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Sote-studio 25.9.2019

 Klo 10.00 Alkusanat, lakimies Annika Korpela

 Klo 10.10 Hallitusohjelma ja budjetti kuntien kannalta,

toimitusjohtaja Minna Karhunen                                                                  

sosiaali- ja terveyksikön päällikkö Tarja Myllärinen ja johtava lakimies   

Sami Uotinen

 Klo 10.40 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvertailut,

erityisasiantuntija Maria Pernu ja erityisasiantuntija Mia Malmila

 Klo 11.10 Tietoisku sotevarautumisen uusista ohjeista

projektipäällikkö Sari Vuorinen
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Miten seuraan lähetystä

www.kuntaliitto.fi/sotestudio

 Ohjeet siitä, miten seuraan 

lähetystä

 Palautelomake

 Linkki tallenteeseen ja diat

 Seuraava lähetys 21.11
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http://www.kuntaliitto.fi/sotestudio


Lähetä kysymyksiä

Näin katsot lähetystä

Vaihda 
esitysnäkymää



Sote-tulevaisuuspäivä 2.10.2019
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestäminen –
Sote-järjestäjän työkalupakki

 Toimittaneet Timo Aronkytö ja Tiina J. Mäki

 Sähköinen versio kuntaliiton verkkokauppaan
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Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutuskierros

 THL koordinoi koulutuskierrosta 

STM:n ohjauksessa. Hankkeessa 

mukana ovat STM:n lisäksi 

työministeriö, valtiovarainministeriö, 

Suomen Kuntaliitto, Valvira ja 

aluehallintavirastot, sekä eri 

vammaisjärjestöjen edustajia.

 1.10 Rovaniemi

 8.10.Turku/Åbo

 THL:n sivuilla lisätietoa
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https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/johtaminen-valvonta-ja-
tilastot/vammaispalvelujen-hankinta/koulutuskierros

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/johtaminen-valvonta-ja-tilastot/vammaispalvelujen-hankinta/koulutuskierros


Moniammatillinen 
asiakastyö

 Kartoitamme hyviä käytäntöjä moniammatillisen yhteistyön 

toteuttamiseen 

 Tietosuojaa koskevat tiedustelut ovat enenevässä määrin esillä 

palvelutoiminnassamme 

 Asiat koetaan vaikeiksi ja asiat eivät voi odottaa sote-uudistusta tai 

substanssilainsäädännön kokonaistarkastelua 

 Yhteydenotot: jean-tibor.isomauno@kuntaliitto.fi tai 050-4077397
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Koulutusvinkkejä syksylle:

• Kotikuntalaskutus sosiaali- ja terveydenhuollossa 1.10. webinaari

• Aikuissosiaalityö 2019, 30.-31.10. Helsinki

• Valtakunnallinen työllisyysfoorumi, 30.-31.10. Hämeenlinna

• Huippusuorituksen johtaminen 6.-7.11. Helsinki

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari – SohviTellu 2019, 26.-27.11.

Lisää koulutustarjontaamme osoitteessa: https://koulutus.fcg.fi/

https://koulutus.fcg.fi/


Hallitusohjelma ja 
budjetti kuntien 
kannalta
Sote-studio 25.9.2019

Tarja Myllärinen
Johtaja, sosiaali ja terveys



Rinteen 
hallitusohjelma
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Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
rakenneuudistus
1
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 Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. 

 Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja 

perustuslailliset reunaehdot. 

– Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.

 Toiminnan painopistettä siirretään perustason palveluihin ja 

ennaltaehkäisevään toimintaan. 

 Sote-palvelujen järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille 

itsehallinnollisille alueille. 

 Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään maakuntien tehtäväksi. 

 Itsehallinnollisia maakuntia on 18. 

 Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut

 Asukkaiden osallisuutta ja käyttäjädemokratiaa vahvistetaan

 Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä 

lailla.



Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 
rakenneuudistus 
2

 Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. 

 Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden 

tuottajina. 

 Kuntien mahdollinen rooli palvelujen tuottajana ratkaistaan erillisen 

selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. 

 Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan 

ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

 Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. 

 Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin 

perustuvaksi. 

 Maakunnat voivat periä lakiin perustuvia asiakasmaksuja.

 Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisu 

selvitetään yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 

2019 loppuun mennessä.

 Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa 

maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 

2020 loppuun mennessä.
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Hallitusohjelman 
pysyvät 
menolisäykset

- 0,7 hoitajamitoitus

- kotihoidon ja omaishoidon 
kehittäminen

- hoitotakuun kiristäminen

- asiakasmaksulain uudistaminen ja 
maksutto- muuden laajentaminen

lastensuojelun henkilöstömitoitus
- ym.
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Hallitusohjelman
toimeenpano
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Hallitusohjelman 
toimeenpano

Ajankohtaista 
sote-
uudistuksen 
näkökulmasta

 Uudenmaan, pääkaupunkiseudun ja Helsingin sote-erillisratkaisua  

koskeva selvitys 2019 loppuun mennessä

 Kuntien sote-palvelujen tuottamista koskeva selvitys 2019 loppuun 

mennessä

 Turun yliopiston  Vn-Teas- rahoitus kuntien eriytymisen 

perustuslaintasoisia reunaehtoja tarkastelevaan tutkimushankkeeseen 

Yhtenäiskunnista erilaistuviin kuntiin.

 Sote-uudistuksen valmistelu käynnistynyt työryhmien nimeämisillä 

– Johtoryhmä 

– Seurantaryhmä (mukana mm. VSHP, PPSHP, Siunsote, Soite, Kuopio, Porvoo, 

Kuntaliito)

– Järjestämisjaosto (ei kuntien eikä Kuntaliiton edustusta)

– Rahoitusjaosto (ei kuntien eikä Kuntaliiton edustusta)

– Henkilöstöjaosto (mukana KT Kuntatyönantajat)

– Kunnat palvelujen tuottajina erillisselvitysjaosto 31.12.2019 mennessä 

(mukana Eksote, Kymsote, Turku, Jyväskylä, Pietarsaari, K-U pelastuslaitos, 

Kuntaliitto)

 Parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja 

monikanavarahoituksen purku 2020 loppuun mennessä.
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Sote-uudistuksen valmistelun organisoituminen
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Sote-
ministerityöryhmä

Krista Kiuru, STM

Johtoryhmä

Kirsi Varhila, STM

Järjestämisjaosto

Auli Valli-Lintu, STM

Rahoitusjaosto

Markku Nissinen, VM

Henkilöstöjaosto

Sari Ojanen, VM

Kunnat palveluiden 
tuottajina 

erillisjaosto

Tuija Kumpulainen, STM

Seurantaryhmä

Kirsi Varhila, STM

Uudenmaan 
erillisratkaisun 

johtoryhmä

Krista Kiuru, STM

Seurantaryhmä Sparrausryhmä

Kari Nenonen

Edustus



Hallitusohjelman 
toimeenpano

Ajankohtaista 
sote-
uudistuksen 
näkökulmasta

 Hallitus esittää Paras-puitelain velvoitteiden jakamista vuoden 

2023 loppuun saakka 

 Irtisanomisehto vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin ulkoistus-, 

vuokra- tai käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin,  joiden arvo ylittää     

15 % soten vuosittaisista käyttökustannuksista

 Järjestäjän mahdollisuus sanoa sopimus irti 12 kk irtisanomisajalla 

vuosina 2014 ja 2015

 Vain sote-palvelujen saatavuuden turvaamiseksi välttämättömät, 

poikkeusluvan saaneet yli 5 milj.€:n rakennusinvestoinnit sote-

rakennuksiin mahdollisia

 Tavoitteena saada laki hyväksytyksi ja voimaan mahdollisimman pian
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Hallitusohjelman 
toimeenpano  Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kohdennetaan 

– 80 milj. euroa vuonna 2020

– 130 milj. euroa vuonna 2021 

– 150 milj. euroa vuonna 2022.

 Rauenneen sote-uudistuksen käyttämättä jääneen määrärahan 

käyttö ICT, tuottavuus- ja muun kehittämistyön rahoittamiseen

22



Hallituksen 
budjettiesitys
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Hallituksen 
budjettiesitys 
2020

Kuntanäkökulma

 Kuntien valtionosuudet kasvavat 1,1 miljardia euroa

 Aiemmin leikattuja valtionosuuksia palautetaan kunnille! 

 Valtio vastaa osasta peruspalveluiden kustannusten nousua. 

 Hallitus kohdistaa kuntien lisääntyviin ja laajeneviin tehtäviin 

täysimääräisen valtionosuuden sekä kompensoi valtion 

päätöksistä johtuvat verotulo- ja maksumenetykset. 

 Kustannusarviot tulee laatia realistisesti ja yhdessä Kuntaliiton kanssa.

