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Norjassa
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T

asa-arvoinen hoitoonpääsy terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon on ollut tärkeä
periaate Pohjoismaiden hyvinvointipolitiikassa (1). Periaate on ollut perustana lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten
maksuttomalle suun terveydenhuollolle. Ei ole hyväksyttävää, että lasten ja
nuorten hammashoitopalvelujen käyttöä rajoittaa vanhempien taloudellinen
tilanne. Julkisesti korvattava hammashoito turvaa vanhempien maksukyvystä ja sosiaalisesta asemasta riippumatta
kaikille lapsille ja nuorille tarpeelliset
hammashoitopalvelut. Kyseisen palvelun tuottaa pääasiassa julkinen hammashuolto, jossa hammaslääkärit ja
hammashoitajat työskentelevät kiinteällä palkalla.
Aikuisten hammashoito on monissa
Pohjoismaissa perinteisesti rahoitettu
eri tavalla kuin lasten ja nuorten hammashoito (2). Aikuisista suurimman
osan hoitavat yksityiset palveluntuottajat, joilla maksu perustuu toimenpidekohtaiseen hinnoitteluun markkinoiden ehdoilla. Viranomaisten mieli-

pide on, joskin vaihtelevassa määrin,
että aikuisväestössäkään sosiaalinen
asema ja taloudellinen tilanne ei saisi
ratkaista hoitoon pääsyä. Sosiaalisten
erojen välttämiseksi aikuisten hammashoidossa on ollut tavallista, että korvaus perustuu toimenpidekohtaiseen taksaan (3). Eri tarvekriteerien perusteella valtio korvaa kokonaan tai osittain
hammashoidon kustannukset.
Suurin heikkous toimenpidekohtaiseen taksaan perustuvissa korvauksissa
liittyy korvauksen maksajan rajoitettuun kontrollimahdollisuuteen (4, 5).
Yhtä vakava, mutta vähemmän huomioitu heikkous saattaa olla jakopolitiikan vaikutuksiin liittyvät rajoitukset.
Ei ole nimittäin päivänselvää, että toimenpidekohtaiseen taksaan perustuvat
korvaukset menevät eniten tarvitseville. Korvauksen saamisen edellytys on,
että potilas hakeutuu hammaslääkäriin ja hammaslääkäri suorittaa kyseisen hoidon. Ei kuitenkaan ole itsestään
selvää, että kaikki mittavan hammashoidon tarpeessa olevat hakeutuvat
hammaslääkäriin, vaikka taloudelliset

$
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rajoitukset pienenisivät tai poistettaisiin kokonaan (ks. 6–8, ajankohtaisen
kirjallisuuden yleiskatsaus). Tässä artikkelissa pohditaan sosiaalisen aseman merkitystä mitattuna koulutuksen
pituudella. Tutkimuskysymyksenä on,
riippuuko norjalaisen aikuisväestön
julkisesti korvattavan hammashoidon
käyttö väestön koulutustasosta.
Artikkelin tarkoitus on tehdä tutkimustuloksista yhteenveto, jossa tarkastellaan toimenpidekohtaiseen taksaan
perustuvaa korvattavaa hammashoitoa
jakopoliittiselta näkökannalta (9–11).
Tutkimuksen otsikko kuuluu: Kuka saa
ja kuka ei? Jakopolitiikan vaikutukset
korvattavaan hammashoitoon. Tutkimusaineisto on saatu kansallisesta ja
edustavasta rekisteritiedosta. Kyseisen
aineiston etuna on, että se mahdollistaa
analyysin koulutuksen ja hammashoitopalvelujen käytön välisestä syy-seuraussuhteesta. Analyysimenetelmä perustuu tutkimuksiin kymmenen viime
vuoden syy-seuraussuhteita koskevista päätelmistä, eli miten koulutus vaikuttaa sairauksiin ja terveyspalvelujen
käytön eroihin (ks. 12–15, kansainvälisen kirjallisuuden yleiskatsaus). Keskeisiä pohjoismaisia tutkimuksia ovat:
Meghir ym. (2018), Fisher ym. (2015),
Grytten ym. (2014) ja Grytten ym.
(2020) (16–19). Seuraavassa otetaan
esille tärkeimmät menetelmät, tulokset
ja poliittiset seuraukset.

