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Raporttien 
saatavuus

 Suomen Kuntaliitto ry:n kotisivuston Sosiaali- ja terveysasioiden 
alta löytyy ’Tilastot ja erillisselvitykset’.

 Suurten ja keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen 
kustannukset  -osiosta löytyvät edellisten vuosien raportit sekä 
kaupunkikohtaiset tulokset. Raportit löytyvät myös Kuntaliiton 
verkkokaupasta http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3494
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Sosiaali- ja terveystoimen kustannusvertailun 
taustaa

 Terveydenhuollon kustannusvertailuja on 
tehty suurissa kaupungeissa vuodesta 
1995 ja keskisuurissa kunnissa vuodesta 
2000 lähtien. 

 Keskisuurissa kunnissa otettiin 
sosiaalitoimen kustannukset mukaan 
ensimmäisen kerran vuodelta 2003 
kuuden kaupungin pilottiprojektissa.

Vuonna 2018 kustannusvertailuun osallistui 

 9 suurta kaupunkia Espoo, Helsinki, 
Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, 
Turku, Vantaa 

 13 keskisuurta kuntaa / kuntayhtymää: 
Järvenpää, Kauniainen, Kerava, 
Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, 
Rovaniemi, Salo, Sipoo, Tuusula sekä 
Kainuun sote-kuntayhtymä (pl. Puolanka) 
ja Mustijoen perusturva. 
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Tietoa
vertailu-
tutkimuksesta

 Kuntaliiton toteuttaman kustannusvertailun aineisto käsittää kaksi 
erillistä aineistoa, joissa vertailtiin suurten kaupunkien terveyden- ja 
vanhustenhuoltoa sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa.

 Tavoitteena on tukea kaupunkeja sosiaali- ja terveydenhuollon 
tavoiteasetannassa, toiminnan kehittämisessä ja talouden hallinnassa 
vertailutietoa tuottamalla.

 Tutkimusaineiston piirissä olevien suurten kaupunkien ja keskisuurten 
kuntien tiedot koskevat noin 2,6 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannuksia vuonna 2018.

 Aineistosta on saatavilla kuntakohtaisesti tietoa eri sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksista ikäryhmittäin ja palveluittain, kuten 
esimerkiksi suun terveydenhuollon ja tehostetun palveluasumisen 
kustannuksista.

 Kaupunkien kesken yhteisesti sovitut ohjeet tietojen keräämisestä 
Kuntaliiton nettiportaaliin 

 Tiedot kerätään keväällä ja julkaistaan ennen juhannusta.
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Käsitteitä ja 
menetelmiä

 Kustannuksiin on otettu mukaan kunnan järjestämä terveydenhuolto, 
erikoissairaanhoito ja muu terveydenhuolto sekä sosiaalihuolto

 Vertailussa tarkastellaan myös Kelan korvaaman yksityisen 
terveydenhuollon kustannuksia

 Kustannukset on ikävakioitu. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien 
kustannukset on saatettu 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 2018 rahan arvoon.
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Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset 2018
Keskisuuret kunnat

 Ikävakioimattomat kustannukset yhteensä 1 772 miljoonaa euroa

- sosiaalitoimi 764 M

- terveystoimi 1008 M

 Kokonaiskustannuksista 

- 26 % 15 - 49-vuotiaiden palveluihin

- 16 % 75 - 84-vuotiaiden palveluihin

 Kustannusten kasvu 2,0 % vuodesta 2017 vuoteen 2018
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Kustannukset euroa / asukas, keskisuuret kunnat
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Keskisuurten kuntien kustannusten jakautuminen 
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Sosiaalitoimi

Terveystoimi



Keskeisiä huomioita

 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet 
edellisvuoteen verrattuna. 

 Pitkäaikaisen laitoshoidon purkamisen kustannukset ovat siirtyneet pitkäaikaisen 
tehostetun asumispalvelun sekä kotihoidon kustannuksiin. 

 Vertailussa mukana olleista 13 kunnasta / kuntayhtymästä ainoastaan Keravalla, 
Kirkkonummella ja Porvoossa on saatu alennettua kustannuksia.

 Kustannusten aleneminen selittyy sillä, että näissä kaupungeissa kalliista palveluista 
aiheutuneet kustannukset ovat siirtyneet panostuksiksi ennaltaehkäisevään, 
moniammatilliseen avopalveluun ja palveluohjaukseen.
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Suurten kaupunkien terveydenhuollon 
kustannusvertailuraportti

 Suomen Kuntaliiton julkaisusarja

 Kustannukset ikävakioitu ja julkaistu 
euroina (€) asukasta kohden

 Ikävakioitujen kustannusten muutos +0,5 % 
verrattaessa vuoden 2017 toteumaan 
vuoden 2018 rahan arvossa

 Suurten kaupunkien terveydenhuollon 
asukaskohtaiset kustannukset 2312 euroa 
vuonna 2018

 Kustannusvertailuun osallistuneiden 
suurten kaupunkien terveydenhuollon, 
kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon 
yhteenlasketut kustannukset 4,9 miljardia 
euroa vuonna 2018

 Summalla katettiin 2,1 miljoonan 
suomalaisen terveydenhuollon, kotihoidon 
ja ympärivuorokautisen hoidon palvelut
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Suurten kaupunkien 
terveydenhuollon 
kustannukset 
vuonna 2018



Huomioita suurten kaupunkien terveydenhuollon 
vuoden 2018 kustannuksista
 Perusterveydenhuollon kustannukset olivat 1,9 mrd. € 

ilman kotihoidon kustannuksia, erikoissairaanhoidon 
2,6 mrd. €.

 Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset olivat 
2312 euroa/asukas

 Ikävakioitujen terveydenhuollon kustannukset laskivat 
Kuopiossa ja Jyväskylässä –0,6 %, Helsingissä –1,1 % 
ja Espoossa –1,7 % verrattuna edelliseen vuoteen, kun 
muutoksia tarkasteltiin vuoden 2018 rahan arvossa. 

 Porin kustannuskasvu oli +3,7 % edellisestä vuodesta 
ja vertailukaupunkien voimakkainta.
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Suurten 
kaupunkien 
terveyden- ja 
vanhusten-
huollon 
ikävakioidut 
kustannukset 
1997-2018
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€/ asukas 
vuoden 2018 
rahan arvossa



Tiivistelmä vuoden 2018 kustannusvertailuaineistosta
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Vertailuun osallistui myös 
kaksi kuntayhtymää.



Suurten kaupunkien palveluprofiilivertailua 
kustannustoteuman valossa

17

https://www.kuntaliitto.fi/asiantu
ntijapalvelut/sosiaali-ja-
terveysasiat/suurten-ja-
keskisuurten-kaupunkien-
sosiaali-ja



Mia Malmila, erityisasiantuntija

Vastuualueet
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
rahoitusasiat
Taloudellisten vaikutusten arviointi
Tilastoinnin ja tuloksellisuusmittareiden 
kehittäminen
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Suurten kaupunkien 
th:n kustannusvertailut 
vuoteen 2018 saakka
Mia Malmila
+358 50 526 8113
Mia.Malmila@kuntaliitto.fi, Soster@kuntaliitto.fi

@MMalmila



Sote-studio 
25.9.2019

Sote-studiossa Kuntaliiton asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan. 

Sote-studion tallenteet ja seuraavien lähetysten aikataulut
Kuntaliitto.fi/sotestudio

Tutustu myös verkkosivuihimme https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-
terveysasiat/suurten-ja-keskisuurten-kaupunkien-sosiaali-ja
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