 Verokorttiuudistuksen aiheuttamaan verotulojen kertymävajeeseen 

reagoidaan aikaistamalla valtionosuuksien maksua aikaistetaan 

osittain jo tämän vuoden puolelle.
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Kommunforbundet.fi
PB 200, 00101 Helsingfors

Kommunernas hus, Andra linjen 14

00530 HelsingforsFinlands framgång skapas lokalt

Kiitos!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto


Hallitusohjelma ja 
budjetti kuntien 
kannalta – eräitä 
poimintoja
Sote-studio 25.9.2019

Sami Uotinen
Johtava lakimies
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Tavoite 1
Hyvinvoinnin 
edistäminen ja 
eriarvoisuuden 
vähentäminen
- poimintoja
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Yhdenvertaisuutta edistävät toimet
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Toimenpiteet/ uudet velvoitteet

• Uudistetaan 

vammaispalvelulaki

• Yksilölliset tarpeet 

paremmin huomioon

• Ruotsinkielisten vammais-

palvelut turvataan

• Vahvistetaan lainsäädännöllä 

sote- palvelujen käyttäjien 

itsemääräämisoikeutta

• Parannetaan potilas- ja 

sosiaaliasiamiestoimintaa

Strategioita ja selvityksiä Kuntaliitto:

 Vammaispalvelulain 

uudistaminen(ja kehitysvamma-

lain yhdistäminen siihen (?)) on 

sinällään tarpeellista

 Saattaa sisältää huomattavia 

kustannusvaikutuksia 

– ikääntymisrajaus?

– voimavararajaus? 

henkilökohtaisessa avussa 

 Henkilökohtaisen budjetin 

kokeilu kannatettavaa

• Kokeillaan kehitysvammaisten 

henkilökohtaisia budjetteja

• Arvioidaan lainsäädännön 

muutostarpeet



Köyhyyden ja osattomuuden vähentäminen
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Toimenpiteet / Uudet velvoitteet

• Kohdennetaan vaikuttavia palveluja riskiryhmille 

aikuissosiaalityötä kehittämällä

• Eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyttä ja köyhtymistä 

vähennetään kehittämällä samanaikaisesti etuuksia ja 

palveluja

• Uudistetaan asiakasmaksulaki tavoitteena hoidon esteiden 

poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen mm. 

maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja

Kuntaliitto

 Asiakasmaksulain uudistaminen on tarpeen.

 Hallitusohjelmassa ei ole kirjausta aiemmin lähtökohtana 

olleesta kustannusneutraalisuudesta.

 Maksuttomuuden laajentaminen ja maksujen 

kohtuullistaminen saattavat aiheuttaa  lisäkustannuksia



Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Toimenpiteet/uudet velvoitteet

• Päätösten hyvinvointi- ja 

terveysvaikutukset 

arvioidaan kattavasti.

• Lisätään matalan 

kynnyksen elintapaohjausta

ja ennaltaehkäiseviä toimia. 

• Uudistetaan mielenterveys-

ja päihdelainsäädäntö

• Uudistetaan lomituslaki

• Vahvistetaan kielellisten 

oikeuksien toteutumista 

sote-palvelujärjestelmässä

Strategioita ja selvityksiä

• Päivitetään päihdestrategia

• Huumeiden käytön haittoja 

vähennetään laatimalla 

poikkihallinnollinen VN 

periaatepäätös 

huumausainepolitiikasta

• Ehkäistään pelihaittoja 

osana rahapelipoliittista 

ohjelmaa

• Laaditaan 

mielenterveysstrategia

Kommentteja

Matalan kynnyksen palvelujen 

vaikuttavuudesta oltava 

näyttöä.

Integroidut palvelut 

edellyttäisivät päihde- ja 

mielenterveysstrategian 

yhteistä valmistelua.
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Tavoite 2
Lapsi- ja 
perheystävällisyyden 
edistäminen
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Hyvinvoinnin vahvistaminen

• Turvataan 

hedelmöityshoitojen 

yhdenvertainen saatavuus

• Laajennetaan hallitusti 

seulontaohjelmaa

• Edistetään vuoro-

viikkoasumista koskevan 

selvityksen toimenpide-

esityksiä

• Vahvistetaan 

seksuaalikasvatusta

Strategioita ja selvityksiä

• Lapsiperhestrategialla kohti 

lapsi- ja perhemyönteistä 

Suomea.

• Laaditaan 

toimenpideohjelma 

kiusaamiseen puuttu-

miseksi ja yksinäisyyden 

vähentämiseksi

Kommentteja

• Mitä tarkoittaa 

käytännössä?

