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Pääministeri Marinin hallituksen Sote-uudistuksen tavoitteet

Pääministeri Marinin hallituksen Sote-lakiesityksen keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi- ja 
terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, 
parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, 
vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. 

Sote- ja pelastustoimen palveluiden järjestäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen 
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille hyvinvointialueille alueille 1.1.2023 alkaen. Myös pelastustoimen 
järjestäminen siirretään hyvinvointialueiden tehtäväksi. Hyvinvointialueita on 21 ja Helsinki. Lisäksi 
Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsinki perustavat HUS-yhtymän. Hyvinvointialueiden toiminnasta, 
taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. 

Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Asukkaiden osallisuutta ja 
käyttäjädemokratiaa vahvistetaan. Aluevaalit järjestetään 6 kuukautta lakien hyväksymisen jälkeen. 
Jos lait hyväksytään 30.6.2021 mennessä, järjestetään hyvinvointialueiden aluevaltuustovaalit 
23.1.2022.

Yksityisten ja kolmannen sektorin rooli

Hyvinvointialueet tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat 
täydentävinä palveluiden tuottajina. Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan.

Palveluiden rahoittaminen

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion rahoitukseen ja asiakas- ja käyttömaksuihin. Rahoituksen 
perustana on hyvinvointialueen terveyden-, vanhusten ja sosiaalihuollon palvelutarve, asukasmäärä, 
olosuhdetekijät; asukastiheys, vieraskielisyys, kaksikielisyys, saaristoisuus, saamenkielisyys, ja 
hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen rahoitus. Pelastustoimen rahoitus perustuu asukasmäärään, 
riskikertoimeen ja asukastiheyteen. Hallitus on käynnistänyt parlamentaarisen valmistelun 
maakuntaveron käyttöönotosta.  Hallitus päättää maakuntaverosta vuonna 2022. Maakuntavero ja 
verontasausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2026. Hallituksen linjauksen mukaan 
verorakenteen muutokset eivät saa voimaan astuessaan aiheuttaa kokonaisverotuksen kiristymistä. 

Hyvinvointialueiden rahoituksessa vuodesta 2023 alkaen huomioidaan hyvinvointialueen kuntien 
palveluiden tuottamisen nykyinen kustannustaso. Mikäli uuden mallin mukainen hyvinvointialueen 
laskennallinen rahoitustarve eroaa siitä, mikä on nykyinen kustannustaso, ero katetaan 
siirtymätasauksella. Ensimmäisenä vuonna siirtymätasaus kattaa koko nykyisten kustannusten ja 
laskennallisen rahoitustarpeen eron. Siirtymätasaus on hyvinvointialueella 7 vuoden aikana 
enemmillään –100/+200 euroa/asukas. Siirtymärahoitus loppuu viimeistää vuonna 2029, jonka jälkeen 
kyseinen taso jää pysyväksi. 

Palvelutarpeen kasvu korvataan hyvinvointialueille vuosina 2023 ja 2024 täysimääräisesti ja vuodesta 
2025 alkaen 80 prosentilla.

Kuntatalous

Kunnallisveron määrää leikataan vuoden 2020 arvion mukaan vuodesta 2023 alkaen yli 13 
prosenttiyksikköä. Kuntien sote-palveluiden valtionosuudet siirtyvät hyvinvointialueille ja yhteisöverosta 
tuotosta siirtyy valtion kautta hyvinvointialueille noin kolmannes. Kuntien velat jäävät kunnille. Sote ja 
pelastustoimen tehtävien siirtyessä hyvinvointialueelle, myös vastaavat kustannukset siirtyvät. 
Rahoituksen ja kustannuksien siirrot vaikuttavat kuntiin eri tavoin riippuen niiden lähtötilanteesta ja 
siirtyvien kustannusten osuudesta koko kunnan taloudesta.

Monialaisten hyvinvointialueiden parlamentaarinen valmistelu

Hyvinvointialueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan 
parlamentaarisessa työssä ja selvitetään mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään 
hyvinvointialueille. Parlamentaarisen valmistelun mukaisesti ympäristöterveydenhuolto siirtyy 
hyvinvointialueille 1.1.2026. 

Sote-uudistuksen eteneminen

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksesta 8. 
joulukuuta, 2020. Ehdotuksen mukaiset palveluja järjestävät ja tuottavat hyvinvointialueet 
perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen heti. Aikataulullisesti 1.7.2021. Lait 
tulisivat voimaan porrastetusti. Ensimmäiset 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. 
Hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueen väliaikaishallinto 
aloittaisi 1. heinäkuuta 2021 ja jatkaisi 1.3.2022 asti kun aluevaltuustojen toiminta käynnistyy.

Hankkeen tausta

Mikä on sote-uudistus?
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Pääministeri Marinin hallituksen eduskunnalle jättämä sote-uudistus olisi eduskunnan hyväksyessä esityksen Suomen itsenäisyydenajan suurin 

julkishallinnon järjestelmäuudistus. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy kunnilta 21 hyvinvointialueelle, 

Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Uudistuksen mukaisesti järjestelmän rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle. Kuntien keräämän kunnallisveron määrää 

leikataan vuoden 2020 arvion mukaan yli 13 prosenttiyksiköllä. Veronleikkauspäätös tehdään vuonna 2022. Kuntien nyt saamasta yhteisöveron tuotosta 

siirtyy valtion kautta hyvinvointialueille noin kolmannes.



Hankkeen tavoitteet ja keskeiset lopputulemat

© TalentVectia

• Selvittää talouden ja rahoituksen näkökulmasta pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu perustaa ja rakentaa 

hyvinvointialue. 

• Selvittää millaisen paineen perustettavan hyvinvointialueen taloudelle luovat 

1. alueen ennustettu väestö- ja palvelukehitys 2020-2040,

2. kuntien talouden ja palvelutarpeen kehittyminen 2023 asti,

3. Kyky tasapainottaa taloutta ennen hyvinvointialueen ja uuden rahoituksen käynnistymistä sekä 

4. hallituksen 8.12. antaman lakiehdotuksen mukaisen sote-uudistuksen toteuttaminen ja käynnistyminen 

ja siihen liittyvä rahoitusratkaisu.