bm;bv|of-l;m;|;Ѵl࢜|
!;]u;vvbo-m-Ѵvbŋ|--ѴѴbvbm
-m-Ѵvbl;m;|;Ѵl࢜
Ongelman valaisemiseksi tarvitaan
kausaalista ymmärrystä empiirisestä
lähestymistavasta. Tavallinen regressioanalyysi (engl. ordinary least squares eli OLS) johtaa helposti virheellisiin
tuloksiin (14, 20, 21). Osittaisena syynä
tähän on se, että kaikkia mahdollisia
kolmansia muuttujia on vaikea kontrolloida, erityisesti niitä, joita ei voi kovin helposti mitata (esim. yksilölliset
ominaisuudet). Joskus on myös vaikea
päättää, mitkä selittävät muuttujat pitäisi sisällyttää analyysiin (22). Jos oikeaa selittävää muuttujaa ei sisällytetä,

voidaan pahimmassa tapauksessa sulkea pois yhteys, joka halutaan löytää.
Lisäksi on vaikea ottaa huomioon käänteistä kausaliteettia, eli sitä että henkilön terveydentila saattaa myös vaikuttaa koulutustasoon.

ti yhteydessä hoitoon ja negatiivisesti
koulutukseen, joten hammassairauden
huomiotta jättäminen regressioanalyysissä heikentää koulutuksen merkitystä
tuloksissa (downward bias).
"-|mm-bv|-lbm;mŋl;Ѵh;bm
l-_7o|om|-ķfov-Ѵঞv|lbvlf-m-
on koulutus

Tulevaisuuteen
suuntautuvat
_;mhbѲࡴ|vbfob--|
enemmän tarpeelliseen
hammashoitoon kuin
nykyhetkessä elävät.

Ihanteellinen tutkimusasetelma olisi sellainen, jossa koehenkilöt jaettaisiin ryhmiin, jotka saisivat eri pituisen
koulutuksen (26). Logiikkana on henkilöiden jakautuminen eri ryhmiin sattumanvaraisesti (satunnaistaminen).
Tällöin ryhmistä tulee koulutuksen pituutta lukuun ottamatta samanlaisia
ominaisuuksiltaan, millä on merkitystä tuloksen kannalta. Kun katsomme
Yksi tavallisimmista virhelähteistä tulosten eroja ryhmien välillä, voimme
on sulkea pois kolmas muuttuja, joka päätellä, että erot johtuvat koulutukon yhteydessä sekä koulutuksen pi- sen pituuden eroista, eivätkä mistään
tuuteen että korvattavien hammashoi- muusta. Tällainen kokeilu ei kuitenkaan ole realistinen monestakaan
topalvelujen käytön todennäköisyysyystä, esimerkiksi eettisistä,
teen. Tyypillisiä ominaisuuksia
ovat asuinpaikka, aikaprefe- "m|;u;7;m käytännöllisistä ja kustannus;ub-uobvv
syistä.
renssi ja suun terveydentila
o_fobvl-bvv(20, 23, 24). Esimerkiksi lahov-Ɛņƒ
Luonnolliset kokeet
jakkailla henkilöillä on suuja koulu-uudistukset
rempi todennäköisyys suorittaa
Jo yli kahden vuosikymmenen aikakorkeakoulututkinto ja myös tarvittaessa hakeutua hammashoitoon kuin na epidemiologiset ja taloudelliset tievähemmän lahjakkailla yksilöillä. Li- teenalat ovat hyödyntäneet luonnollisia
säksi korkeasti koulutetut henkilöt asu- kokeita satunnaistamisen saavuttamivat todennäköisemmin hyvinvoivissa seksi. Tutkittavat jaetaan silloin sattukaupunginosissa tai hyvinvoivilla alu- manvaraisesti koe- ja verrokkiryhmiin
eilla kuin lyhyen koulutuksen saaneet. luonnollisten olosuhteiden lähtökohMyös koulut ja hammashoitopalvelut dista, joihin eivät koehenkilöt eivätkä
ovat parempia hyvinvoivilla kuin huo- tutkijat pääse vaikuttamaan (27, 28).
no-osaisilla alueilla. Aikapreferenssien Luonnolliset kokeet ovat usein seuraushuomioinnin puute voi myös toimia ta poliittisista uudistuksista, esimerkkivirhelähteenä. Esimerkiksi tulevaisuu- nä 9-vuotinen oppivelvollisuus. Samanteen suuntautuvat henkilöt sijoittavat lainen koulu-uudistus tapahtui monissa
enemmän koulutukseen ja tarpeelliseen Länsi-Euroopan maissa sekä Pohjoishammashoitoon kuin nykyhetkessä elä- Amerikassa ja Kanadassa eri aikoihin
vät (25). Koska esimerkiksi asuinpaik- viime vuosisadalla. Uudistusten tyypilka ja aikapreferenssit ovat positiivisesti linen piirre oli pakollisen seitsenvuotiyhteydessä sekä koulutukseen että hoi- sen oppivelvollisuuden muuttuminen
don käytön todennäköisyyteen, näiden yhdeksän vuoden pituiseksi. Uudismuuttujien poisjättäminen regressio- tukset tapahtuivat kansallisella tasolla
analyysistä johtaa koulutuksen merki- ja tavoittivat kaikki kouluiässä olevat
tyksen ylikorostumiseen (upward bias). lapset. Aloitusajat olivat satunnaisia
Hammassairaudet ovat positiivises- lasten tunnettuihin tai tuntemattomiin
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oppivelvollisuuden
h࢜क़क़mooouf-vvNorjassa 9-vuotinen pakollinen oppivelvollisuus otettiin käyttöön 13 vuoden aikana vuosina 1960–1972 (33,
34). Ennen uudistusta koulu aloitettiin 7-vuotiaana ja lopetettiin 14-vuotiaana. Uudistuksen jälkeen oppilaat
aloittivat koulun edelleen 7-vuotiaana,
mutta lopettivat 16-vuotiaana. Vuosien
1960–1972 välisenä aikana kunnat
saattoivat itse päättää, milloin uudistus
otetaan käyttöön. Sen vuoksi mainitun