• Kustannusvaikutukset?
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Toimenpiteet /uudet velvoitteet



Lapsiperheiden palvelujen parantaminen ja 
toimeentulon turvaaminen
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Toimenpiteet / uudet velvoitteet

• Levitetään 

perhekeskustoimintamallia ja 

kehitetään neuvoloita

• Säädetään asteittain kiristyvä 

vähimmäishenkilöstömitoitus 

lastensuojeluun

• Vahvistetaan SHL mukaisia 

perheiden ennaltaehkäiseviä 

palveluja.

• Helpotetaan perheiden kotipalvelun 

saamis- ja myöntöedellytyksiä. 

• Kehitetään lastensuojelun 

jälkihuoltoa.

• Toteutetaan valtakunnallinen 

kokeilu maksuttomasta ehkäisystä 

alle 25-vuotiaille.

Strategioita ja selvityksiä

• Luodaan lapsistrategia 

parlamentaarisessa komitea-

valmistelussa

Kuntaliitto:

• Konkretia ja kustannusvaikutusten 

arviointi?

• Kyse ei liene sosiaalityöntekijä-

mitoituksesta vaan puhutaan 

ammattilaisista (myös ohjaajat)?

• Lastensuojelun ammattilaisten 

saatavuus ja kustannusvaikutukset?



Tavoite 3 
Ikäystävällisyyden 
edistäminen
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Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen

36

Toimenpiteet/uudet velvoitteet 

• Kehitetään 

elämäntapaohjausta, 

neuvontaa ja tukea, 

toteutetaan kohdennettuja 

hyvinvointitarkastuksia.

• Kehitetään 

palveluneuvontaa 

• Kehitetään erilaisia 

hoivapalvelujen 

tuottamistapoja kuten 

perhehoitoa ja muita 

välimuotoisia ratkaisuja

Strategioita ja selvityksiä 

• Laaditaan 

poikkihallinnollinen 

ikäohjelma

• Perustetaan 

vanhusasiainvaltuutetun 

tehtävä ja toimisto

Kuntaliitto

• Palko arvioi 

elämäntapaohjauksen 

vaikuttavia keinoja 

• Hyvinvointitarkastuksen 

kustannusvaikutukset ja 

vaikuttavuus?



Palvelujen parantaminen
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Toimenpiteet/uudet velvoitteet

• Laki ikääntyneiden väestön 

toimintakyvyn tukemisesta sekä 

iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista päivitetään

• Säädetään sitovasta vähimmäis-

mitoituksesta 0,7 ympärivuoro-

kautisen hoivan yksiköissä

• Otetaan käyttöön uusia työtapoja 

ja teknologiaa

Strategiat, selvitykset

• Lisätään hoiva-alan 

houkuttelevuutta, 

henkilökunnan saatavuutta ja 

osaamista

• Henkilöstömäärän lisäys 

toteutetaan asteittain 

käynnistämällä tavoitteellinen 

kehittämisohjelma, jolla 

rahoitetaan polku kohti 

uskottavaa ja vanhusten 

riittävän hoivan turvaavaa 

mitoitusta 

Kuntaliitto

• Lain päivityksen sisältö ja 

vaikutukset?

• Vähimmäismitoituksen 

kustannusvaikutukset 200-300 milj. 

€ vuodessa



Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistaminen
- työryhmä ja jaostot

38

Työryhmä

Työ(jaosto) Henkilöstö
Mitoitus

1.9.2019-30.9.2019

Vaikutusten

arviointi

ValvontaTiedonhallinta
Laatusuosituksen 

päivitys
Lääkehoito ja –huolto 



Iäkkäiden henkilöiden palvelujen uudistaminen

 Kansliapäällikkö asetti 9.4.2019 työryhmän / Uusi asettamispäätös 29.8.2019

 Toimikausi 1.9.2019 - 31.12.2019

 Rinteen hallituksen lainsäädäntösuunnitelma 2019/2020

 HE laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta (joulukuu 2019)

 Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sitovasta henkilöstön vähimmäismitoituksesta 

iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja 

pitkäaikaisessa laitoshoidossa. 

 Esityksen mukaan vähimmäismitoitus olisi 0,7 ammattihenkilöä asiakasta kohti.

 Lain olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian vuonna 2020. Henkilöstön 

vähimmäismitoitusta koskeva säännös tulisi voimaan asteittain siten, että lain 

voimaan tullessa henkilöstön toteutunut vähimmäismitoitus kaikissa pitkäaikaisen 

tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköissä olisi 0,5 ammattihenkilöä 

asiakasta kohti. 
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Hoitotakuun tiukentaminen

 Rinteen hallituksen lainsäädäntösuunnitelma 2019/2020

 HE laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta (joulukuu) 

 Hallitusohjelman (kohta 3.6, tavoite 4) mukaisesti hoitotakuuta tiukennetaan 

perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa 

hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista.  
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Sami Uotinen

Johtava lakimies

KIITOS!



