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AVAUKSIA SOTEEN JA SOTE-TUTKIMUKSEEN

● Kompleksisuuden huomioiminen ja jäsentäminen

● Analyysin kohteeksi

○ Soten ihmiskuva

○ Suunnitelua ja toteutusta ohjaavat moraaliset matriisit, eetokset ja tarinat

○ Modernin ja jälkimodernin välinen jännite



KOMPLEKSISUUS

JA YRITYKSIÄ JÄSENTÄÄ SITÄ



VERKOTTUNUT YHTEISKUNTA

yHYKSILÖ

YHTEISÖ

YHTEISKUNTA



Pienet ryhmät ovat ihmisten 

sosiaalisen organisoitumisen 

perusyksikkö

Muodostavat monisoluiset yhteisön

“THE WHOLE PLANET IS A SINGLE 

ORGANISM”

2019



Ilta-Sanomat 4.3.2017





http://dynamic.hs.fi/2013/eduskunta/#

Helsingin Sanomien verkostoanalyysi 

etujärjestöjen ja valiokuntien 

välisistä kytköksistä.

VERKOSTOANALYYSI SOME-AINEISTOILLA



SOTEN IHMISKUVA

SOTEN ARVOT

Mitä odotetaan hoitohenkilökunnalta?

Mitä odotetaan hallintohenkilökunnalta?

Mitä odotetaan potilailta ja omaisilta?

Minkälaisen ihmiskuvan ja toimintalogiikan varaan toimintaa suunnitellaan?

MINKÄLAISILLA KÄSITTEILLÄ NÄITÄ KYSYMYKSIÄ VOISI 

JÄSENTÄÄ JA TUTKIA?



MIKÄ AJAA IHMISIÄ?

 Perinteinen terveyskasvatus: homo economicus

 Humans & Econs (Thaler & Sustein, Nudge,2008)

 Reflektiivinen systeemi (controlled, effortful, 
slow, self-aware, rule-following) --- jonkinlainen 
homo economicus

 Automaattinen systeemi (uncontrolled, 
effortless, fast, unconscious, skilled)

Piia Jallinoja, Kuluttajatutkimuskeskus



http://www.cityfloodmap.com/2015/11/thinking-fast-and-slow-about-

extreme.html

KUMMAN JÄRJESTELMÄN MUKAAN

IHMISTEN OLETETAAN TOIMIVAN?

-asiakkaat, potilaat, kuluttajat

-henkilökunta
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KULTTUURISET

MERKITYKSET

TAIDOT

RAKENTEET

RESURSSIT

TEKNOLOGIAT

References: Shove, E., Pantzar, M., and Watson, M. 2012. The dynamics of social practice: 
Everyday life and how it changes. Sage.
Shove E: Beyond the ABC: Climate Change Policy and Theories of Social Change 
Environment and Planning A June 2010 42: 1273-1285, doi:10.1068/a42282 

PRACTICE THEORY
KÄYTÄNTÖTEORIA

Kuinka käytännöt 
muovautuvat?



THE BEHAVIOUR CHANGE WHEEL

SUSAN MICHIE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096582/



TOIMIJUUS (Agency)

● Vahva toimijuus

-Oletuksena, että yksilöt ovat kykeneviä ja 

motivoituneita suhteessa ohjeisiin ja kannustukseen

-Vain aktiiviset yksilöt hyötyvät

-Tällaisten interventioiden tehokkuutta on alettu epäillä

● Heikko toimijuus

-Yksilöiden ei tarvitse olla aktiivisia saadakseen 

hyötyjä  

-Esim. “tuuppaus” interventiot ruokaloisssa (“nudging”) 

-Tehokkaampia ja tasa-arvoisempia kuin vahvaa

toimijuutta edellyttävät



THE MORAL MATRIX OF SOTE?

The Morale Foundations Theory

Huolenpito: muiden suojeleminen ja huolehtiminen  vs. haitan aiheuttaminen

Vapaus: vapaus pakottamisesta vs. alistaminen

Reiluus: oikeutta jaetaan jaettujen sääntöjen mukaan vs. huijaaminen

Lojaalisuus ryhmälle: oman ryhmän, perheen kansakunnan puolella oleminen vs. petos

Auktoriteetti, kunnioitus: traditioiden noudattaminen ja legitiimille auktoriteetille alistuminen vs. kumouksellisuus

Pyhyys, puhtaus: vastenmielisten asioiden, ruokien, tekojen kammoksuminen vs. rappio



THE MORAL MATRIX OF SOTE?