• Tunnistaa edellisten perusteella hyvinvointialueen perustamiseen ja käynnistämiseen liittyvät taloudelliset riskit ja 

niiden toteutumisen vaikutus kykyyn tuottaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimenen palveluita alueen asukkaille.

• Selvittää mitä muutos tarkoittaa talouden näkökulmasta kuntayhtymälle, tulevalle hyvinvointialueelle, 

keskuskaupungeille ja muille kaupungeille sekä kunnille.

• Kartoittaa toimenpiteet riskien toteutumisen estämiseksi tai vaikutusten minimoimiseksi.

HANKKEEN TAVOITTEET

HANKKEEN KESKEISET LOPPUTULEMAT

Näkemykset mahdollisuuksista  hyvinvointialueen rahoituksen nostamisesta tarvevakioidussa 
rahoitusmallissa sekä käyttötalouden ja  investointitarpeen kehityksen  alustava ennuste.

Hyvinvointialueen riskianalyysi rahoituksen näkökulmasta sekä toimenpiteet riskien
toteutumisen estämiseksi tai vaikutusten minimoimiseksi.

Selvitys vaihtoehdoista, miten talouden näkökulmastatehdään kestäviä ratkaisuja hyvinvointialueen  
käynnistämisvaiheessa.
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Raportin keskeiset käsitteet
- hyvinvointialueiden rahoituksen muodostumisen keskeiset käsitteet

5

Hyvinvointialue = hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, joilla on alueellaan

itsehallinto. Hyvinvointialueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen

palveluiden järjestämisestä omalla alueellaan. Uudet hyvinvointialueet ovat alueeltaan

nykyisiä maakuntia vastaavia. Uudenmaan maakunnan poiketaan nykyisestä

maakuntajaosta siten, että hyvinvointialueita on neljä ja Helsingin kaupunki omanaan.

Hyvinvointialueiden ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittava aluevaltuusto.

Rahoituksen määräytymistekijät = Rahoituksen määrään vaikuttavat hyvinvointialueen

palvelutarvetta ja kustannuksia kuvaavat määräytymistekijät, jotka ovat

asukasperusteisuus (Osuus hyvinvointialueiden yhteenlasketusta sote- ja pelastustoimen

rahoituksesta: 14,6%), Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät (kts. Tarvetekijät)

(79,6%), Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (0,98 %), Asukastiheys (1,6 %),

Vieraskielisyys (2,0 %), Kaksikielisyys (0,5 %), Saaristolaisuus (0,1 %), Saamenkielisyys

(0,01 %) ja Pelastustoimen riskitekijät (0,7 %)

Rahoituksen tarvetekijät = Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijöitä käytetään

kuvaamaan hyvinvointialueen palvelutarvetta. Tarvetekijöiden vaikutus hyvinvointialueen

rahoituksen määrään on n. 80 %. Tarvetekijöitä on on kolme – Terveydenhuolto (osuus

kokonaisrahoituksesta: 47,1 %), Vanhustenhuolto (15,7 %) ja Sosiaalihuolto (16,8 %)

Rahoituksen olosuhdetekijät = Tarvetekijöiden lisäksi hyvinvointialueen rahoitukseen

vaikuttavat olosuhdetekijät. Olosuhdetekijöillä kuvataan hyvinvointialueen väestön tai

maantieteen erityispiirteitä: Olosuhdetekijöitä ovat: vieraskielisyys, kaksikielisyys,

asukastiheys, saaristolaisuus, saamenkielisyys.

Tarvevakiointi = Hyvinvointialueen sote-palveluiden kustannuksista 80 % lasketaan

sairastavuuden ja olosuhdetekijöiden perusteella. THL on kehittänyt ja julkaissut vuonna

2020 tarvevakiointiin liittyvän laskentamallin, jossa sairastavuuden aiheuttamia

kustannuksia arvioidaan yhteensä 53 tautiluokan ja terveydenhuollolle,

vanhustenhuollolle ja sosiaalihuollolle määritettyjen laskentakertoimien avulla.

Palvelutarpeen rahoitus = Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen (ks.

tarvevakiointi) perustuva rahoitus.

Laskennallinen rahoitus = Laskentamalliin perustuva hyvinvointialueelle muodostuva

tavoiterahoitus.

Perushinta = Hyvinvointialueen yhdelle palvelukokonaisuudelle asetettu

asukaskohtainen rahamäärä. Kun perushinta kerrotaan määräytymistekijän (palvelun)

kertoimella ja asukasluvulla, saadaan määräytymistekijään (palvelu) liittyvä rahoituksen

määrä. Asukasmäärään liittyvä perushinta kerrotaan suoraan asukasmäärällä.

Asukasmäärän perushinta vuoden 2020 rahassa yhteensä 529 eur/as (sote 475 eur/as ja

pela 54 eur/as). Terveydenhuollon perushinta on 1 704 eur/as, vanhustenhuollon 570

eur/as ja sosiaalihuollon 607 eur/as. Asukastiheyden perushinta yhteensä 57 eur/as (sote

53 eur/as ja pela 4 eur/as). Vieraskielisyys 71 eur/as, kaksikielisyys 18 eur/as,

saaristolaisuus 4 eur/as ja pelastustoimen riskitekijät 25 eur/as.

Nettokustannukset = Hyvinvointialueen kuntien yhteenlasketut käyttötalouden sosiaali-

ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen nettokustannukset vastaavat hyvinvointialueen

rahoituksen tarvetta, jota kutsutaan siirtyviksi kustannuksiksi. Nettokustannukset

lasketaan seuraavasti: Nettokustannukset = (Toimintakulut (ml. sisäiset erät) + Poistot ja

arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - (Toimintatuotot (ml. sisäiset erät) + Vyörytystuotot +

Valmistus omaan käyttöön sekä valmistevaraston muutos)

Siirtyvät kustannukset = Kunnilta siirtyvien palveluiden aiheuttaman kustannukset, jotka

siirtyvät palveluiden myötä tuleville hyvinvointialueille. Siirtyvät kustannukset muodostavat

hyvinvointialueen ensimmäisen vuoden rahoituksen.