Sosiaali- ja 
terveystoimen 
kustannusvertailut

Erityisasiantuntijat Maria Pernu ja Mia Malmila
@PernuMaria, @MMalmila

25.9.2019



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
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Julkaisuihin

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3597
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/suurten-ja-keskisuurten-kaupunkien-sosiaali-ja-terveystoimen-kustannukset


Tietoa
vertailu-
tutkimuksesta

 Kustannusvertailun kokonaisuus sisältää kaksi erillistä aineistoa, 

joissa vertaillaan: 
• suurten kaupunkien terveyden- ja vanhustenhuoltoa  

• keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

 Tarkoitus on saada vertailutiedot kuntien omille asukkaille 

järjestetyistä palveluista aiheutuneista kustannuksista.

 Tavoitteena on tukea kaupunkeja sosiaali- ja terveydenhuollon 

tavoiteasetannassa, toiminnan kehittämisessä ja talouden 

hallinnassa vertailutietoa tuottamalla.

 Aineistosta on saatavilla kuntakohtaisesti tietoa eri sosiaali- ja 

terveydenhuollon kustannuksista ikäryhmittäin ja palveluittain, 

kuten esimerkiksi avoterveydenhuollon ja tehostetun 

palveluasumisen kustannuksista.

 Aineistojen piirissä olevien suurten kaupunkien ja keskisuurten 

kuntien tiedot koskevat noin 2,6 miljoonan suomalaisen sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kustannuksia vuonna 2018.
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Käsitteitä ja 
menetelmiä 
1/2

 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 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 2018 rahan arvoon.

45



Käsitteitä ja 
menetelmiä 
2/2

 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.
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Keskisuurten kaupunkien sosiaali- ja 
terveystoimen kustannusvertailun taustaa

 Terveydenhuollon kustannusvertailuja on 

tehty keskisuurissa kunnissa vuodesta 

2000 lähtien. 

 Sosiaalitoimen kustannuksia kerättiin 

ensimmäisen kerran vuodelta 2003 

kuuden kaupungin pilottiprojektissa.

 Vuonna 2018 kustannusvertailuun 

osallistui 11 keskisuurta kaupunkia; 

Järvenpää, Kauniainen, Kerava, 

Kirkkonummi, Lohja, Loviisa, Porvoo, 

Rovaniemi, Salo, Sipoo, Tuusula sekä 

Kainuun sote-kuntayhtymä (pl. Puolanka) 

ja Mustijoen perusturva. 
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Keskisuurten kuntien väestö

 11 kunnan ja 2 kuntayhtymän 

väestömäärä oli 510 781 asukasta 

(9,3 % koko maan väestöstä)

 Eniten 15-49-vuotiaita, vähiten yli 

75-vuotiaita

 Kunnissa, joissa yli 65-vuotiaita 

vähiten, oli eniten alle 6-vuotiaita, 

esim. Kirkkonummi.
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Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ikäryhmän asukasta kohden
keskisuurissa kunnissa vuonna 2018
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Kustannuksista
• 26 % 15 - 49-

vuotiaiden ja

• 16 % 75 - 84-
vuotiaiden 
palveluihin

Kustannuksista 
• terveystoimen 

esh:n avohoidosta 
(36 %)

• sosiaalitoimen 
vanhuspalveluista 
(45 %)



Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen ikävakioidut kustannukset €/asukas 
vuosina 2005-2018 (vuoden 2018 rahan arvossa)
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Sosiaali- ja 
terveystoimen 
ikävakioidut 
kustannukset 
2018, 
muutosprosentit
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Keskisuurten kaupunkien palveluprofiilivertailu, % ka. kustannuksista
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Yleisiä huomioita

 Väestöpohjan vanheneminen suurimmassa osassa vertailukuntia -> 

vanhuspalveluiden kustannukset kasvussa ja syntyvyys vähenee

 Pitkäaikaista laitoshoitoa muutettu tehostetuksi asumispalveluksi

 Kotihoidon asiakkaiden palveluntarve lisääntynyt

 Ostopalvelujen tarve kasvattanut kustannuksia. 

