
Hallinnonrajat ylittävän terveyden edistämisen 
mahdollisuudet 

–
Mitä tulisi tehdä, jotta suomalaiset voisivat paremmin?

Juha Mikkonen
PhD (terveyspolitiikka ja -hallinto)

VTM, sosiaalipsykologi

Toiminnanjohtaja
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

juha.mikkonen @ ehyt.fi
22.5.2018



JOHDANTO

- Väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat laajat 
sosiaaliset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät. 

“Terveyden sosiaaliset määrittäjät”
“Social Determinants of Health”

- Vaikuttavan toiminnan takaamiseksi kansallisten 
terveysministeriöiden tulisi osallistaa myös muita 
hallinnonaloja terveyttä ja hyvinvointia edistävään 
yhteistoimintaan. 

2



JOHDANTO II

The Alma-Ata Declaration stated that the 
attainment of the highest possible level of 
health “requires the action of many other 
social and economic sectors in addition to 

the health sector” 
(WHO, 1978).
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Terveyspolitiikan pioneeri: Nancy Milio, 1981

”Public policy has thus become inextricably linked 
to the prospects for human health. It must now 
be used in the health interests of the public. This 
does not mean that health should be the sole or 
determining criterion for policy choices. It does 
mean that the health impacts of policy options, 
direct and indirect, intended or not, be brought 
to the attention of policymakers and be taken 
into account in public discourse within 
governments, the media, and elsewhere as policy 
decisions are made.” (Milio, 1986)
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Maailman terveysjärjestö WHO

• Maailman terveysjärjestö WHO on pyrkinyt 
toiminnassaan tukemaan hallinnonrajat ylittävää 
(poikkisektoriaalista) terveyden edistämistä yli 
kolmen vuosikymmenen ajan. 

• WHO on järjestänyt yhdeksän terveyden edistämisen 
maailmankonferenssia vuosina 1986−2016.
– Päätöslauselmissa on toistettu suositus 

poikkisektoriaalisesta terveyden edistämisestä.
– Tämä ei ole kuitenkaan johtanut laajoihin muutoksiin 

jäsenmaiden hallinnossa ja toimeenpanorakenteissa.
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Maailman terveysjärjestö WHO:n tehtävä

• WHO toimii eri maiden hallitusten kanssa ja 
ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat kansalliset 
terveysministeriöt.

• WHO:n perustamisasiakirja: maiden hallitukset ovat 
vastuulla kansalaisten terveydestä, jota tulee edistää 
tarkoituksenmukaisin ja riittävin terveys- ja 
sosiaalipoliittisin keinoin (WHO, 1946). 

• Tutkimuksen keskiössä on hallinnonrajat ylittävä 
yhteistoiminta valtion eri sektoreiden välillä.

• Eri ministeriöiden tai valtion hallinnon eri osastojen 
välinen yhteistyö.
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KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ II

- Poikkisektoriaalinen terveyden edistäminen:
Prosessi / käytäntö / yhteistyö / koordinaatio / vuorovaikutus

Working with more than one sector of society to take action on an area 
of shared interest to achieve better results than those obtained working 
in isolation. Sectors may include government departments such as 
health, education, environment, justice, etc.; ordinary citizens; non-profit 
societies or organizations; and business. (Dubois et al., 2015, p. 2939)

- Vaikuttavampaa, tehokkaampaa ja kestävämpää kuin vain 
yhden sektorin toiminta.

- Tietoisuuden kasvattaminen eri sektoreilla tehtävien 
päätösten terveysvaikutuksista > terveyttä edistävä 
yhteiskuntapolitiikka.

- ”Make the healthy choice the easy choice”
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TUTKIMUSKYSYMYKSET

Toistuvat ja lukuisat suositukset 
poikkisektoriaalisesta yhteistyötä eivät ole 

kuitenkaan johtaneet laajamittaiseen 
toimeenpanoon WHO:n jäsenmaissa.