Siirtymätasaus = Sote-uudistuksen astuessa voimaan hyvinvointialueiden rahoitus ei

laske/nouse heti laskennalliselle tasolle. Siirtymäaikaan lasketaan vuodet 2023 - 2029.

Näiden suosien aikana siirtymätasaus on -100/+200 per asukas Siirtymätasauksen kautta

porrastetaan saatava rahoitus vuosittain ( vuosittain muuttuva rahamäärä asukasta

kohden).
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Raportin sisältö. Tässä raportissa kuvataan sote-uudistuksen mukainen tulevien hyvinvointialueiden uusi rahoitusmalli ja sen vaikutukset tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitukseen.

Raportissa arvioidaan ensin Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen rahoituksen tarpeen kehitys vuosien 2021 – 2022 aikana. Tämän perusteella määräytyy, millaisen

rahoituksen Pohjanmaan hyvinvointialue saa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön vuonna 2023. Tämän vaiheen jälkeen kuvataan Pohjanmaan sote-uudistuksen rahoitusmallin mukainen

rahoitus vuoteen 2029 asti. Paljonko Pohjanmaan alue on arviolta saamassa rahaa, jos sote-uudistus toteutuu ja hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Tärkeää on, että Pohjanmaa saa

mahdollisimman tarkkaan palvelutarpeen kasvun mukaisen osuuden valtion hyvinvointialueille jakamasta sote- ja pelastustoimen rahasta. Tätä tukemaan raportissa on kuvattu keskeiset riskit

sekä keskeiset keinot rahoitukseen määrään vaikuttamiseen. Pohjanmaa saa vuosittain 1.1.2023 alkaen valtiolta laskennallisen ”könttä”-summan rahaa, jolla sosiaali- ja terveyspalvelut ja

pelastustoimen palvelut tulee järjestää ja tuottaa. Kunnille ei voi tämän jälkeen lähettää sote-palveluista laskuja. Ensimmäisessä vaiheessa jaettava rahasumma on vuoden 2019 siirtyvien

kustannusten perusteella valtakunnallisella tasolla noin 19,8 miljardia euroa. Jako hyvinvointialueiden kesken on nollasummapeliä. Valtio voi vuosittain eri kriteerien painotusta muuttamalla

muuttaa valtakunnallisen kokonaisrahoituksen jakautumista hyvinvointialueiden kesken. Rahoitus on valtion ohjaamaa.

Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen rahoitus perustuu valtion rahoitukseen sekä asiakas- ja käyttömaksuihin. Valtion rahoitus perustuu hyvinvointialueen terveyden-, vanhusten ja

sosiaalihuollon palvelutarpeeseen, asukasmäärään sekä olosuhdetekijöihin. Olosuhdetelkijöitä ovat asukastiheys, vieraskielisyys, kaksikielisyys, saaristoisuus ja saamenkielisyys. Lisäksi

rahoituksen laskentaan vaikuttavat hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen kerroin ja pelastustoimen riskikerroin. Näiden edellä kuvattujen määräytymistekijöiden perusteella lasketaan kullekin

kohdalle ensin oma asukaskohtainen rahoituksen määrä, joka sitten kerrotaan Pohjanmaan asukasluvulla. Tämän päälle tulevat perittävät asiakas- ja käyttömaksut.

Hallitus tekee päätöksen vuoden 2023 rahoitusperusteista keväällä 2022. Tämän jälkeen rahoitusperusteita tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2026 tehdään välivaiheen tarkistus. Eduskuntavaalien

jälkeen 2023 ja 2027 perusteita tarkastellaan myös uudestaan. Rahoitusperusteet tulevat elämään koko vuosikymmenen.

Rahoitus kasvaa sote-uudistuksen alkuvaiheessa noin 12 miljoonaa euroa vuodessa. Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden 2022 arvioidut toteutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä

pelastustoimen toimintakulut ovat yhteensä 737 meur. Tästä laskettu nettokustannus on noin 691 meur. Uuden sote-rahoitusmallin mukainen Pohjanmaan laskennallinen kustannustaso on

puolestaan 661 meur vuonna 2023. Nykyinen Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen toteutunut kustannustaso on noin 30 meur tulevaa laskennallista rahoitusta

suurempi. Laskennalliseen rahoitukseen lisätään kuitenkin siirtymätasaus (30 meur), joka on aluksi nykyisten ja laskennallisten kustannusten eron suuruinen. Lisäksi huomioidaan

palvelutarpeen muutos (6 meur) ja kustannustason muutos (7 meur). Tällä rahoitusmallilla helpotetaan hyvinvointialueen alkutaivalta. Kokonaisuudessaan Pohjanmaan hyvinvointialueen vuoden

2023 ennustettu rahoitus on 703 meur. Kokonaisrahoitus nousee noin 12 meur verrattuna nykyiseen tasoon, joka vastaa vuosien 2015 – 2019 vuotuista rahoituksen tarpeen muutosta.

Pohjanmaan palvelutarpeen perustuva rahoitusosuus on keskiarvoa pienempi, mutta olosuhdetekijöihin perustuva osuus maan toiseksi korkein. Sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttaminen

vastaavalla tehokkuudella vaatii merkittävää kehittämistyötä, toiminnan ja palveluiden organisoimista koko alueen lähtökohdista.

Pohjanmaan rahoituksen määrään ja riittävyyteen vaikuttamiseksi on tunnistettu seitsemän keinoa.

1. Tarvevakioidun rahoituksen painotukset. Noin 70% (492 meur) tulevasta hyvinvointialueen kokonaisrahoituksesta perustuu alueen laskennalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelutarpeeseen. Mikäli rahoituksen perustana olevia perushintojen painotuksia muutetaan valtion toimesta muuttaa se koko rahoituksen muodostumisen painotuksia. Sama koskee

asukasmäärän osuutta. Pohjanmaan tulee siis käydä jatkuvaa neuvottelua valtion kanssa ja huolehtia erityisesti siitä, että perushintojen painotukset muuttuvat Pohjanmaan näkökulmasta

parempaan suuntaan.