 Lääke-, hoitotarvike- ja apuvälinejakelun kasvu

 Avohuollon päivystys lisääntynyt 

 Ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen tarve / kustannukset nousseet 

(Kelan hylkypäätökset)

 Yhteistyö Kelan kanssa ajoittain toiminnallisesti hankalaa

 Perheryhmäkodit

 Harvaan asutuilla alueilla korkeat kuljetuskustannukset lisääntyneet

 Sote-tuotannon siirtäminen Keusote-kuntayhtymään (järjestely nostanut 

kustannuksia)

 Vaativan esh:n tarve 
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Kotiutustiimin 
perustaminen 
vähentänyt 
asumispalveluihin 
sijoittamista

 Painopistettä siirretty 

korjaavista 

palveluista 

ennaltaehkäiseviin 

(lapsiperhetyö, 

vanhuspalvelut)

Työllistämis-
palveluihin 
panostettu

 Uusien 

toimintamallien 

kehittäminen 

(mm. 

kuntouttava)
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Kiitos!
Kuntien kustannusvertailut, tietotuotteet

Maria Pernu

050 475 8096

maria.pernu@kuntaliitto.fi

@PernuMaria

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto


Suurten kaupunkien 
terveydenhuollon 
kustannukset 
vuonna 2018



Tietotuotteet

Suurten kaupunkien
terveydenhuollon kustannusvertailu

 Kustannusvertailu aloitettiin Suomen 

Kuntaliiton ja suurten kaupunkien yhteistyönä 

vuonna 1996. Se on valtakunnallisesti laajassa 

käytössä ja siten vakiintunut tuote. 

Suurten kaupunkien terveydenhuollon 

toimintokohtaiset kustannusvertailutiedot 

tuotetaan vuosittain, mikä mahdollistaa 

vuosiaikasarjavertailun pitkällä aikavälillä.

Lue lisää:

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-

terveysasiat/suurten-ja-keskisuurten-kaupunkien-sosiaali-ja
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PALVELUN SISÄLTÖ

OPTIO

1. Osallistuvien kaupunkien terveysjohtajien  

ohjausryhmä (seuranta ja ulkoinen viestintä)

2. Osallistuvien kaupunkien talousasiantuntijoiden  

projektiryhmä (tietojen tuottaminen sähköiselle 

alustalle)

3. Sähköinen materiaali

4. Painos osallistujakaupungeille

Mahdollisuus FCG:n kuntakohtaiseen 

maksulliseen konsultointitukeen

Mia Malmila
Erityisasiantuntija
+358 50 526 8113
mia.malmila@kuntaliitto.fi

Maria Pernu
Erityisasiantuntija
+358 9 771 2133
Maria.pernu@kuntaliitto.fi

SOPIMUSHINTA

25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila

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


Näin tiedonkeruu 
sujuu

5725.9.2019 Sote-studio, M. Malmila



Huomioita suurten kaupunkien terveydenhuollon 
vuoden 2018 kustannuksista

 Perusterveydenhuollon kustannukset olivat 

1,9 mrd. € ilman kotihoidon kustannuksia, 

erikoissairaanhoidon 2,6 mrd. €.

 Terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset 

olivat 2 312 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 palveluprofiilivertailua 
kustannustoteuman valossa, esimerkki 1
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Tietotauluihin
25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/YhteenvetolomakkeetSuuretkaupungit.pdf


Suurten kaupunkien palveluprofiilivertailua 
kustannustoteuman valossa, esimerkki 2
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Tietotauluihin

25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/suurten-ja-keskisuurten-kaupunkien-sosiaali-ja
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/YhteenvetolomakkeetSuuretkaupungit.pdf


Suurten kaupunkien terveyden- ja vanhustenhuollon 
kustannukset eur/ asukas vuosina 1997-2018 vuoden 2018 
rahan arvossa
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Julkaisuun ja raportin 
alkuperäistaulukkoon 

25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3596


Tiivistelmä vuoden 2018 kustannusvertailuaineistosta
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Vertailuun osallistui myös 
kaksi kuntayhtymää.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon 
asukaskohtaiset kustannukset 2 312 euroa 
vuonna 2018

25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila



Kustannusvertailujen ikä- ja tarvevakioidut 
kustannukset vuonna 2018
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Tarvevakiointi on tehty jakamalla vakioimattomat asukaskohtaiset 
kustannukset THL:n laskemilla vuoden 2017 terveydenhuollon ja 
vanhustenhuollon tarvekertoimilla. THL on päivittänyt kertoimet 
uusimman tutkimustiedon mukaisiksi. Kuntien tarvevakioituja 
kustannuksia ei voi verrata suoraan aiempien vuosien 
tarvevakioituihin kustannuksiin. Perusväestönä on käytetty koko 
maan väestöä. Vertailu on karkeasti suuntaa antava.

