilla. Vastaavasti rakenteellisten muu
tosten erillistä vaikutusta arvioitiin painotta
malla vuoden 1990 progressiivisuusindeksejä
vuoden 2001 rahoitusosuuksilla. taulukossa 3
on esitetty kuinka suuren arvon terveydenhuol

lon kokonaisrahoituksen progressiivisuusin
deksi olisi saanut vuonna 2001 edellisten lasku
tapojen mukaan.
jos pelkästään rahoituksen kohdentuminen
eri tulotasoille olisi muuttunut, kokonaisrahoi
tuksen progressiivisuus olisi vähentynyt tasolle,
joka vastaa suurin piirtein toteutunutta muu
tosta (–0,001). jos taas eri rahoitusmuotojen
kohdentuminen olisi säilynyt ennallaan ja muu
tos kokonaisrahoituksen progressiivisuudessa
johtuisi ainoastaan rakenteellisista muutoksis
ta, progressiivisuus olisi vähentynyt vain hie
man (0,019). näin ollen kokonaisrahoituksen
progressiivisuuden väheneminen näyttäisi joh
tuneen pikemminkin rahoituksen kohdentumi
sesta entistä voimakkaammin pienituloisempiin
kotitalouksiin kuin regressiivisten rahoitus
muotojen osuuden kasvusta.
Voimakkaasti regressiivisten välillisten vero
jen rahoitusosuuden pieneneminen hyödytti
pienituloisempia kotitalouksia. samanaikaisesti
palvelujen käyttäjiltä perittävien maksujen li
sääntyminen vaikutti päinvastaiseen suuntaan,
joten kokonaisrahoituksen tasolla näiden rahoi
tusjärjestelmän rakenteessa tapahtuneiden muu
tosten vaikutukset kumosivat osittain toisensa.
Välilliset verot ja terveydenhuollon maksut
kohdentuvat kotitalouksiin eri tavalla. jos ter
veydenhuollon rahoitusjärjestelmää tarkastel
laan erillisenä, yleisestä julkisten palvelujen
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Taulukko 4. Terveydenhuollon maksujen osuus maksukyvystä (%)
osuus maksukyvystä yli
15 %
(< 25 %)

25 %
(< 40 %)

40 %

Välttämättömyyskulutuksena ruokamenot
osuus (%) kotitalouksista
Vuosi 2001
Vuosi 1998
Vuosi 1990

4,36
4,38
3,60

1,49
1,42
1,20

0,59
0,57
0,54

Vuosi 2001 maksukattojen kanssa

2,10

0,78

0,20

Välttämättömyyskulutuksena ruoka ja asumismenot
osuus (%) kotitalouksista
Vuosi 2001
Vuosi 1998
Vuosi 1990

5,49
5,83
4,57

2,29
1,85
1,92

1,44
1,61
1,01

Vuosi 2001 maksukattojen kanssa

3,24

1,42

0,70

Välttämättömyyskulutuksena köyhyysraja
osuus (%) kotitalouksista
Vuosi 2001
Vuosi 1998
Vuosi 1990

4,02
3,62
3,11

1,49
1,55
1,02

0,43
0,42
0,41

Vuosi 2001 maksukattojen kanssa

1,82

0,76

0,10

rahoitusjärjestelmästä erotettavana kokonai
suutena, muutoksesta hyötyivät erityisesti sel
laiset pienituloiset kotitaloudet, joiden terveys
palvelujen käyttö oli vähäistä. sen sijaan ne
kotitaloudet, jotka käyttivät runsaasti terveys
palveluja, hyötyivät muutoksesta vähemmän,
koska maksujen korotukset kohdentuivat näil
le kotitalouksille.
Toimeentulovaikutukset