2. Alueen sairastavuusraportoinnin täydentäminen. Rahoitukseen vaikuttamisen kannalta on olennaista, että Pohjanmaan sairastavuustiedot, eli diagnoosidata raportoidaan mahdollisimman

täysmääräisesti ja oikein. Diagnoosidatan perusteella THL laskee Pohjanmaan sairastavuuteen liittyvän tarvekertoimen. Jos ei ole diagnooseja, ei ole tarvetta, eikä pystytä laskemaan

täysimääräistä rahoitusta. Tämän hankkeen aikana toteutetussa sairastavuusanalyysissä havaittiin puutteita ICD-10 sekä ICPC-2 diagnoositietojen kattavuudessa. Osana uudistuksen ja tulevan

hyvinvointialueen valmistelua, yhteistyötä diagnoosien kirjaamisen ja tiedonhallinnan suhteen tiivistetään. Samanaikaisesti tarvevakiointiin pyritään vaikuttamaan niin, että myös hoitajakäynnit

huomioitaisiin.
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3. Sosiaalihuollon palvelutarpeen täsmällinen kuvaaminen. Palvelutarpeen arvioinnin ja rahoituksen perustana olevaa tarvevakiointimallia tullaan kehittämään siten, että sosiaalihuollon malli

muuttuu merkittävästi. Kriteeristöön sisältyy tällä hetkellä ainoastaan muutama aidosti sosiaalihuollon tarvetekijä. Pohjanmaan tulee jo osallistua sosiaalihuollon tarvevakiointimallin

kehitystyöhön THL:n kanssa, jotta sosiaalihuollon kriterit ovat valittu niin, että Pohjanmaan sosiaalihuollon palvelutarve oikein ja täysimääräisesti kuvattu jo ennen kuin valtakunnalliset muutokset

tarvevakiointimalliin tehdään.

4. Integroitu palvelurakenne luo perustan hyvivointialueen yhteiselle toiminnalle. Sote-uudistuksen mukaisen hyvinvointialueen palvelurakenteen tavoitteena on luoda saumaton

kokonaisuus perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, erityisryhmien ja vanhustenhuollon palveluista. Integraatio mahdollistaa yhtenäiset hoitopolut, asiakkaiden vaikuttavan

hoidon ja kustannusehokkaan palvelurakenteen. Pohjanmaalla perusterveydenhuollon palveluita järjestää itsenäiset kunnat vuoden 2022 alkuun asti. Vuoden 2022 alusta aloittaa 13 kunnan

muodostama hyvinvointialueen vapaaehtoinen kuntayhtymä. Sote-uudistuksen mukainen rahoitusmalli perustuu siihen, että hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan

yhtenäisellä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelumallilla. Tavoitteena on taata laadukkaat lähipalvelut pohjanmaalaisille asukkaiden omalla äidinkielellä ja

varmistaa Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyminen.

5. Hyvinvointialueen palveluverkko toteuttaa uutta palvelurakennetta. Nykyisin Pohjanmaan alueella perusterveydenhuollon palveluita järjestävät yksittäiset kunnat ja kuntayhtymät.

Palveluverkko on rakennettu mahdollisimman hyvin palvelemaan kuntalaisia jokaisessa kunnassa erikseen. Tulevan hyvinvointialueen sote-uudistuksen mukaisen palveluverkon suunnittelussa

lähtökohtana on löytää tapa parantaa entisestään lähipalveluiden saatavuutta syvemmän palveluintegraation avulla.

6. Perusterveydenhuollon palvelutuotannon kehittäminen. THL:n arviointiraportin (5/2020) mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kustannukset ylittävät maan keskiarvon

perusterveydenhuollon avohuollon osalta 12,5 %:lla ja 15,9 %:lla perusterveydenhuollon vuodeosaston osalta. Perusterveydenhuollon vuodeosaston kustannus on laskenut merkittävästi

vanhustenhuollon palvelutarpeen arvioinnin kehittyessä.Tulevan rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa merkittävästi hyvinvointialueen kyky kehittää perusterveydenhuollon kustannustehokkuutta.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa taloudellisesti joustavien rakenteiden luomista – kotiintuotettavat, liikkuvat ja digipalvelut. Toimintojen hoitamista yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden

kanssa. Palvelujen tuottamiseen liittyvät etäisyydet tulisi huomioida mallissa huolellisesti, koska esimerkiksi kotiin tuotettavien palvelujen kustannuksissa etäisyydet ja liikkuminen näyttelee

merkittävää roolia.

7. Siirtymätasaus tukee pitkäjänteistä kehitystyötä. Hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoituksen taso määrittyy alueen kuntien vuosina 2021 – 2022 käyttämän rahamäärän mukaan.

Leikkaukset, jotka tehdään nyt, siirtyvät vääjäämättä hyvinvointialueen rahoituksen lähtötilaan. Siirtymätasaus tarjoaa tukea rahoituksen määrään aina vuoteen 2029 asti. Toisin kun

nykymallissa, hyvinvointialueen toimijat eivät pysty merkittävästi vaikuttamaan rahoituksen määrään omilla päätöksillään. Tämän vuoksi on tärkeää, että alueen kunnat, kuntayhtymät ja

sairaanhoitopiiri jatkavat pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä myös vuosina 2021 – 2022. Koska toteutuneiden ja laskennallisten kustannusten ero katetaan siirtymätasauksella vuonna 2023

täysmääräisesti ja vuonna 2024 vähennys on vain 10 eur/as, on hyvinvointialueella käytännössä käytössään samat taloudelliset resurssit vuosina 2023 – 2024 kuin vuosina 2021 – 2022.