Tutkimus pyrkii vastaamaan 
kysymykseen miksi näin on?
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KYSYMYS I

(1) Miten Maailman terveysjärjestö WHO:n 
Euroopan aluetoimiston johtavat 

asiantuntijat käsittävät hallintorajat 
ylittävän terveyden edistämisen 

[”intersectoral action for health”] ja 
terveyden hallinnon [”governance for 

health”]?
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KYSYMYS II

(2) Mitä keskeisiä haasteita ja esteitä 
tieteellinen kirjallisuus sekä WHO:n 

asiantuntijat tunnistavat hallintorajat 
ylittävälle terveyden edistämiselle?
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KYSYMYS III

(3) Mitkä tekijät edistävät hallintorajat 
ylittävän terveyden edistämisen 

toimeenpanoa, ja mitä tulevaisuuden 
mahdollisuuksia laaja-alaiselle yhteistyölle 

on tulevaisuudessa?
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LÄHTÖKOHTIA I

- Poikkisektoriaalinen toiminta ei ole helppo eikä 
nopea ratkaisu: Hallintorajat ylittävän terveyden 
edistämisen toimeenpano on vaikeaa, koska esteenä 
on lukuisa joukko poliittisia, teknisiä ja 
institutionaalisia esteitä.
- Esteitä ei ole systemaattisesti tutkittu, eikä niiden 

merkitystä aina ymmärretä suunnittelussa.

- Poliittisen tahdon puute on keskeinen este, joka 
selittää poikkisektoriaalisen yhteistoiminnan vähyyttä. 
- Poliittiset tekijät eivät kuitenkaan yksinään ole 

riittävä selitys; on olemassa lukuisia muitakin 
haasteita ja esteistä.
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LÄHTÖKOHTIA II
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- Näyttö ja tutkimustieto on ensiarvoisen tärkeää, 
mutta ei koskaan riittävää poliittisen muutoksen 
aikaansaamiseksi.

- Politiikkaprosessit:
- Ei-rationaalisia, ei-lineaarisia ja epävarmoja

Hallintorajat ylittävää toimintaa estävät haasteet ovat 
monimuotoisia ja vaativat yksityiskohtaista analyysia.
• Hallintotavat, rakenteet ja instituutiot
• Toimijat ja intressit
• Ideat ja ideologiat
• Politiikkaprosessit



AINEISTO I

• Väitöskirjassa luodaan katsaus olemassa olevaan 
kirjallisuuteen sekä WHO:n suosituksiin hallinnonrajat 
ylittävästä terveyden edistämisestä.

• Tutkimuksen pääasiallinen aineisto koostuu 28 
puolistrukturoidusta asiantuntijahaastattelusta, jotka 
toteutettiin WHO:n Euroopan aluetoimistossa 
Kööpenhaminassa. 

• Suurin osa haastatelluista asiantuntijoista toimi WHO:n 
ohjelmapäälliköinä eri sisältöalueilla, jotka kattavat kaikki 
WHO:n Euroopan alueen 53 jäsenmaata. 
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AINEISTO II

• Haastatteluaineiston temaattisessa analyysissa 
kartoitettiin poikkisektoriaalista terveyden 
edistämistä mahdollistavia ja estäviä tekijöitä. 

• Temaattisen analyysin avulla aineistosta 
tunnistettiin kymmenen poikkisektoriaalista 
toimintaa vaikeuttavaa temaattista tekijää 
sekä kymmenen sitä edistävää tekijää.
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AINEISTO III

• Vaikeasti tavoitettavat informantit, WHO:

– “The global directing and coordinating authority in 

health policy.”

• Temaattinen analyysi tuotti uutta tietoa käytännössä 

koetuista haasteista ja mahdollisuuksista WHO:n 

toiminnassa eri maiden hallitusten kanssa.

• Vastaavaa järjestelmällistä tutkimusta ei ole 

aikaisemmin toteutettu, vaikka WHO on vahvasti 

edistänyt poikkisektoriaalisuutta 1970-luvulta lähtien.
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TULOKSISTA

• Hallinnonrajat ylittävän yhteistoiminnan poliittiset, 
tekniset, institutionaaliset ja hallinnolliset esteet 
(10 teemaa).

• Hallinnonrajat ylittävää yhteistoimintaa 
mahdollistavat ja edistävät tekijät (10 teemaa).