boƐĺƖŊoঞv;morrb;ѴoѴѴbv7;mh࢜क़क़moohoѴŊ7bv|hv;vv-ĺ

D

ominaisuuksiin nähden. Saatiin aikaan
kaksi ryhmää: seitsenvuotisen koulun
käyneet lapset ja nuoret (verrokkiryhmä) ja yhdeksänvuotisen koulun käyneet (koeryhmä). Se, mihin ryhmään
lapset joutuivat, päätettiin syntymävuoden ja uudistusten toimeenpanoajankohdan perusteella. Monet tutkijat
ovat hyödyntäneet koulu-uudistuksia
arvioidakseen koulutuksen kausaalivaikutuksia eri terveyshaitoissa (kuolleisuus ja sairastavuus) ja terveyskäyttäytymisessä. Keskeisiä yleiskatsausartikkeleja, joissa esitetään menetelmien ja
tärkeimpien löytöjen yhteenvedot, ovat
Galama ym. (2018), Grossman (2015),
Eide ja Showalter (2011), Gathman ym.
(2015) sekä Glymour ja Manly (2018)
(12–15, 29).
Koulu-uudistukset ovat erityisen
sopivia yksilöiden ei-mitattavien (tunnistamattomien) ominaisuuksien käsittelyyn. Tämä tarkoittaa, että voimme
arvioida koulutuksen pituuden vaikutuksen, vaikka meillä ei olisikaan tietoa
henkilöiden ominaispiirteistä, kuten
lahjakkuuksista, asuinpaikasta, aikapreferensseistä ja hammassairauksista
(30–32). Analyysit tehdään usein rekisteritiedoista. Tiedot ovat väestötasolla
ja ne sisältävät tietoa olennaisista altistumis- ja tulosmuuttujista pitkän
ajan kuluessa. Analyysitekniikka vaatii
laajoja aineistoja. Informaatiotekniikan mullistus viimeisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin helpottanut
suurten rekisteriaineistojen sisältämän
tietomäärän analysointia.
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ajanjakson aikana Norjassa oli käytössä
kaksi pakollista koulujärjestelmää. Toiset kunnat ottivat uudistuksen käyttöön
jo aikaisessa vaiheessa, toiset myöhemmin (kuvio 1). Tämä luo vaihtelua kou-

