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Miksi tutustua raportteihin?
• Kustannusvertailun kokonaisuus sisältää kaksi erillistä aineistoa, joissa vertaillaan:

• suurten kaupunkien terveyden- ja vanhustenhuoltoa 
• keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

• Vertailutietoja kuntakohtaisesti kuntien omille asukkaille järjestetyistä palveluista 
• Eri sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista ikäryhmittäin ja palveluittain, mm. 

avoterveydenhuollon ja tehostetun palveluasumisen kustannuksista.

• Tuki kaupungeille sosiaali- ja terveydenhuollon tavoiteasetannassa, toiminnan 
kehittämisessä ja talouden hallinnassa

• Aineistojen piirissä olevien suurten kaupunkien ja keskisuurten kuntien tiedot 
koskevat noin 2,9 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kustannuksia vuonna 2019.
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Käsitteitä ja menetelmiä
• Kustannuksiin on otettu mukaan kunnan järjestämä terveydenhuolto, 

erikoissairaanhoito ja muu terveydenhuolto sekä sosiaalihuolto.

• Mukana kuntien ostopalvelut yksityisiltä tuottajilta. Ulkopuolelle jäävät yksityinen 
työterveyshuolto ja yksityisten palvelutalojen itse maksavat asiakkaat.

• Kustannukset on osittain myös ikävakioitu, eli kuntien kustannukset on muutettu 
vertailukelpoisiksi siten, että kunkin kunnan kustannukset lasketaan olettaen eri 
ikäryhmissä olevien asukkaiden määrä yhtä suureksi kuin kunnissa keskimäärin.

• Kustannukset on myös tarvevakioitu, jolloin on huomioitu iän lisäksi myös 
sukupuoli ja palvelujen tarpeet. 

• Vuosivertailutaulukkojen aiempien vuosien euromäärät on deflatoitu, eli muutettu 
vuoden 2019 rahan arvoon.

4



Käsitteitä ja menetelmiä

• Vertailussa käytetään bruttokustannuksia, koska tavoitteena on selvittää ja 
vertailla syntyneitä kustannuksia eikä lopullista rasitetta. Poikkeus 
sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon osalta, koska bruttokustannuksia ei ole 
voitu saada. Myös oma erikoissairaanhoito ilmoitetaan nettona.

• Kustannusten kattavuus on tässä vertailussa hyvin laaja. Sekä välittömät että 
välilliset kustannukset otetaan huomioon samoin myös pääomakustannukset.
Joitain rajoituksia on kuitenkin tarkemmissa ohjeissa. 

• Asumispalvelujen kustannuksista otetaan huomioon vain palvelujen kustannukset, 
varsinainen asuminen jätetään ottamatta huomioon. 

• Kustannukset ilmoitetaan aina tarkimman käytettävissä olevan menetelmän ja 
kustannusten aiheuttamista parhaiten vastaavien laskentaperusteiden mukaan.

• Tarkemmista jaotteluista ja sisällöistä sovitaan vertailuissa mukana olevien 
kuntien kesken.
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Kustannuksiin 
vaikuttavia asioita
-sairaanhoitopiirit
-palkkakustannukset
-Apotti



Suuret kaupungit
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n. 2 578 milj.
Perusterveydenhuollon

Kustannukset
€

SUURTEN KAUPUNKIEN 
TERVEYDENHUOLLON 

KUSTANNUKSET

Espoo, Helsinki, 
Jyväskylä, Kuopio, 
Lahti, Oulu, Pori, 
Tampere, Turku, 

Vantaa

n. 2,2 milj. 
asukasta

n. 2 905 milj. 
Erikoissairaanhoidon

Kustannukset
€

n. 5 483 milj.
Kokonaiskustannukset

€

2 559 euroa / asukas
kokonaiskustannus

2 405 euroa / asukas
Ikävakioitu 

mediaanikustannus

HUOM! Turun erikoissairaanhoidon kustannustietoja 
ikäryhmien 7-14-, 15-49-, 50-64- sekä 65-74-vuotiaat 
osalta on päivitetty 28.8.2020. 



Suurten kaupunkien väestöosuudet 
ikäryhmittäin vuonna 2019

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä  
suurissa kaupungeissa 31.12.2019 
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Ikäryhmittäiset kokonaiskustannukset
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Terveyden- ja vanhustenhuollon kustannukset 
ikäryhmittäin 
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Prosenttia kustannuksista



Kaupunkikohtaiset terveydenhuollon kustannukset
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Kaupunkien painotuksia
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”Positiivista tässä vertailussa on se, 
että laitoshoitoa lukuun ottamatta 
tehostetun palveluasumisen 
kustannukset ovat 
verrokkikaupunkien edullisimmat. 
Tähän vaikuttaa erityisesti se, että 
Oulu on valinnut hyvin vahvan 
monituottajamallin ja ostaa itse 
asiassa suurimman osan tehostetun 
palveluasumisen paikoista 
markkinoilta.”

Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvointijohtaja, Oulu



Keskisuuret kunnat
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KESKISUURTEN KUNTIEN 
SOSIAALI- JA 

TERVEYSTOIMEN 
KUSTANNUKSET

Kainuu, Kauniainen, 
Kerava, Keusote, 

Kirkkonummi, Lohja, 
Loviisa, Porvoo, 

Rovaniemi, Salo, Sipoo

Yli 600 t
asukasta

3 627
€ / as

ikävakioitu

n. 2 126 milj.
Kokonaiskustannukset

€

n. 400 milj.
Perusterveydenhuollon

Kustannukset
€

n. 903 milj. 
Sosiaalihuollon 
kustannukset

€

n. 822 milj. 
Erikoissairaanhoidon

Kustannukset
€

3 539
€ / as



Keskisuurten kuntien 
väestöosuudet ikäryhmittäin 
vuonna 2019

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 
keskisuurissa kunnissa 31.12.2019
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Kustannusten jakautuminen
Sosiaalitoimi Terveystoimi
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9 028 €/asukas

2 326 €/asukas

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 
ikäryhmittäin
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Ikäryhmittäiset kokonaiskustannukset
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Kaupunkikohtaiset kokonaiskustannukset
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Kaupunkien painotuksia
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”Hintakeskustelu pitää 
tehdä 
erikoissairaanhoidon 
kanssa. Jos me yksittäin 
voitaisiin vaikuttaa, niin 
ehkä tilanne voisi olla 
toinen.”

Antti Lassila

Toimialajohtaja, Rovaniemi



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Maria Pernu
050 475 8096
maria.pernu@kuntaliitto.fi
@PernuMaria
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