• Kirjallisuuden ja asiantuntihaastatteluiden pohjalta 
tutkimuksessa annetaan 18 suositusta keinoista, 
joilla hallinnonrajat ylittävää yhteistyötä on 
mahdollista vahvistaa.

19



10 HAASTETTA: HALLINNONRAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ

1. Kapea näkemys terveydestä ja sen taustatekijöistä
2. Poliittisen tahdon ja sitoutumisen puute
3. Kilpailevat intressit ja taistelu resursseista
4. Pysyvien toimeenpano- ja koordinaatiomekanismien puute
5. Resurssien vähyys toimeenpanossa 

(tieto, osaaminen, raha, vaikutusvalta)
6. Päätöksentekoprosessien monimutkaisuus
7. Sektoreiden erilaiset toimintakulttuurit ja käsitteet
8. Terveyssektorin rajallinen mandaatti ja vaikutusvalta
9. Johtajuuden ja omistajuuden puute
10. Jääviysongelmat ja intressiristiriidat
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10 MAHDOLLISUUTTA: HALLINNONRAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ

1. Pysyvien hallinnonrajat ylittävien rakenteiden luominen
2. Avautuvien “mahdollisuuksien ikkunoiden" aktiivinen hyödyntäminen
3. Useille eri sektoreille koituvien hyötyjen systemaattisempi 
tunnistaminen ("co-benefits, mutual gains, win-win situations")
4. Huomion kiinnittäminen pitkän aikavälin hyötyihin
5. Terveyssektorin ja -toimijoiden kapasiteetin ja uskottavuuden 
vahvistaminen
6. Yhdistyminen olemassa oleviin kansallisiin ja globaaleihin prosesseihin
7. Poikkisektoriaalinen budjetointi (esim. yhteisbudjetit)
8. WHO:n sisäisen kapasiteetin vahvistaminen
9. WHO:n mandaatin selkeyttäminen ja vahvistaminen
10. Kansainvälisten järjestöjen välisen yhteistoiminnan tehostaminen



YLEISIÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

- Haasteiden ja esteiden realistinen tunnistaminen on 
usein edellytys niiden tehokkaalle käsittelylle ja 
ylittämiselle. 

- Lähtöoletuksena tulisi olla poikkisektoriaalisen
toiminnan haasteellisuuden ja vaikeuden 
myöntäminen.

- Erityistä huomiota tulisi kiinnittää 
politiikkaprosesseihin, yhteisten tavoitteiden 
määrittelyyn ja eri sektoreiden aitoon sitoutumiseen.

- Haasteellisuudesta huolimatta hallintorajat ylittävä 
terveyden edistäminen on vaikuttavan terveyden 
edistämisen ehdoton edellytys. 
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Mitä tulisi tehdä, jotta 
suomalaiset voisivat 

paremmin?
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KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSET
I. Poliittinen ja sosiaalinen konteksti (makrotaso)

1. Kasvata tietoisuutta terveyden 
sosiaalisista tekijöistä terveyden 
edistämiseksi. 
2. Varmista korkean tason poliittinen tuki ja 
sitoutuminen poikkihallinnollisiin ja 
monialaisiin toimiin.
3. Hyödynnä kansalaisten ja äänestäjien 
tuki terveyttä edistävän ja laaja-alaisen 
politiikan toimeenpanemiseksi poliittisella 
tasolla. 24



4. Osallista valtakunnallinen ja paikallinen 
media raportoimaan sektorirajat 
läpäisevän terveyden edistämisen eduista. 
5. Tunnista potentiaaliset 
“mahdollisuuksien ikkunat”, jotka avaavat 
tietä hallinnonrajat ylittävälle 
yhteistoiminnalle (esim. hallitusvaihdos).
6. Varmista pitkän tähtäimen visio osana 
laajempaa kestävää kehitystä.
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KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSET
I. Poliittinen ja sosiaalinen konteksti (makrotaso)