lutuksen pituuteen yksittäisen kunnan
alueelle. Näin ollen voimme verrata toisiinsa julkisesti korvattavan hammashoidon käytön todennäköisyyttä 9-vuotisen pakollisen oppivelvollisuuden
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suorittaneiden ja niiden välillä, jotka
eivät ole suorittaneet sitä (9–11).
-v--Ѵb-bh|v|;m-ubobmঞ
bmv|ul;mমlf-l;m;|;Ѵl࢜m
avulla
Tavallinen menetelmä luonnollisten
kokeiden, kuten pakollisen 9-vuotisen
oppivelvollisuuden käyttöönoton, vaikutusten mittaamiseen on instrumenttimuuttujan käyttö. Emme tässä kuitenkaan syvenny tähän tekniikkaan tarkemmin, koska se on tarkasti selitetty
oppikirjoissa ja yleiskatsausartikkeleissa (30–32, 35). Kerromme vain lyhyesti menetelmän takana olevat ajatukset
lähtökohtana kuvio 2. Menetelmä sisältää kaksivaiheisen regressiomallin.
Ensimmäisessä vaiheessa koulutuksen pituus on selitettävä (riippuva) muuttuja, joka selitetään kouluuudistuksen käyttöönotolla. Tämä ottaa huomioon koulutuksen vaihtelusta
sen, onko henkilö käynyt 9-vuotisen
koulun vai ei. Toisessa vaiheessa käytetään ensimmäisen vaiheen ennustemallia korvattavan hammashoidon
käytön todennäköisyyden arviointiin.
Tämä voidaan tulkita kausaali- eli
syy-seuraussuhteeksi. Oletuksena on,
että se onko henkilö altistettu koulu-

uudistukselle vai ei, vaikuttaa korvattavan hammashoidon käytön todennäköisyyteen ainoastaan ennustettavan
koulutuksen pituuden kautta. Tämä
on uskottava oletus, koska uudistuksen käyttöönoton ajankohta yksittäisissä kunnissa ei ole voinut olla seurausta
tutkijoiden vaikutuksesta eikä johdu
oppilaiden ominaisuuksista.
bm;bv|oķѴorr|Ѵovlf-|
ja regressiomalli
Analyysissä yhdistettiin tieto koulu-uudistuksen käyttöönoton ajankohdasta
ja siitä, onko henkilö mahdollisesti saanut korvattavaa hammashoitoa vai ei.
Viimeksi mainittu tieto on haettu sähköisestä KUHR-tietokannasta (Kontroll
og Utbetalinger av Helserefusjoner),
jonka omistaa Norjan terveysvirasto
(https://www.helsedirektoratet.no/tema/statistikk-registre-og-rapporter/
helsedata-og-helseregistre/kuhr). Norjan tilastollisella keskustoimistolla on
tietoja henkilöiden syntymäajoista ja
osoitteista aina 1960-luvulta asti. Näin
voimme yhdistää korvausten saamisen
suoraan henkilöön riippumatta siitä,
oliko hän vuosien 1960–1972 välisenä aikana käynyt 9 vuotta koulua tai