kun maksukyvyn määrittelyssä välttämättö
myyskulutuksena käytettiin kotitalouden ruo
kamenoja, katastrofaalisia terveydenhuolto
maksuja olisi vuonna 2001 ilman maksukattoja
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maksanut 0,59 prosenttia kotitalouksista (tau
lukko 4). Vastaava luku vuonna 1998 oli 0,57
prosenttia ja 1990 0,54 prosenttia. kun välttä
mättömyyskulutuksena käytettiin köyhyysrajaa,
osuudet olivat hieman alhaisempia. tässä vaih
toehdossa 40 prosentin rajan ylittäneitä kotita
louksia oli vuonna 2001 0,43 prosenttia, vuon
na 1998 0,42 prosenttia ja vuonna 1990 0,41
prosenttia.
ruoka ja asumismenojen suhteen laskettu
na katastrofaalisia terveydenhuoltomaksuja
maksaneita kotitalouksia oli selvästi eniten
vuonna 1998. katastrofaalisten maksujen rajan
ylittäneiden kotitalouksien osuus kasvoi vuo
siin 1990 ja 1998 nähden 0,60 prosenttiyksik

Satu Kapiainen ja Jan Klavus

köä. tämä selittynee asumismenojen huomat
tavalla kasvulla. Vuonna 1998 kotitalouksien
asumismenot olivat 28,1 prosenttia kotitalouk
sien kokonaiskulutuksesta, kun vuonna 1990
vastaava luku oli 22,6 prosenttia.
terveydenhuollon maksukatot vähensivät
tehokkaasti 40 prosentin rajan ylittäneiden ko
titalouksien määrää, mutta eivät poistaneet
katastrofaalisten asiakasmaksujen ongelmaa
kokonaan. kun välttämättömyyskulutuksena
käytettiin ruokamenoja, erittäin korkean 40
prosentin rajan ylittäneiden kotitalouksien
osuus laski maksukattojen ansiosta noin kol
masosaan. tällaisia katastrofaalisia kustannuk
sia olisi ilman maksukattoja maksanut vuonna
2001 0,59 prosenttia kotitalouksista (noin
14 100 kotitaloutta), mutta maksukattojen an
siosta osuus laski 0,20 prosenttiin, eli noin
4 800 kotitalouteen.

kun ruokamenojen lisäksi välttämättömyys
kulutukseen laskettiin välttämättömät asumis
menot, katastrofaalisen 40 prosentin rajan ylit
täneitä kotitalouksia oli vuonna 2001 0,70
prosenttia (noin 16 700 kotitaloutta). Myös täs
sä tapauksessa maksukatot toimivat tehokkaas
ti, sillä ilman niitä luku olisi ollut 1,44 prosent
tia, eli 17 600 kotitaloutta suurempi. köyhyys
rajan suhteen laskettuna katastrofaalisten kus
tannusten rajan ylittäneiden kotitalouksien
osuus väheni maksukattojen ansiosta 0,43 pro
sentista 0,10 prosenttiin (2 400 kotitalouteen).
kotitalouksien määrän suhteen arvioituna vä
hennys oli noin 8 300 kotitaloutta.
katastrofaaliset terveydenhuoltomaksut
kohdentuivat alempiin tuloluokkiin. erittäin
korkean 40 prosentin rajan ylittäviä terveyden
huoltomaksuja oli vain neljässä alimmassa tu
lokymmenyksessä (kuvio 3a).

Kuvio 3a. Terveydenhuollon maksujen osuus maksukyvystä (%) tulokymmenyksittäin maksukattojen kanssa vuonna 2001
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Kuvio 3b. Terveydenhuollon maksujen osuus maksukyvystä (%) tulokymmenyksittäin ilman maksukattoja vuonna 2001
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ilman terveydenhuollon maksukattoja olisi
kolmannessa ja viidennessä tulokymmenykses
sä ollut huomattavasti enemmän katastrofaali
sia maksuja (kuvio 3b). tämä selittyy iäkkäiden
kotitalouksien suurella osuudella näissä tulo
luokissa. iäkkäämmissä kotitalouksissa varsin
kin lääkkeiden osuus terveydenhuoltomenoista
oli suuri. katastrofaalisia maksuja vähensi te
hokkaimmin lääkekatto. jos terveydenhuollon
kolmesta maksukatosta ainoastaan lääkekatto
olisi ollut käytössä, ei 40 prosentin rajan ylittä
neiden kotitalouksien osuus olisi muuttunut
lainkaan nykyisestä tilanteesta, jossa kaikki kol
me maksukattoa olivat käytössä.
Vuonna 1990 kotitalouksien terveydenhuol
tomenoista suurimman osuuden muodostivat
hammashoito, lääkkeet, sairaala ja poliklinik
kamaksut sekä tutkimus ja hoitokulut (ku
vio 4). Vuonna 2001 resepti ja käsikauppa
lääkkeiden osuus menoista oli huomattavasti
suurempi kuin 1990luvun alussa. reseptilääk
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keiden osuus kasvoi kaikissa tuloluokissa alin
ta tuloluokkaa lukuun ottamatta. Vastaavana
aikana terveyskeskusmaksujen osuus menoista
kasvoi varsinkin alemmissa tuloluokissa. Yksi
tyislääkärimaksujen sekä sairaala ja poliklinik
kamaksujen menoosuudet pienenivät kaikissa
tuloluokissa.