Kustannusten sopeuttaminen siirtymäajan jälkeiseen rahoitukseen voidaan toteuttaa rahoitusmallissa pitkällä aikajänteellä, mutta malli johtaa käytännössä heti jatkuvaan ja pitkäkestoiseen

talouden tasapainottamiseen.

Keskeiset riskit liittyvät Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämiseen, palkkahramonisoinnin kustannusvaikutukseen, työvoiman saatavuuteen ja hintaan ja

lainakaton investointeja hankaloittavaan vaikutukseen. Hyvinvointialueen käynnistämiseen ja rakentamiseen liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset riskit sekä riskeihin liittyvät alustavat

toimenpide-ehdotukset on kuvattu myöhemmin tässä raportissa.

Sote-uudistus etenee vaiheittain niin, että väliaikainen toimielin aloittaa jo 1.7.2021. Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksesta 8.

joulukuuta, 2020. Ehdotuksen mukaiset palveluja järjestävät ja tuottavat hyvinvointialueet perustettaisiin lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen 1.7.2021. Lait tulisivat voimaan

porrastetusti. Ensimmäiset 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023. Hyvinvointialueet aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueen väliaikaishallinto aloittaisi 1.
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KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET



Keskeiset johtopäätökset 1/2
Pohjanmaan rahoituksen muodostuminen ja riittävyys

Tarvevakioidun rahoitusmallin painotukset vaikuttavat merkittävästi Pohjanmaan saamaan rahoituksen määrään

Noin 70% (492 meur) tulevasta hyvinvointialueen kokonaisrahoituksesta perustuu alueen laskennalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeeseen.

Hyvinvointialueiden rahoituksen määrään voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon perushintojen keskinäistä suhdetta muuttamalla. Tällä

tavoin ja asukasmäärän tuomalla rahalla valtio voi ohjata käytännössä vuositasolla rahoituksen toteumaa ja tämä vaikuttaa myös kokonaisuuden muihin lukuihin kuten

tarveperustaisen rahoituksen muodostumiseen. Tämä edellyttää Pohjanmaan hyvinvointialueelta jatkuvaa neuvottelua ja edunvalvontaa valtion päätöksentekoon.

Sairastavuusraportoinnin täydentäminen on välitön tapa vaikuttaa rahoituksen määrään

Tarvevakiointimalli perustuu 11 eri tietolähteestä henkilötunnustasolla yhdistettyyn dataan. Keskeinen tietolähde on terveydenhuollon järjestäjien raportoimat

sairastavuustiedot, joissa THL:n näkemyksen mukaan on yleisesti puutteita. Rahoitukseen vaikuttamisen kannalta on olennaista, että Pohjanmaan sairastavuustiedot

raportoidaan täysmääräisesti ja oikein, tarvittaessa takautuvasti täydentäen raportoituja tietoja vuodesta 2017 alkaen.

Pohjanmaalla pitää varmistaa, että sosiaalihuollon palvelutarpeen laskenta vastaa todellista tilannetta

Nykyisen tarvevakiointimallin sosiaalihuollon osuus mittaa sosiaalihuollon palvelutarvetta pääsääntöisesti ainoastaan terveydenhuollon määräytymistekijöihin perustuen.

Tarvevakiointimallia tullaan kehittämään siten, että sairausluokkien määrä lisääntyy ja sosiaalihuollon malli muuttuu merkittävästi. Pohjanmaan tulee jo osallistua

sosiaalihuollon tarvevakiointimallin kehitystyöhön THL:n kanssa, jotta sosiaalihuollon kriterit ovat valittu niin, että Pohjanmaan sosiaalihuollon palvelutarve oikein ja

täysimääräisesti kuvattu jo ennen kuin valtakunnalliset muutokset tarvevakiointimalliin tehdään.

Sote-lakiesityksen mukaan eirtyishuoltopiirien toiminta tullaan sulauttamaan hyvinvointialueeseen. Pohjanmaan alueella palveluita erityisryhmille tuotetaan Eskoossa,

Kårkullassa ja kunnissa. Näiden palvelurakenteiden arviointi ja integrointi tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa hyvinvointialueen erityisryhmien sosiaalihuollon kustannuksiin.

.
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Keskeiset johtopäätökset 2/2
Ratkaisut, joilla vahvistetaan hyvinvointialueen talouden 

perustaa

Integroitu palvelurakenne luo perustan hyvivointialueen yhteiselle toiminnalle. Sote-uudistuksen mukaisen hyvinvointialueen palvelurakenteen tavoitteena on luoda saumaton

kokonaisuus perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, erityisryhmien ja vanhustenhuollon palveluista. Integraatio mahdollistaa yhtenäiset hoitopolut,

asiakkaiden vaikuttavan hoidon ja kustannusehokkaan palvelurakenteen. Pohjanmaalla perusterveydenhuollon palveluita järjestävät itsenäiset kunnat ja kuntayhtymät vuoden 2022

alkuun asti. Vuoden 2022 alusta aloittaa 13 kunnan muodostama hyvinvointialueen vapaaehtoinen kuntayhtymä. Sote-uudistuksen mukainen rahoitusmalli perustuu siihen, että

hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan yhtenäisellä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelumallilla. Tavoitteena on taata

laadukkaat lähipalvelut pohjanmaalaisille asukkaiden omalla äidinkielellä ja varmistaa Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyminen.

Hyvinvointialueen palveluverkko toteuttaa uutta palvelurakennetta. Nykyisin Pohjanmaan alueella perusterveydenhuollon palveluita järjestävät yksittäiset kunnat ja

kuntayhtymät. Palveluverkko on rakennettu mahdollisimman hyvin palvelemaan kuntalaisia jokaisessa kunnassa tai alueella erikseen. Tulevan hyvinvointialueen sote-uudistuksen

mukaisen palveluverkon suunnittelussa lähtökohtana on koko alueella saavutettava tehokkuus, ei yksittäisissä osissa.