ei (https://www.ssb.no/utdanning/
norsk-standard-for-utdanningsgruppering). Tutkimushanke, jossa mainitut
tiedot yhdistettiin toisiinsa, vaati Norjan lääke- ja terveydenhoidon tutkimuksen eettisen aluetoimikunnan hyväksynnän (hankenumero 2013/1844).
Yleiskatsausartikkelimme ei vaatinut
lisähyväksyntää.
Toisen vaiheen regressioanalyysin
tulokset esitellään käyttäen kolmea lopputulosmuuttujaa:
ŀ kaikkien julkisesti korvattavien hoitojen käytön todennäköisyys
ŀ julkisesti korvattavan parodontaalisen hoidon käytön todennäköisyys
ŀ julkisesti korvattavan proteettisen
ja implanttihoidon käytön todennäköisyys.
Norjassa potilaan täytyy maksaa
omavastuuosuus muun muassa tutkimuksista, vaikka julkinen korvaus kattaa hoidon. Omavastuuosuuden suuruus vaihtelee hoitotyypin ja sen laajuuden perusteella. Proteettisen hoidon
omavastuuosuus on isompi kuin parodontaalisen hoidon. Sen vuoksi voidaan
ajatella, että koulutukseen liittyvät erot
ovat suuremmat siellä, missä omavastuuosuus on suurempi.
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Käytimme kaikissa analyyseissa
lineaarista regressiomallia (36). Regressiokerroin voidaan silloin tulkita
korvattavan hammashoidon käytön
todennäköisyyden muutokseksi prosenttiyksikköinä ilmaistuna, kun koulutuksen pituus kasvaa vuodella. Tämä
on absoluuttisen muutoksen arvo. Esitämme myös suhteellisen muutoksen
prosentteina.

Tulokset
!bbrrhofѴhbv;vঞhou---m
_-ll-v_ob7omh࢜क़hoѴ|hv;v|-ĵ
Kaikkien analyysiemme mukaan julkisesti korvattavan hammashoidon käytön todennäköisyys kasvaa koulutuksen
pituuden mukana; toisin sanoen pitkän
koulutuksen saaneet hyötyvät korvattavasta hammashoidosta eniten (taulukko 1). Kaikissa vuoden aikana tehdyissä
hoitotoimenpiteissä vaikutus on kaksi prosenttiyksikköä tai suhteellisena
osuutena ilmaistuna 15 prosenttia.

Onko nykyinen
toimenpidekohtaiseen
taksaan perustuva
korvaus asianmukainen
koulutuserojen
tasaamiseen?
Vaikutukset proteettisiin hoitoihin,
implanttiprotetiikka mukaan lukien,
ovat odotetusti suurimmat. Miehillä todennäköisyys näiden hoitojen käyttöön
lisääntyy 30 prosenttia yhden vuoden
lisäkoulutuksella. Naisten kohdalla ei
todeta vaikutusta. Kahden muun lopputulosmuuttujan kohdalla vaikutus on
samanlainen sekä miehillä että naisilla.
Tavallinen regressioanalyysi
aliarvioi koulutuksen vaikutuksen
Taulukossa 1 esitetään myös tavallisen regressioanalyysin (OLS) tulokset.
Kaikissa lopputulosmuuttujissa instrumenttimuuttujamenetelmän toisen
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vaiheen arvot ovat noin kaksi kertaa
suuremmat kuin tavallisella regressioanalyysillä saadut estimaatit. Tämä
osoittaa, että suun terveydentila on
tärkeä taustamuuttuja, jota ei ole otettu huomioon tavallisessa regressioanalyysissä. Lahjakkuus, asuinpaikka
ja aikapreferenssi eivät todennäköisesti
olleet tärkeitä taustamuuttujia, koska
tavallisella regressioanalyysillä saadut
estimaatit pysyttelevät nollan tienoilla
(downward biased).
Tavallisen regressioanalyysin ja
instrumenttimuuttujamenetelmän toisen vaiheen estimaattien väliset erot tukevat jälkimmäisen menetelmän käytön
merkitystä, koska siinä sekä tunnistettavat että ei-tunnistettavat muuttujat
on otettu huomioon.