5. Yhteenveto ja johtopäätökset
terveydenhuollon rahoituksen progressiivisuus
väheni viime vuosikymmenellä. Vuonna 2001
kokonaisrahoitus oli jonkin verran regressiivis
tä, eli alempien tuloluokkien suhteellinen ra
hoitusosuus oli ylempiä tuloluokkia suurempi.
Valtion verojen osuus kokonaisrahoituksesta
pieneni kunnallisverojen ja palvelujen käyttä
jiltä perittävien maksujen osuuksien vastaavas
ti kasvaessa. Myös maksujen regressiivisyys
kasvoi, eli ne painottuivat entistä voimakkaam
min alempiin tulonsaajaryhmiin.
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Kuvio 4. Kotitalouksien terveydenhuoltomenojen rakenne 1990 ja 2001



 

5HVHSWLOllNNHHW
.lVLNDXSSDOllNNHHW

 

<NVLW\LVOllNlUL
 

7HUYH\VNHVNXVOllNlUL

 

+DPPDVKRLWRSDOYHOXW
7XWNLPXV MD
KRLWRSDOYHOXW
6DLUDDOD MD
SROLNOLQLNNDSDOYHOXW

 












7XORN\PPHQ\V









 

5HVHSWLOllNNHHW
.lVLNDXSSDOllNNHHW

 

<NVLW\LVOllNlUL
 

7HUYH\VNHVNXVOllNlUL

 

+DPPDVKRLWRSDOYHOXW
7XWNLPXV MD
KRLWRSDOYHOXW
6DLUDDOD MD
SROLNOLQLNNDSDOYHOXW

 











7XORN\PPHQ\V

Maksukyvyn määritelmästä riippuen katas
trofaalisiksi luokiteltuja terveydenhuoltomak
suja maksoi 0,10–0,70 prosenttia kotitalouksis







ta, mikä vastasi noin 2 400–16 700 kotitaloutta.
katastrofaalisten korkeiden terveydenhuolto
menojen osuuksissa ei vuosien 1990 ja 2001
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välillä tapahtunut suurta muutosta. tutkimus
ajankohtana tällaisia kotitalouksia oli eniten
vuonna 2001, jolloin myös palvelujen käyttäjiltä
perittävien maksujen osuus terveydenhuollon
rahoituksesta oli suurin. katastrofaaliset mak
sut olivat yhteydessä kotitalouden tulotasoon.
terveydenhuollon maksut ylittivät 40 prosenttia
maksukyvystä vain alemmissa tulokymmenyk
sissä. korkeat maksuosuudet olivat myös yh
teydessä ikään. Maksukykyyn nähden erittäin
korkeita terveydenhuoltomaksuja maksoivat
pääasiassa iäkkäämmät kotitaloudet, joilla lääk
keiden osuus kokonaismenoista oli suuri.
terveydenhuollon maksuista merkittävim
män osuuden muodostivat resepti ja käsikaup
palääkkeet ja hammashoitomaksut. terveyskes
kusmaksujen osuus kotitalouksien terveyden
huoltomenoista on kasvanut sitä mukaa, kun
uusia maksuja on otettu käyttöön ja niiden ta
soa on nostettu. terveyskeskusmaksut muo
dostivat vuonna 2001 kuitenkin vain noin 4
prosenttia kotitalouksien kaikista terveyden
huoltomenoista. Vuonna 1986 käyttöön otettu
lääkekatto esti tehokkaimmin erittäin korkei
den maksutaakkojen syntymistä. kuntasektorin
maksukaton ja matkakaton merkitys oli selväs
ti vähäisempi. Vaikka matkakatto ja kuntasek
torin maksukatto poistettaisiin, katastrofaalisia
terveydenhuoltomaksuja maksavien kotitalouk
sien määrä pysyisi ennallaan. Maksukattoihin
oikeuttavat terveydenhuoltokulut olivat eriyty
neet palvelutyypeittäin siten, että kaikkien kol
men maksukaton ylittyminen saman seuranta
jakson aikana oli harvinaista. jos käyttöön
otettaisiin yksi yhtenäinen ja nykyistä korkeam
pi maksukatto, sitä pystyisivät hyödyntämään
lähinnä ne henkilöt, joiden lääkemenot ovat
korkeita. henkilöt, joilla kuntasektorin maksu
katto tällä hetkellä ylittyy, eivät välttämättä
saavuttaisi maksukattoa.
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Taulukko 5. Katastrofaaliset terveydenhuoltomaksut
59 maassa (yli 40 % maksukyvystä, väestöosuus %)
Maa