25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila



Suurten kaupunkien terveydenhuollon 
kustannusvertailuprosessin aikaikkuna
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Sähköinen julkaisu 
kesäkuussa 2020

Tiedonkeruuohjeen 
päivitys marras-

joulukuussa 2019

Sopimustilanteen 
kartoitus syys-

lokakuussa 2019

Tiedonkeruun käynnistäminen 
suurissa kaupungeissa 

tilinpäätöksen valmistuttua 
helmi- maaliskuussa 2020

Suomen Kuntaliiton ja 
suurten kaupunkien 

vuoropuhelu

FCG:n ja Suomen Kuntaliiton 
yhteistyöprosessi

Painoskappaleet 
toimitetaan 

sopimuskaupungeille 
elo- syyskuussa 2020

Kuntamarkkinat 
2020

25.9.2019 Sote-studio, M. Malmila



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Suurten kaupunkien th:n
kustannusvertailut 
vuoteen 2018 saakka
Erityisasiantuntija Mia Malmila

+358 50 526 8113

Mia.Malmila@kuntaliitto.fi, Soster@kuntaliitto.fi

@MMalmila

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto


Mia Malmila, erityisasiantuntija

Vastuualueet

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

rahoitusasiat

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Tilastoinnin ja tuloksellisuusmittareiden 

kehittäminen



Sote-studio 
20.11.2019

Sote-studiossa Kuntaliiton asiantuntijat käsittelevät ajankohtaisia aihepiirejä tuoreeltaan. 

Sote-studion tallenteet ja seuraavien lähetysten aikataulut

Sote-studiot

Verkkosivuille

6725.9.2019 Sote-studio, M. Malmila

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/suurten-ja-keskisuurten-kaupunkien-sosiaali-ja-terveystoimen-kustannukset


25.9.2019

Sari Vuorinen

Projektipäällikkö

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

varautumisen uudet ohjeet



• Hankkeen esittely

• Uudet ohjeet

• Alueellinen koulutuskierros

Sotestudio 25.9.2019



Valmius- ja jatkuvuudenhallinta

sote-rakenteissa Sotekuja

2017 – 2019

• Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton yhteisessä hankkeessa kehitetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon varautumista uusissa rakenteissa ja varautumista uusiin uhkakuviin 

Hankkeessa:

• laaditaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valmiussuunnitteluohje

• valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon oma kyberturvallisuusohje

• kehitetään sopimusperusteista varautumista

• vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon roolia turvallisuustoimijana

• painopiste poikkeusolojen suunnittelusta jatkuvuudenhallintaan ja häiriötilanteisiin

• luodaan sosiaali- ja terveydenhuollolle oma varautumisen verkosto 

• järjestetään koulutusta toimijoille sekä alueellisia seminaareja

25.9.2019 Sari Vuorinen70



Työkaluja, ohjeistusta ja tukea

Uudet ohjeet:

• Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma. Ohje sosiaali-
ja terveydenhuollon toimijoille (Sotekuja)

• Sopimusperusteinen varautuminen. Ohje sosiaali- ja   
terveydenhuollon toimijoille

• Kyberturvallisuus. Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijoille

25.9.2019   Sari Vuorinen71



Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:10,

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4046-8

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4089-5

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4046-8


Uusi työkalu sote-varautumisen käyttöön

• Ohje tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden 

valmiussuunnittelun ja varautumisen kehittämistä

• Perustuu Kuntaliiton kehittämään Kuja-konseptiin

• Sisältää käytäntöä tukevat ohjeet, mitä tulee kirjata organisaation 

valmiussuunnitelmaan 

• Tavoitteena yhtenäinen malli valmiussuunnittelusta 
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Organisaation valmius ja kyky 
vastata erilaisiin häiriötilanteisiin 
muodostuu osa-alueista (1-5), 
joita voidaan arvioida ja kehittää 
KUJA-työkaluilla