o_7bm|-ŋu;-Ѵb|;;ঞ|
ja mahdollisuudet
Julkisesti korvattavan hammashoidon
jakopolitiikan vaikutuksista on vain
muutamia tutkimuksia, mutta yhden
kuvailevan tutkimuksen tulokset vastaavat omia tuloksiamme. Eräässä eurooppalaisessa 11 maata käsittävässä
tutkimuksessa osoitettiin, että julkisten
korvausjärjestelmien maissa palvelujen
käyttö oli suurempaa korkeasti koulutetuilla kuin vähemmän koulutetuilla
(37). Aikuisväestön hammashoitopalvelujen pääpaino on kaikissa Pohjoismaissa yksityisellä sektorilla (3). Julkisesti korvattavan hammashoidon
laajuus vaihtelee maasta toiseen, mutta
jokaisessa maassa kantava periaate on,
että julkisesti korvattava hammashoito
perustuu toimenpidekohtaiseen taksaan (3). On selvää, että meidän täytyy
olla varovaisia yleistäessämme tuloksia muihin Pohjoismaihin, mutta koska
maiden hammashoitopalvelujen järjestämisessä ja rahoituksessa on yhteisiä
piirteitä, on syytä uskoa, että Norjasta
saamamme tulokset pätevät myös muihin Pohjoismaihin.
Ei ole täysin selvää, miten eroja julkisesti korvattavan hammashoidon
käytössä voidaan pienentää tai kokonaan poistaa. Yksi vaihtoehto olisi, että
ryhdytään toimenpiteisiin, jotka tuke-

vat kysyntää, esimerkiksi tiedottamalla
korvausjärjestelmästä helposti ymmärrettävällä tavalla myös vähemmän koulutettujen keskuudessa. Ei kuitenkaan
ole mahdotonta, että tiedotuskampanjoista huolimatta eroja saattaa silti jäädä.
Perustavampaa laatua oleva kysymys kuitenkin on, onko nykyinen toimenpidekohtaiseen taksaan perustuva
korvaus asianmukainen koulutuserojen tasaamiseen. Ilmiselvä heikkous
nykyisessä järjestelmässä on, että vain
hammashoitoon hakeutuvat hyötyvät
siitä. Perinteisesti näillä potilailla on
vähiten hammashoidon tarvetta ja korkeimmat ansiot (38). Toisin sanoen ne,
jotka tarvitsevat vähiten, saavat eniten.
Sen vuoksi olisi hyvä, että organisaatioja/tai rahoitusuudistukset yrittäisivät
nykyistä enemmän kiinnittää huomion
niihin, jotka putoavat nykyisen järjestelmän ulkopuolelle.
Tähän on olemassa useita vaihtoehtoja. Esimerkiksi järjestäjäpuolella
voisi vaihtoehtona olla kynnyksettömien palvelumuotojen tarjoaminen.
Tätä voisi erityisesti kohdistaa lyhyen
koulutuksen saaneisiin ryhmiin, jotka
hakeutuvat harvoin tai eivät koskaan
hammashoitopalveluihin. Rahoituspuolella voisi vaihtoehtona olla, että hammaslääkäreille annettaisiin väestövastuu (39, 40). Tämä voitaisiin toteuttaa
siten, että otettaisiin käyttöön omalääkärijärjestelmä, joka osittain kustannettaisiin asukaskohtaisella maksulla,
kuten Ruotsissa on tehty osassa aikuisväestöä (3). Näin voitaisiin vahvistaa
hammaslääkärin ja potilaan välistä suhdetta – potilaat tietäisivät, keneltä hammaslääkäriltä he voivat saada hoitoa, ja
hammaslääkärit tietäisivät, keistä potilaista heillä on vastuu. Tämä saattaisi lisätä turvallisuutta hammaslääkäri-potilassuhteessa, kun muun muassa hoidon
saatavuus olisi turvattu. Hammaslääkärin vastuulla olisi tarjota täysipainoinen
hoito kaikille hänelle osoitetuille potilaille riippumatta näiden koulutustasosta, myös laajan hammashoidon tarpeessa oleville.
Tutkimuksessamme hyödynsimme
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ammatti, talouden ansiotulot ennen ja
jälkeen verotuksen sekä vammaistuen
saanti (9–11). Taulukossa 1 raportoidut
instrumenttimuuttujamenetelmän regressioestimaatit eivät muuttuneet, kun
mainitut muuttujat sisällytettiin analyyseihin.
Tutkimusten, joissa tutkitaan koulutuksen kausaalisia vaikutuksia terveyden ja terveyspalvelujen käytön
eroihin koulu-uudistuksen avulla (ks.
12–15, kansainvälisen kirjallisuuden
yleiskatsaus), rajoituksena on – omat
tutkimuksemme mukaan lukien – että
koulutarjonnan laatua ei mitata selkeästi. Ajatellaan, että koulutuksen pituuden ja oppimistuloksina mitatun laadun välillä on yhteys. Todennäköisesti
asia onkin näin. Alan kirjallisuudessa
on kuitenkin rajoitteita, joita toivottavasti voidaan selvittää tulevissa tutkimushankkeissa.