yli 40 %

Maa

yli 40 %

slovakia
tšekki
ranska
eteläafrikka
saksa
isoBritannia
slovenia
tanska
Belgia
kanada
romania

0,00
0,00
0,01
0,03
0,03
0,04
0,06
0,07
0,09
0,09
0,09

thaimaa
Bangladesh
sri lanka
indonesia
Mauritius
Ghana
liettua
Meksiko
jemen
korean tasavalta
jamaica

0,80
1,21
1,25
1,26
1,28
1,30
1,34
1,54
1,66
1,73
1,86

suomi (2001)
namibia
Costa rica
Marokko
ruotsi
kroatia
unkari
norja
islanti
Viro

0,10
0,11
0,12
0,17
0,18
0,20
0,20
0,28
0,30
0,31

Bulgaria
nicaragua
kreikka
sambia
Panama
Portugali
latvia
egypti
Peru

2,00
2,05
2,17
2,29
2,35
2,71
2,75
2,80
3,21

djibouti
israel
espanja
senegal
Yhdysvallat
sveitsi
Guyana
kirgisia
Filippiinit

0,32
0,35
0,48
0,55
0,55
0,57
0,60
0,62
0,78

Paraguay
ukraina
kambodša
libanon
argentiina
kolumbia
azerbaidzan
Brasilia
Vietnam

3,51
3,87
5,02
5,17
5,77
6,26
7,15
10,270
10,450

lähde: Xu et al. (2003).

suomessa kotitalouksien rahoitusosuus oli
kansainvälisesti katsoen korkea. eumaita ver
tailtaessa palvelujen käyttäjien maksuosuus oli
korkeampi ainoastaan italiassa, espanjassa ja
kreikassa. Muissa suomen kaltaisissa verora
hoitteisissa malleissa, kuten englannissa, ruot
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sissa ja tanskassa, maksujen osuus oli selvästi
pienempi. käyttäen samaa maksukyvyn määri
telmää kuin Xu et al. (2003) 59 maata koske
vassa katastrofaalisten terveydenhuoltomaksu
jen vertailussa (köyhyysraja), suomi sijoittuu
alimpaan viidennekseen, eli niiden maiden
joukkoon, joissa erittäin korkeiden maksujen
osuus ei ylitä 0,1 prosenttia väestöstä (tauluk
ko 5). Muissa pohjoismaissa, tanskaa lukuun
ottamatta, katastrofaalisten maksujen osuus oli
suomea suurempi. ilman maksukattojen kus
tannuksia alentavaa vaikutusta katastrofaalisten
maksujen rajan ylittävien kotitalouksien osuus
suomessa olisi ollut huomattavasti suurempi ja
vain jonkin verran alhaisempi kuin yksityiseen
vakuutukseen perustuvissa rahoitusjärjestel
missä, kuten Yhdysvalloissa ja sveitsissä. suo
messa maksukatot estivät tehokkaasti korkei
den maksurasitusten syntyä, mutta eivät pois
taneet katastrofaalisten terveydenhuoltomak
sujen ongelmaa kokonaan. 
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