A
r
v
io

in
ti

K
e
h

it
tä

m
in

e
n

1 Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

2 Jatkuvuudenhal-

linnan prosessit

3 Ennakointi ja 

suunnittelu

4 Häiriönhallinta ja 

kriisijohtaminen

5 Yhteistyö

O
R
G
A
N
IS
A
A
T
IO

1 Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

2 Jatkuvuudenhal-

linnan prosessit

3 Ennakointi ja 

suunnittelu

4 Häiriönhallinta ja 

kriisijohtaminen

1 Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

2 Jatkuvuudenhal-

linnan prosessit

3 Ennakointi ja 

suunnittelu

4 Häiriönhallinta ja 

kriisijohtaminen

1 Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

2 Jatkuvuudenhal-

linnan prosessit

3 Ennakointi ja 

suunnittelu

4 Häiriönhallinta ja 

kriisijohtaminen

1 Jatkuvuudenhal-

linnan johtaminen

2 Jatkuvuudenhal-

linnan prosessit

3 Ennakointi ja 

suunnittelu

4 Häiriönhallinta ja 

kriisijohtaminen

1 Johtaminen 2 Prosessit

3 Ennakointi ja 
suunnittelu

4 Häiriönhallinta

Häiriötilanne

KUJA-konsepti





MIKÄ KUJA-KONSEPTI ON?

KUJA-KONSEPTIN KOLME KOKONAISUUTTA:

Sisältömalli

KUJA-
arviointimalli

Toteutusmalli

KUJA-
pikatesti

Mitä tehdä, jotta valmius ja 

kyky ovat riittävät?

Miten valmius ja kyky 

saavutetaan?
Millä työkaluilla?

Saatavilla ilmaiseksi: www.kuntaliitto.fi/kuja
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Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:9

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4068-0

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4088-8

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4068-0


Sopimusperusteinen varautuminen

Palvelutuotannon muutoksiin vastaaminen: 

• palvelutuotannon monipuolistuminen
• yksityisen palvelutuotannon kasvu
• verkostot ja ketjutukset 

Jatkuvuudenhallinnan kannalta kriittisiin sopimuksiin sisältyy:

• keskeiset sopimusehdot häiriötilanteisiin varautumisesta 
• selkeät vastuut ja velvollisuudet 
• yhteinen valmiussuunnittelu, -koulutukset ja harjoittelu 
• valvonta ja seuranta 

Ohje sisältää:  

• käytännönläheisiä suosituksia 
• malleja sopimusten laatimiseen

25.9.2019 Sari Vuorinen



(Lähde: Terveydenhuoltopooli) 



Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:14 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4085-7

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4092-5

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4085-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4092-5


Sairaala pohti jo potilaiden siirtoa neljään 
eri sairaalaan: Vakava tietoliikennehäiriö 
haittasi Taysissa, ovetkaan eivät toimineet 
kunnolla
Tietoliikennehäiriö johtui runkokytkimessä 
ilmenneestä viasta.

Helsingin sähköiset palvelut sekoitti 
inhimillinen virhe – Kaikki oli yhden 
kaapelin varassa

Syksyn kriisi herätti 
huomaamaan ongelmat: 
Kriittisten lääkkeiden 
jakelu useisiin käsiin?

Kokemäki joutui kyberhyökkäyksen kohteeksi 

– kaupungin sähköiset palvelut pois käytöstä



KYBERTURVALLISUUSOHJE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIJOILLE

• Osa kansallisen kyberturvallisuusstrategian 
toimeenpanoa

• Esittelee sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaympäristöön liittyviä kyberuhkia sekä 
kyberhäiriötilanteisiin varautumisen periaatteita ja 
toimintamalleja. 

• Sisältää toimijoiden tehtävät ja vastuut

• Häiriötilanteen määrittely, tilannekuva ja toimintakaavio 

• Suositukset 

25.9.2019 Sari Vuorinen82



Alueellinen koulutuskierros 



Alueellinen koulutuskierros 

Aikataulu

 5.11. Oulu 

 6.11. Kuopio 

 19.11. Tampere 

 20.11. Turku 

 3.12. Helsinki

 9.12.    Webinaari 

• Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 

ympäristöterveydenhuollon turvallisuudesta ja valmiudesta vastaaville 

henkilöille, SOTE-esimiehille ja johdolle 

• Koulutus antaa työkaluja varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan 

johtamiseen ja suunnitteluun

• Koulutuspäivän aikana saat tietoa viimeisimmistä ohjeista ja suosituksista 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon 

varautumisesta ja valmiussuunnittelusta sekä organisaatioresilienssistä 

• Koulutuspäivä toteutetaan yhteistyössä Sotekuja-, Kuja- ja Sotejoki-

hankkeiden kanssa

• Koulutus on maksuton



kuntaliitto.fi

PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

KIITOS!

Sari Vuorinen

+358 9 771 2027, +358 50 341 6501

sari.vuorinen@kuntaliitto.fi

Onnistuva Suomi tehdään lähellä

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

