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Terveysjärjestelmä
Terveydenhuolto Suomessa on valtiollinen. Se tarkoita että terveydenhuolto järjestetään
valtakunnalla. Valtakunta on antanut vastuun kunnille.
Valtiollinen terveydenhuolto Suomessa myös on yleinen ja saatavilla kaikille.
Valtiollinen terveydenhuolto Suomessa ei ole vapaaksi. Potilaat eivät saa mennä
mielivaltaisesti lääkäriin. Paitsi hätätilanneessa, ihmisten on pakko mennä kotikunnan
terveyskeskukseen yleislääkäriin. Yleislääkäri sitten päättää mitä tehdään seuraavaksi.
Valtiollinen terveydenhuolto Suomessa ei ole maksuton. Potilaiden ei tarvitse maksa
hoitoa kokonaan mutta tavallisesti terveyskeskuksessa maksetaan käyntimaksun,
sairaalassa maksetaan päivämaksu ja hammaslääkärissä maksetaan osan hoidosta.
Myös, lääkkeet tavallisesti maksetaan potilailla ja KELA korvaa pikku osa.

Erilaiset järjestelmät
Valtiollinen terveydenhuolto
Valtiollinen terveydenhuollon pylväät ovat:
Yleinen terveydenhuolto
Yleinen hoito on kaikki mitä ei ole hätätilanne ja tehdään terveyskeskuksessa ja
sairaalassa.
Lasten terveydenhuolto
Lasten terveydenhuolto tehdään lastenneuvolalla pienille lapsille ja raskaanaille naisille.
Vanhemmille lapsille, hoito tehdään terveyskeskuksessa. Lisäksi, kouluissa tavallisesti
ovat koulun sairaanhoitajat mihin lapset saa mennä jos sairastavat koulussa.
Pelastuslaitos
Pelastuslaitos toimii ambulanssit ja järjestää ensiapu ja pelastus hätätilanneista.
Hammashoito
Hammashoito tehdään hammashoitokeskuksessa tai hammaslääkärikeskuksessa.
Kunnalliset hammashoitokeskukset tavallisesti ovat terveyskeskuksen lähellä.
Mielenterveyshoito
Mielenterveyshoito tehdään terveyskeskuksessa tai mielenterveyskeskuksessa. Merkittävä
on että suomen mielenterveysjärjestelmällä on ihan liian vähän raha. Tunnustus ja
torjuntajärjestelmät eivät ole. Odotusajat terapiaan on iso. Sen takia, Suomessa on
maailman toiseksi korkein itsemurhamäärä.
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Työterveyshoito
Valtiollinen työterveyshoito tehdään TE-keskuksella. Jos ihmisillä on sairaus työn takia tai
ihminen ei voi työskennellä sairauden takia, TE-keskus järjestää hoito. Sen hoito on 100%
maksuton potilaille.

Yksityinen terveydenhuolto
Yksityiset terveydenhuoltoyritykset tarjoavat samanlaiset palvelut kun valtiollinen
terveysjärjestelmä. Isoin ero on että yksityistä lääkäristä tavallisesti saa ajan nopeammin
ja hoidon laatu tavallisesti on parempi.
Monta työpaikkailla on sopimus yksityisen terveysyrityksen kanssa ja henkilökunta saa
käydä yksityislääkärissä ilman maksaa. Se on ”yksityinen työterveyshoito”.

Kuka saa käydä terveydenhuollossa?
Valtiollinen terveydenhuolto
Joka ihminen jolla on kotikunta Suomessa saa käydä terveysasemassa. Lisäksi, EUkansalaiset, jolla on EU:n sairausvakuutuskortti, myös saavat käydä terveysasemassa.
Jos ihmisellä ei ole kotikuntaa Suomessa eikä EU:n sairausvakuutuskorttia, saa vielä
käydä terveysasemassa mutta sitten pitäisi maksa hoitoa.

Yksityinen terveydenhuolto
Yksityisessä terveydenhuollossa saa käydä joka ihminen mutta maksetaan itsensä. Maksu
voi korvattaan yksityisellä sairausvakuutuksella tai työnantajilla.

