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Heijastelevat esim.

• Yhteiskunnallisia ja poliittisia 
instituutioita

• Demografiaa

• Hyvinvointia ja sen 
determinantteja

• Varallisuutta

• Demokratian tilaa

• Kulttuuria

Terveydenhuoltojärjestelmät eivät ole saaria

https://unsplash.com/



• Politiikkaideoiden ja –
muotien liikkuminen yli 
rajojen

• Ylikansallinen sääntely ja 
organisaatioiden 
informaatio-ohjaus 

• Maiden keskinäis-
riippuvuus 

Globaalin ja paikallisen keskinäissuhde

https://unsplash.com/



Muilta oppiminen (cross-national learning)

”Health managers can improve their 
services by sensitively adapting 
ideas that have worked elsewhere”
-Øvretveit 1998 

Ctrl C + Ctrl V ei kuitenkaan toimi

• Terveyspolitiikan toimet/hyvät käytännöt 
monesti kontekstisidonnaisia ja 
komplekseja

• Herkkyys eri konteksteja kohtaan!  

• Erilaiset näkemykset siitä, mikä on ”paras” 
tapa toimia

• Herkkyys erilaisia näkökulmia kohtaan!

https://unsplash.com/



Myös COVID-19 kohdalla 
on haluttu oppia muualta
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https://ourworldindata.org/coronavirus

Globaali 
juoksukilpailu, 
jota voimme 
seurata 
reaaliajassa

Kukaan ei tiedä 
kuinka monta 
kierrosta on 
vielä edessä



”Ruotsin tie” 
ja ”Etelä-
Korean malli”



Kilpailu parhaasta strategiasta ja 
tieteellisistä läpimurroista

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1

WP 3.6.2020 



Muilta oppiminen näkyy 
konvergenssina 
torjuntatoimissa?

• Torjuntatoimet monessa maassa 
samansuuntaisia vaikka järjestelmät ja kulttuurit 
eroavat

• Ajoitus, rajoitusten kesto ja velvoittavuus 
vaihtelevat

• Ruotsi selkeä outlier

• Suomen etuna ollut että tauti rantautui tänne 
suhteellisen myöhään
• Oli mahdollista oppia muilta

Kuvan lähde: https://www.nature.com/articles/d41586-020-01248-1



• Sosiaalipoliittiset järjestelmät

• Poliittisen regiimin vaikutus
• Demokraattinen vai autoritäärinen?

• Autoritäärinen johtaja demokratiassa?

• Poliittiset instituutiot
• Hallintomalli ja vallan keskittyminen

• Kansallinen vs paikallinen

• Poliittiset puolueet

• Asiantuntijaorganisaatiot vs. politiikka

• Julkisen hallinnon ja 
terveysjärjestelmän rooli ja kyky toimia

Kansallisella 
politiikalla on 
väliä



• Monista vapaan demokratian keskeisistä 
arvoista oltu valmiita luopumaan

• Nationalismi ja protektionismi ovat 
nostaneet päätään jopa EU:n tasolla

• Esim. suojavarusteet, testivälineet jne.

• Vapaa liikkuvuus 

• Kansainvälisen yhteistyön rakenteet 
horjuvat ja niitä käytetään kansallisen 
politiikan välineinä (vrt. USA ja WHO)

• Globaalin koordinaation merkitys korostuu 
entisestään jos toimiva rokote saadaan 
kehitettyä

“The truth is that when it comes to 
public health, the Union has done 
what its member nations wanted it 

to do: not much.” - Professor Scott L. Greer 



Keskitetyn johtamisen ja johtajuuden kaipuu? 
•Koko maahan kohdistetut toimet vs. paikallinen räätälöinti 
herättäneet keskustelua myös Suomessa

•Suomessa pääministeri puolustanut oikeusvaltioperiaatetta 
kun yleisöstä on vaadittu sen ylikävelemistä (esim. ns. 
”pakkokaranteeni”)

HS 14.4.2020



Bloomberg 21.3.2020

”Kurittomat boomerit”, ”Levillä laskettelevat 
lääkärit” ja  ”mökkeilevät uusmaalaiset”



“Considering the 
amplification of 
inequalities, it is the 
societal response —
lockdown and social 
distancing — that will 
both increase 
inequalities in exposure 
to the virus and 
inequalities in the 
social determinants of 
health.” 



• ”Onnistuminen” koronaviruspandemian 
hoidossa riippuu näkökulmasta – ja 
näkökulman valinta (”mitä 
tarkastellaan?”) on poliittinen kysymys

• Ennakoimattomat vaikutukset ja 
systeeminen näkökulma: kun 
ratkaistaan ongelma A synnyttääkö se 
ongelman B tai C?
• Esim. testaaminen 

• Millaisista lähtökohdista on lähdetty 
liikkeelle?

Success or failure? 
– onnistumisen arvioinnin 
suhteellisuus



”Once the current
COVID-19 pandemic is 
under control, health
systems should be
tested just like banks
are to ensure they are
resilient, and that any
weaknesses are
addressed.”



Kriisi voi tarjota mahdollisuuksia
ajatella asioita uudella tavalla

“Decisions that in normal times could take years of deliberation 
are passed in a matter of hours. Immature and even dangerous 
technologies are pressed into service, because the risks of doing 
nothing are bigger.”

- Yuvan Noah Harari, FT 20 March 2020

“With Covid-19, everything [on austerity] went out of the window. 
It turns out austerity was a choice,” he said. “The government can 
spend anything [in the context of the coronavirus crisis], and they 
have socialised the economy.”

- Sir Michael Marmot,The Guardian 28 March 2020



“While it is essential to cut waste within 
health systems, this pandemic 

highlights the need to have adequate 
capacity to address and tackle a crisis.” 

Forman et al. 12 Lessons learned from the management of coronavirus pandemic. Health Policy 2020; 124.  
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Sustainable Welfare Systems: https://research.tuni.fi/sws/
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