Perusterveydenhuollon palvelutuotannon kehittäminen. THL:n arviointiraportin (5/2020) mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon kustannukset ylittävät maan

keskiarvon perusterveydenhuollon avohuollon osalta 12,5 %:lla ja 15,9 %:lla perusterveydenhuollon vuodeosaston osalta. Tulevan rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa merkittävästi

hyvinvointialueen kyky kehittää perusterveydenhuollon kustannustehokkuutta. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa taloudellisesti joustavien rakenteiden luomista – kotiintuotettavat,

liikkuvat ja digipalvelut. Suurempien, erikoistuneiden yksiköiden rakentamista. Toimintojen hoitamista yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Palvelujen tuottamiseen

liittyvät etäisyydet tulisi huomioida mallissa huolellisesti, koska esimerkiksi kotiin tuotettavien palvelujen kustannuksissa etäisyydet ja liikkuminen näyttelee merkittävää roolia.

Siirtymätasaus tukee pitkäjänteistä kehitystyötä. Hyvinvointialueen vuoden 2023 rahoituksen taso määrittyy alueen kuntien vuosina 2021 – 2022 käyttämän rahamäärän

mukaan. Leikkaukset, jotka tehdään nyt, siirtyvät vääjäämättä hyvinvointialueen rahoituksen lähtötilaan. Siirtymätasaus tarjoaa tukea rahoituksen määrään aina vuoteen 2029 asti.

Toisin kun nykymallissa, hyvinvointialueen toimijat eivät pysty merkittävästi vaikuttamaan rahoituksen määrään omilla päätöksillään. Tämän vuoksi on tärkeää, että alueen kunnat,

kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit jatkavat pitkäjänteistä toiminnan kehittämistä myös vuosina 2021 – 2022. Koska toteutuneiden ja laskennallisten kustannusten ero katetaan

siirtymätasauksella vuonna 2023 täysmääräisesti ja vuonna 2024 vähennys on vain 10 eur/as, on hyvinvointialueella käytännössä käytössään samat taloudelliset resurssit vuosina

2023 – 2024 kuin vuosina 2021 – 2022. Kustannusten sopeuttaminen siirtymäajan jälkeiseen rahoitukseen voidaan toteuttaa rahoitusmallissa pitkällä aikajänteellä, mutta malli johtaa

käytännössä heti jatkuvaan ja pitkäkestoiseen talouden tasapainottamiseen.
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SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUS PALVELUJEN

RAHOITUKSEEN



Hyvinvointialueen rahoituksen muodostuminen
- kuvaus, miten hyvinvointialueen laskennallinen kokonaisrahoitus muodostuu

Laskennallinen rahoitus perustuu :

1. Terveyden, vanhusten- ja sosiaalihuollon perushintoihin. Perushinta on

valtion rahoituksen laskennan lähtökohta. Perushinnat ovat väline, jolla

säädellään hyvinvointialueiden kokonaisrahoituksen määrää ja

rahoituksen jakautumista eri määräytymisperusteille. Perushinnat

tarkistetaan vuosittain.

2. palvelutarpeen määräytymistekijöiden perusteella laskettaviin terveyden-,

vanhusten- ja sosiaalihuollon tarvekertoimiin. Tarvekertoimien määrää

tarkistetaan vähintään neljän vuoden välein ja vuosittain painokertoimia

3. Asukasmäärän, viiden olosuhdetekijän ja hyte-kertoimen perusteella

määräytyvään osuuteen.

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallinen rahoitus

muodostuuu laskemalla yhteen rahoitus, jotka saadaan kertomalla

terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon perushinnat sote-

rahoituslain 14 §:ssä tarkoitetuilla hyvinvointialuekohtaisilla laskennallisilla

tarvekertoimilla ja hyvinvointialueen asukasmäärällä. Tähän summaan

lisätään asukasmäärän, viiden olosuhdetekijän ja hyte-kertoimen perushinta

kerrottuna esiintyvyydellä ja asukasmäärällä.

Siirtyvät kustannukset ja siirtymätasaus

Sote-rahoituslakiehdotuksen 35 § 1 momentin mukaan siirtymäkauden aikana

vuodesta 2023 lukien muutosta kuntien toteutuneiden kustannusten ja

hyvinvointialueen laskennallisen rahoituksen välillä tasataan

siirtymätasauksella. Uudistuksen voimaantulovuotena (2023) vuodelta 2022

laskettujen toteutuneiden kustannusten ja laskennallisen rahoituksen erotus

tasataan täysimääräisesti. Tämän jälkeen vuosien 2024 - 2029 aikana

siirtymätasaus vähenee portaittain. Vuodesta 2029 alkaen siirtymätasauksen

määräksi jää toistaiseksi pysyvästi -100 tai +200 euroa ylittävä määrä

asukasta kohden laskettuna. Siirtymätasauksen määrä lasketaan kullakin

hyvinvointialueella asukasta kohden toteutuneiden ja laskennallisten

kustannusten erotuksena vuoden 2023 tilanteen mukaan.
Lähteet: Hallituksen 8.12.. antama lakiehdotus, Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 3 §, ja 

Häkkinen, Holster; Sote-rahoituksen tarvevakiointi, 2020, 

Vanhustenhuolto 15,7 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutarve 79,6 %

Asukastiheys 1,5  %

Vieraskielisyys 2,0 

%Kaksikielisyys 0,5 

%Saamenkielisyys 

0,01%Saaristolaisuus 0,1 %

Asukasmäärä 1,5 %

Asukastiheys 0,1%

Riskitekijät 0,7 %

Pelastustoimi yhteensä 

2,3%

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1,0 

%
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https://soteuudistus.fi/documents/16650278/42899360/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf/dd9990cb-3b0a-9bfd-2ced-11f9896db2d0/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf?t=1603964088875
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139708/URN_ISBN_978-952-343-483-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Hyvinvointialueen rahoituksen muodostuminen
- Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen laskennallisen rahoituksen muodostuminen 

erikseen

Lähteet: Hallituksen 8.12.. antama lakiehdotus, Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 3 §, ja 

Häkkinen, Holster; Sote-rahoituksen tarvevakiointi, 2020, 

Vanhustenhuolto 19,78 %

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutarve

Asukasmäärä 65 %

Asukastiheys 5 %

Riskitekijät 30 %

Pelastustoimi
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAHOITUKSEN MUODOSTUMINEN

PELASTUSTOIMEN RAHOITUKSEN MUODOSTUMINEN

Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen laskennallisen

rahoituksen muodostuminen

Edellisen sivun kuva ja selitys kuvaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon sekä

pelastustoimen laskennallisen rahoituksen muodostumisen ja millaiset

osuudet ovat koko hyvinvointialueen rahoituksessa. Pelastustoimen ja

sosiaali- ja terveydenhuollon erillisissä kuvaajissa näkyy paljonko eri alueiden

osuus on kyseisessä palvelussa. Tämän lisäksi tulevat siis asukasmäärä ja

olosuhdetekijät, jotka on kuvattu edellisen sivun kuvaajassa.