7. Kartoita jaetut hyödyt ja win-win-
mahdollisuudet eri sektoreiden 
kumppanien välillä.
8. Pyri selkeään ylätason mandaattiin 
mikäli mahdollista (esim. lakiin perustuvat 
sitoumukset).
9. Liitä terveyden edistämisen tavoitteet 
olemassa oleviin prosesseihin (esim. ei-
terveyssektorille sijoittuvat kansalliset 
strategiat). 26

KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSET
II. Hallintorakenteet ja -toimet (mesotaso)



10. Luo pysyviä poikkihallinnollisia 
rakenteita ja yhteistoiminnan foorumeita. 
11. Hyödynnä rahoituksen ja budjetoinnin 
mekanismeja tukemaan ja ohjaamaan 
hallinnonrajat ylittävää yhteistoimintaa. 
12. Varmista riittävät resurssit 
toimeenpanoon ja seurantaan. 
13. Osallista kansalaisyhteiskunta ja muut 
mahdollisesti relevantit sidosryhmät. 
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KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSET
II. Hallintorakenteet ja -toimet (mesotaso)



14. Aseta selkeitä ja mitattavia tavoitteita 
poikkihallinnolliselle terveyden 
edistämiselle. 

15. Luo seuranta- ja arviointimekanismit 
turvaamaan toiminnan vastuullisuus.

16. Edistä tehokasta johtajuutta ja 
johtamista, joka tukee yhteistoimintaa 
sektoreihin rajattujen siilojen ulkopuolella.
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KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSET
II. Hallintorakenteet ja -toimet (mesotaso)



17. Edistä monialaisia suhteita, jotka 
perustuvat luottamukseen ja yhteiseen 
ymmärrykseen ongelmista koko 
yhteistyöprosessin ajan.

18. Lisää terveyssektorin valmiuksia 
työskennellä ja luoda yhteistyösuhteita 
muiden sektoreiden kanssa (esim. 
neuvottelu- ja konfliktinratkaisutaidot).
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KÄYTÄNNÖN SUOSITUKSET
III. Johtaminen ja kapasiteetin vahvistaminen (mikrotaso)



MITÄ TUTKIA JATKOSSA

• Ensimmäinen tutkimuslinja
– Eri esteet/mahdollisuudet hallinnon tutkimuksen näkökulmasta
– Politiikka-analyysit > toteutuneet tapaustutkimukset ja prosessit

• Toinen tutkimuslinja
– Interaktioiden tutkiminen eri esteiden/mahdollisuuksien välillä
– Usein toimintaa estävät ja mahdollistavat tekijät muodostavat 

klustereita, jotka ovat riippuvaisia toisistaan ja risteävät toistensa 
kanssa. 

• Kolmas tutkimuslinja
– Esteiden ja mahdollistajien tutkiminen poliittisesta näkökulmasta.
– Analyysit liittyen poliittisten ideologioiden, hallintomekanismien, 

valtasuhteiden ja hyvinvointivaltion rakenteiden vaikutuksista.
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

- Terveyden näkeminen ainoastaan kapeasta 
biomedikaalisesta ja yksilötason näkökulmasta ei tue 
hallinnonrajat ylittävää yhteistoimintaa.

- Terveyden sosiaalisen ja poliittisen luonteen 
ymmärtäminen on olennaista.

- Institutionaaliset rakenteet ja poliittisten toimijoiden 
intressit vaikuttavat poikkihallinnollisten aloitteiden 
toimeenpanoon: hyväksyttävyys ja soveltuvuus.

- Terveyden näkeminen ennen kaikkea ihmisoikeutena 
lisää poliittista tahtoa terveyttä edistävään 
yhteiskuntapolitiikkaan.
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TAKE HOME LESSONS

• Terveyden edistämisessä politiikkatavoitteiden 
priorisointia tarvitaan: kaikkea ei ole mahdollista 
tehdä samaan aikaan.

• Vaivattomin tie poikkisektoriaaliseen
yhteistoimintaan on yhteisesti jaettujen tavoitteiden 
kautta. 