o_|or࢜࢜|क़v
luonnollista koetta, jossa edellytettiin,
että henkilöt jakautuvat satunnaisesti
kahteen ryhmään: 7-vuotisen koulun
käyneisiin (verrokkiryhmä) ja 9-vuotisen koulun käyneisiin (koeryhmä). Ajatuksena tässä menetelmässä oli, että
suljimme pois mahdolliset kolmannet
muuttujat, jotka saattavat olla yhteydessä sekä koulutuksen pituuden että
hammashoidon korvausten saamisen
todennäköisyyden kanssa. Menetelmän
vahvuutena on, että kun olemme onnistuneet sulkemaan pois tuloksiin mahdollisesti vaikuttavat kolmannet tekijät, sitä voidaan testata. Tämä voidaan
tehdä vähintään kahdella tavalla (9–11).
Ensinnäkin voidaan tehdä lumetesti.
Tämä olisi kokeilu, jossa koulu-uudistus olisi otettu käyttöön aikaisemmin
kuin se todellisuudessa tehtiin. Tällaisessa kokeilussa koulu-uudistuksella ei
pitäisi olla vaikutusta lopputulosmuuttujiin. Jos havaitsisimme vaikutuksia,
täytyisi instrumenttimuuttujan (kouluuudistuksen) olla yhteydessä yhteen tai
useampaan kolmanteen muuttujaan.
Käytännössä tämä merkitsisi, että julki-

sesti korvattavan hammashoidon käyttö määräytyisi muun syyn kuin koulutuksen perusteella. Teimme lumetestejä kaikissa tutkimuksissamme (9–11).
Näissä testeissä emme havainneet koulutuksen pituuden vaikuttavan julkisesti korvattavien hammashoitopalvelujen käytön todennäköisyyteen. Tämä
vahvistaa, että taulukosta 1 ilmenevät
tulokset voidaan selittää koulutuksen
pituudella, eikä yhdellä tai useammalla
kolmannella muuttujalla.
Toiseksi voimme laajentaa itse
instrumenttimuuttujamenetelmää sisällyttämällä siihen tunnistettavia selittäviä muuttujia. Silloin tutkimme sitä, onko regressioestimaatti erilainen
riippuen siitä, onko selittäviä muuttujia
sisällytetty malleihin vaiko ei. Jos näin
on, se tarkoittaa, että koulu-uudistuksen käyttöönotto ei ole satunnainen
muuttuja, vaan se on yhteydessä olennaisiin selittäviin muuttujiin. Olettamus satunnaistamisesta ei ole silloin
täyttynyt. Suoritimme lisäanalyysejä
monentyyppisillä yksilötason selittävillä muuttujilla: sukupuoli, siviilisääty,

Toimenpidekohtaiseen taksaan perustuva julkisesti korvattava hammashoito on vallalla oleva malli, jota viranomaiset nykyisin käyttävät aikuisten
hammashoidossa. Tutkimuksemme tulokset osoittavat, että jakopoliittisesta
näkökulmasta katsoen ei ole päivänselvää, että tulevaisuudessa tämän pitäisi
olla ainoa tapa, jolla korvauksia jaetaan. Rahoitusmalli ei automaattisesti
turvaa tasa-arvoa julkisesti korvattavien hammashoitopalvelujen käytössä
väestön koulutustasosta riippumatta.
Tulokset päinvastoin osoittavat eroja
siinä, kuka saa ja kuka ei saa julkista
korvausta. Tutkimusten lähtökohtana oli Norjan koulu-uudistuksen käyttöönotto ja analyyttisena lähestymistapana kausaalisten syy-yhteyksien etsiminen.
ov|;bmu;m
ruo=;vvou
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sammfunsodontologi
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