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/42899360/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf/dd9990cb-3b0a-9bfd-2ced-11f9896db2d0/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf?t=1603964088875
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139708/URN_ISBN_978-952-343-483-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Hyvinvointialueen rahoituksen määrittämisen askeleet
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Asukaskohtaiset euromäärät lasketaan aina määräytymishetkeä edeltävän vuodenvaihteen tilanteen mukaan – vuoden 2022 

numerot 31.12.2020 väestömäärän mukaan ja vuoden 2023 numerot 31.12. 2021 mukaan. Tulevan Pohjanmaan 

väestömäärän on ennustettu olevan 176 049 asukasta joulukuun lopussa 2020 ja 175 979 asukasta joulukuun lopussa 2021. 

Ennustettu väestönkehitys perustuu Tilastokeskuksen laatimaan uusimpaan väestöennusteeseen. Yksityiskohtainen ennuste 

on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

Pohjanmaan hyvinvointialue (meur) eur/as

ASKEL 1:

Hyvinvointialueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen nettokustannusten määrittäminen. 

Nämä ovat sote-rahoituslain mukaiset siirtyvät 

kustannukset

691 3 923

ASKEL 2:

Tarvevakioidun ja olosuhdetekijöihin perustuvan 

rahoituksen laskeminen. Tämä on sote-rahoituslain  

mukainen laskennallinen rahoitus

661 3 754

ASKEL 3:

Siirtymätasauksen, palvelutarpeen muutoksen ja 

kustannusmuutoksen huomioiminen ja 

kokonaisrahoituksen laskeminen

703 3 996



Pohjanmaan alueen sote- ja pela-kustannusten kehitys 

2015 – 2019 ja ennuste vuoteen 2022 asti (meur)

Toimintakulut, toimintatuotot ja nettokustannukset

Sote-rahoitusmallin mukaiset siirtyvät kustannukset perustuvat

tulevan hyvinvointialueen alueen kuntien nykyisten nettokustannusten

määrään. Nettokustannukset saadaan kun toimintakuluista vähennetään

toimintatuotot, kuten asiakasmaksut ja oman alueen ulkopuolelle tapahtuvasta

myynnistä saatavat tuotot. Esimerkiksi vuoden 2019 toimintakulut tulevan

Pohjanmaan hyvinvointialueella olivat noin 790 miljoonaa euroa,

toimintatoimintatuotot noin 159 miljoonaa euroa ja niiden erotus,

nettokustannukset, noin 631 meur.

Vuosien 2015 – 2019 nettokustannusten kehitys

Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntien vertailukelpoiset sosiaali-,

terveyspalveluiden ja pelastustoimen nettokustannukset olivat vuonna 2015 583

meuroa ja vuonna 2019 628 meuroa. Vuotuinen nettokustannusten kasvu on

ollut noin 1,9 %.

Vuosien 2015 – 2019 luvut perustuvat kuntien käyttötalouden tilastotietoon.

Vuosilta 2015 ja 2016 on vertailtavuuden vuoksi poistettu perustoimeentulon

kustannus, joka siirtyi vuoden 2017 alusta kunnilta KELAlle. Samoin on

laskennassa jätetty huomioimatta ympäristöterveyden kustannus, koska se jää

mahdollisen sote-uudistuksen toteutuessa kunnille.

Vuosien 2020 – 2022 ennuste

Vuosien 2020 – 2022 ennuste perustuu toteumatiedon sekä kuntayhtymien ja

kuntien vuosien 2020 – 2022 talousennusteiden, -arvioiden ja –suunnitelmien

hyödyntämiseen. Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen suurimpien toimijoiden

talousarvioiden ja taloussuunnitelmien perusteella ennustetaan, että vuotuinen

kasvu olisi noin 2,2 % Hyvinvointialueen kuntien asukasmäärä perustuu

Tilastokeskuksen uusimpaan väestöennusteeseen.

Siirtyvät kustannukset

Vuosien 2021 ja 2022 keskimääräiset nettokustannukset muodostavat soten

rahoitusmallin mukaiset siirtyvät kustannukset, joiden ennustetaan olevan

tulevalla Pohjanmaan hyvinvointialueella noin 691 meur.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Sote-toimintakulut 764 766 733 762 790 

Sote-toimintatuotot 166 171 160 159 159 

Sote-nettokustannukset kuntien 

TP:ssä 599 595 573 603 631 

Sote-nettokustannusten muutos -0,6 % -3,8 % 5,2 % 4,7 %

- Ympäristöterveys 3 3 3 3 3 

- Perustoimeentulotuki 13 12 1,34 % -0,23 % -0,73 %

Vertailukelpoiset sote-

nettokustannukset 583 580 569 600 628 646 661 675 
Siirtyvät kustannukset vuosimuutos (%) -0,50 % -1,83 % 5,37 % 4,68 % 2,90 % 2,30 % 2,15 %

Siirtyvät kustannukset per asukas 3 331 3 289 3 218 3 394 3 562 3 667 3 757 3 835 
Siirtyvät kustannukset per asukas vuosimuutos (%) -1,26 % -2,15 % 5,46 % 4,95 % 2,95 % 2,46 % 2,08 %