• Vaarana voi kuitenkin olla liiallinen konfliktien 
välttäminen: vastakkaiset intressit ja valta.
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TAKE HOME LESSONS

• Terveyttä edistävien toimijoiden tulisi 
kasvattaa omaa kapasiteettiaan: risteävien 
intressien tunnistaminen. 
• Sisällöllisen tiedon ja tutkimusnäytön lisäksi 

tarvitaan “pehmeitä taitoja”: viestintä, 
verkostoituminen, neuvottelutaidot. 
• Pitkäjänteisyys ja sinnikkyys keskeistä 

strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
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TOTUUS ON TOIMEENPANOSSA

• Terveyden taustatekijöihin vaikuttavat politiikkatoimet 
edellyttävät myös rakenteellisen tason muutosta.

• Vaikuttaa eri intressiryhmiin ja yhteiskunnallisten resurssien 
jakoon > pluralismista neopluralismiin.

• Vahvojen markkinaintressien hallinta keskeistä myös   
väestötason terveyden edistämisen toteuttamisessa. 

• Lopulta politiikkakeinojen toimivuus on mahdollista todistaa 
vain onnistuneen toimeenpanon kautta. 
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SOTE ja terveyspolitiikan 
keskeiset jännitteet 

1. Terveyden tasa-arvo: 
terveyttä harvoille vai terveyttä kaikille?

1. Näkökulma terveyteen: 
markkinahyödyke vai perusoikeus?

1. Voimavarojen suuntaaminen:
yksilön terveys vai väestön terveys?



”BIG BANG” - SOTE-UUDISTUS I

• Yleisen tason huomio: markkinaehtoisuuden 
lisääntyminen terveyspalveluissa ei helpota yhteistyötä 
terveyden edistämisessä.

• Vastakkain kaksi erilaista logiikkaa: 

COMPETITION VS. COLLABORATION

KILPAILU VS. YHTEISTOIMINTA

• Miten maakunnat pystyvät varmistamaan eri 
hallinnonalojen ja toimijoiden välisen sujuvan 
yhteistyön? 36
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• VM ylimpänä virkamiehenä kansliapäällikkö Martti 
Hetemäki (18.5.2018, vm.fi): 

“Esimerkiksi johtamisen ja sote-henkilöstön osaamisen 
paraneminen on tiedon ja teknologian säästöpotentiaalin 
kannalta ratkaiseva.”

• Ei voi toteutua ilman mittavia panostuksia; 
rakennepolitiikka ja markkinoiden luominen ei johda 
johtamisen ja osaamisen parantumiseen.

• Fokus perustyön sisältöihin, ennaltaehkäisyyn ja 
hallinnonrajat ylittävien prosessien johtamiseen.
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TAVOITTEET JA KEINOT LINJAAN





Alkoholi:
Aidosti hallintorajat ylittävä haaste

• Alkoholinkäytön kielteiset yhteiskunnalliset seuraukset ovat 
merkittäviä ja läpäisevät sektorirajat.

• ”Politiikkakoherenssi” - Tarvitaan poliittista johtajuutta ja 
poikkisektoriaalista toimintaa. Aloitteen tulee olla korkeimmalla 
poliittisella tasolla. @Valtioneuvosto
• Sisäinen turvallisuus @KaiMykkanen;
• Oikeuslaitos @AnttiHakkanen; 
• Kasvatus ja opetus @SanniGrahn; 
• Liikenneturvallisuus @AnneBerner; 
• Päihdeongelmat työelämässä @JariLindstrom; 
• Elinkeinojen tuotannonmenetykset @MikaLintila;



Avoimia kysymyksiä

Ehkäisevän työn toimeenpanorakenne tulevaisuudessa:

• Kuntoon: RAKENTEET, RESURSSIT ja SISÄLLÖT

• Oikeita asioita; oikeille kohderyhmille;
oikeaan aikaan; oikealla tavalla.

• Tasot: yksilö, yhteisö ja yhteiskunta.

”Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa”

• Esim. Islanti 
-> Monipuolinen työ -> Vähäisemmät haitat



KIITOS
Väitöskirja Intersectoral Action for Health: Challenges, Opportunities, 

and Future Directions in the WHO European Region (2018) on 
saatavissa sähköisesti osoitteessa: https://tinyurl.com/ybfscvbn

juha.mikkonen @ ehyt.fi
050 527 4780
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