Kansaneläkelaitos (KELA)
Kansaneläkelaitoksen päätoiminta on sosiaaliturva. Lisäksi, KELA korvaa pikku osa
lääkärin määräämistä lääkkeistä. KELA kuvailee itsensä sairausvakuutus mutta tiukasti se
ei ole oikeassa koska KELA ei maksaa hoitoa tai lääkärejä, mutta korvaa pikku osa jos
ihmiset menevät yksityislääkäriin.

Maksuton palvelut
Muutamat terveyspalvelut ovat maksuton.
Pääasiat on sukupuolitaudit. Sukupuolitaudein tutkimus ja hoito on maksuton ja voi olla
anonyyminen. Lisäksi, jos ihmiset evät voi maksaa terveysmaksut itsensä, sosiaalitoimisto
maksaa laskut.
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Järjestelmän hyödyt
Yleisesti, valtiollisella terveydenhuoltojärjestelmällä on monta hyötyä. Isoin on että
terveydenhuolto on saatavilla kaikille omaisuudesta huolimatta. Toinen hyöty Suomessa
on että lastenhoito tavallisesti on erittäin hyvä. Lastenneuvola ja liittyvät järjestelmät, esim.
koulun sairaanhoitajat, varmistaa hyvin hoito lapsille.

Järjestelmän haitat
Isoin haita on että nykyinen järjestelmä on ihan kallis valtakunnalle. Niinpä palkat
henkilökunnalle ovat matala mikä johtaa tyytymättömiin työntekijöihin.
Toinen haita on että järjestelmä ei ole vapaaksi. Ei saa valita lääkäri vapaaksi. Yleisesti,
ihmisten on pakko mennä kotikunnan terveyskeskukseen ja tavallisesti,
terveyskeskuksessa on suunnitelma kuka menee mihin lääkäriin. Tietenkin,
hätätilanneissa saa mennä lähimpään päivystykseen.
Myös usein sanotaan että valtiollinen terveydenhuolto on ihan persoonaton koska kaikki
on järjestetty teollinen ja lääkärillä ei ole aika henkilökohtaiselle keskustelulle. Koko lääkäri
– potilas suhde ei ole perustettu luotosta mutta terveyskeskuksen suunnitelmasta.

Tyyppiset ongelmat Suomessa
Potilaat usein välitä isoista odotusajoista. Odottaminen monta tuntia päivystyksessä ei ole
harvinainen. Toiseksi korkein välittään että henkilökunta usein ei ole motivoitu ja sen takia
tekee virheet.
Suomessa ei ole mitään pakollista säännöllistä koulutusta lääkärille tai hoitajille johtaa
matalaan ammattitaitoon.
Suomessa, odotusajan ylirajat ovat kirjoitettu laissa. Usein, potilaat ei saavat hoito kun
tarvitaan mutta kun lain odotusajan yliraja tulee. Niinpä laki suojelee motivoimaton ja
taidoton hoitajat ja lääkärit – potilailla ei ole monta mahdollisuutta tehdä jotain jos lääkäri
tai hoitaja teki virhettä.
Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä, Suomessa on Euroopan huonoin mielenterveyshoito,
sitten Suomessa on maailman toiseksi korkein itsemurhamäärä.

Päätelmä
Valtiollinen terveydenhuoltojärjestelmä Suomessa on hyvä idea ja ilman epäily se on
hyödyt. Valitettavasti, haitat korvaa hyödyt ihan hyvin.
Siitä johtuen, yksityinen sairausvakuutus on ilman epäily tärkein asia joka ihmisillä pitäisi
olla Suomessa.
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Lähteet
Valtiollinen infopankki, www.infopankki.fi
Valkeakosken kaupungin nettisivu, www.valkeakoski.fi
Kansaneläkelaitoksen nettisivu, www.kela.fi
Henkilökohtainen kokemus
Sekalaiset artikkelit lehdistössä viimeisissä viisi vuosissa
Sekalaiset keskustelut foorumissa, www.hoitajat.net
Henkilökohtaiset keskustelut
• Mies, 41v., ambulanssiyrityksen omistaja ja toimitusjohtaja
• Nainen, 44v., lääkäri
• Mies, 34v., sairaankuljettaja
• Nainen, 28v., hätäkeskuspäivystäjä
• Nainen, 22v., ensihoitaja
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