SOTE-JÄRJESTELMIÄ AJAVIEN TAHOJEN 

MORAALINEN MATRIISI JA PUHE 

ASIANTUNTIJUUDESTA? 
Miten se vaikuttaa soten vaihtoehtoihin?

Miten ristiriitoja voisi sovittaa?



● VALLITSEVA KERTOMUS
Suomea vaivasivat sydänsairaudet
Asiantuntijat tiesivät oikean ratkaisun
Asiantuntijat ja terveydenhuolto tekevät 
kansalaisille hyvää
Kansalaiset oivaltavat oikean tavan syödä 
asiantuntijoiden avustuksella

● VASTAKERTOMUS
Suomea vaivasivat sydänsairaudet
Asiantuntijat ja terveydenhuolto ohjasivat kansaa 
harhaan
Asiantuntijoihin ja politikkoihin ei voi luottaa
Vasta-asiantuntijat omaavat oikeaa tietoa
Kansan on otettava ohjat omiin käsiin vasta-
asiantuntijoiden avustuksella

TARINOITA 
KANSAKUNNASTA

MINKÄLAISTA TARINAA KERROTAAN 

TERVEYSTUTKIMUKSEN JA TERVEYDENHUOLLON 

SAAVUTUKSISTA? 

Esimerkkinä ravinnon rasvat
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PERINTEINEN  YHTEISKUNTA

-kiinnittyminen 
paikallisyhteisöön

-traditio ohjasi tekemistä

-paikallisyhteisöissä lähes kaikki 
söivät samoja ruokia

-paikallisen yhteisön 
”maalaisjärki”

-usein niukkuutta

-kasvokkainen kommunikaatio, 
tuttuus

MODERNI YHTEISKUNTA

-kiinnittyminen kansakuntaan
-tieteeseen pohjautuvat 
kansalliset ohjelmat (esim. 
Pohjois-Karjala projekti, 
ravitsemussuositukset)

-luottamus tieteeseen 
anonyyminä tietojärjestelmänä

-luottamus kansalliseen 
terveydenhuoltojärjestelmään, 
seulonnat

-(terveys)kansalainen

JÄLKIMODERNI YHTEISKUNTA

-emotionaalinen kiinnittyminen 
globaaleihin yhteisöihin ja 
sosiaalisiin liikeisiin
>>vaikuttavat poliittisiin ohjelmiin

-yksilöllistetty terveydenhoito, 
terveystutkimukset, eHealth, 
mHealth, self-tracking

-kuluttaja terveyden markkinoilla

Bildtgård T. (2008). Trust in food in modern and late-modern societies. Anthropology of Food, 47.



MODERNI

- (kuuliainen) terveyskansalainen

-kansalliset suositukset

-keskiarvoihin nojaava valitus eri väestöryhmille

-kansan suojelu

-keskusjohtoiset järjestelmät

JÄLKIMODERNI

-terveysmarkkinoiden kuluttaja ja asiakas

-personoitu hoito, yksilön tarpeet, 

ainutlaatuisuus 

-julkkikset lifestylen asiantuntijoina

-kaupallisten toimijoiden kasvava rooli

-co-design, co-creation

JULKINEN 

TERVEYDENHOITO

LÄÄKETIEDE

TERVEYSPOLITIIKKA

VALINNANVAPAUS & 

SOTE

KULUTUSKULTTUURI

SOSIAALINEN MEDIA

Sijoittuvatko soten eri toimijat eri kohtiin moderni-jälkimoderni-akselilla?



Kiitos!

piia.jallinoja@tuni.fi

pi @PiiaJallinojaX





AIKAMME KAKSI EETOSTA

Työ & pidättäytyminen

● Tavoitteiden saavuttaminen

● Riskien kontrolloiminen

● Lihaksikas keho, ”fit body” 

pärjäämisen symbolina

● Ruoka on ravitsemusta

● Yksilön velvollisuus edistää 

terveyttään

Nautinto & kulutus

● Vapaus & mielihalujen toteuttaminen

● Ihmistä ohjaavat tunne ja mielihyvä

● Ruoka on makuja, kulttuuria, 

merkityksiä

● Velvollisuus etsiä hyvää fiilistä ja 

nautintoa kaikilla elämänalueilla