Pela-toimintakulut 20 21 20 21 21 

Pela-toimintatuotot 7 7 7 7 7 

Pela-nettokustannus 13 14 13 14 14 15 15 16 
Pela-nettokustannus vuosimuutos (%) 5,27 % -2,60 % 8,84 % -0,28 % 2,71 % 2,71 % 2,71 %

Pela-nettokustannus per asukas 74 77 75 82 82 84 86 89 

Pela-nettokustannus per asukas vuosimuutos (%) 4,46 % -2,92 % 8,95 % -0,02 % 2,76 % 2,87 % 2,64 %

= Siirtyvät kustannukset yhteensä 596 593 582 614 642 661 676 691 

= Siirtyvät kustannukset per asukas 

yhteensä 3 405 3 366 3 293 3 475 3 643 3 751 3 843 3 923 
Siirtyvät kustannukset per asukas yhteensä 

vuosimuutos (%) -1,14 % -2,17 % 5,54 % 4,84 % 2,94 % 2,47 % 2,09 %



Siirtyvät ja laskennalliset kustannukset sekä siirtymätasaus 
(eur/as)

VM 2020 sarakkeessa on esitetty Valtionvarainministeriön

8.12. sote-lakiesityksen yhteydessä julkaisemat laskennalliset

kustannukset. Nuo kustannukset on muutettu vuoden 2023

rahaksi käyttämällä sote-kustannusten perusuran 2,4 %

vuotuista kasvuolettamaa. Tässä raportissa esitetyt

laskennallisen rahoituksen ennusteet perustuvat kaikkien

vuosien osalta 8.12.2020 julkaistuihin laskennalisen

rahoituksen perusteisiin. Todellisuudessa perusteet tulevat

vuosittain tarkastelun kohteeksi ja niitä todennäköisesti

muutetaan hallituksen toimesta.

Vuotuinen palvelutarpeen muutos on laskettu ”Soterahoitus

yhteensä” riviltä. Vuotuinen kustannustason muutos on

puolestaan laskettu ”Laskennallinen rahoitus yhteensä” rivin

perusteella. Palvelutarpeen ja kustannustason muutos

vaikuttaa vuosittain perushintoihin ja sitä kautta toteutuvan

rahoituksen määrään. Lakiin on kirjattua palvelutarpeen

muutoksen kasvuprosentit, jotka ovat 1,04 prosenttia vuonna

2023, 1,03 prosenttia vuonna 2024, 1,07 prosenttia vuonna

2025 ja 1,05 prosenttia vuonna 2026. Valtioneuvosto päättää

perushinnoista asetuksen säätämisjärjestyksessä vuosittain.

Perushintoihin voi tulla muutoksia vuosittain valtion

budjettiraamista riippuen.

Siirtymätasaus on laskettu vuoden 2022 siirtyvien

kustannusten ja laskennallisen rahoituksen erotuksena ennen

palvelutarpeen ja kustannustason muutosta. Siirtymätasausta

tarkistetaan kuntien vuoden 2022 tilinpäätösten valmistuttua.

Korjaus tehdään vuoden 2023 rahoitukseen tai viimeistään

2024.

Alkuperäistä siirtymätasausta on vähennetty vuosittain

rahoituslain 35 § pykälä ennimmäismäärillä aina

alkuperäisestä siirtymätasaussummasta laskien.

HYVINVOINTIALUEEN RAHOITUS
Perusuran mukainen kustannuskasvu (%) 2,40 %

VM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Tarvevakioitu  soterahoitus 2 668 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 

+ Asukasmäärä 475 498 498 498 498 498 498 

+ Asukastiheys 40 42 42 42 42 42 42 

+ Vieraskielisyys 69 72 72 72 72 72 72 

+ Kaksikielisyys 195 204 204 204 204 204 204 

+ Saamenkielisyys 0 0 0 0 0 0 0 

+ Saaristoisuus 19 20 20 20 20 20 20 

+ Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen 34 36 36 36 36 36 36 

= Soterahoitus yhteensä 3 500 3 670 3 670 3 670 3 670 3 670 3 670 

+ Asukasmäärä 54 57 57 57 57 57 57 

+ Asukastiheys 6 6 6 6 6 6 6 

+ Riskitekijät 20 21 21 21 21 21 21 

= Pelastustoimen rahoitus 80 84 84 84 84 84 84 

= Laskennallinen rahoitus yhteensä 3 580 3 754 3 754 3 754 3 754 3 754 3 754 
7 § Palvelutarpeen vuosimuutokset 1,24 % 1,24 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 %

7 § Some-malli 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,04 %

36 § 1 momentti 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %

14 § ja 36 § leikkuri 0,00 % 0,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %

+ Palvelutarpeen muutos 35 69 97 125 153 180 

Arvio kustannustason vuosimuutoksesta 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

+ Kustannustason muutos 38 75 113 150 188 225 
Siirtymätasauksen vuosimuutokset (eu/as) 10 30 60 75 90 

Siirtymätasausta lisää (eu/as) 10 20 30 15 15 

+ Siirtymätasaus 170 169 159 139 109 94 79 

= Hyvinvointialueen 

kokonaisrahoitus 3 751 3 843 3 923 3 996 4 058 4 103 4 138 4 189 4 239 

Kokonaisrahoituksen muutos/as (%) 2,94 % 2,47 % 2,09 % 1,8 % 1,6 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,2 %



Sote-rahoitusmallin mukainen rahoitus tulevalla 

Pohjanmaan hyvinvointialueella ja vertailu vuoden 2022 

nettokustannusennusteeseen
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Pohjanmaan hyvinvointialueen laskennallisen rahoituksen määrä

Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen laskennallinen rahoitus on 3 754 euroa

asukasta kohti. Tästä rahoituksesta 84 euroa on pelastustoimen rahoitusta ja 3 670

euroa sote-rahoitusta. Sote-rahoituksesta yhteensä 872 euroa perustuu

asukasmäärään (498 eur/as), olosuhdetekijöihin (339 eur/as) ja HYTE-kertoimeen

(36 eur/as). 2 798 euroa sote-rahoituksesta perustuu tarvevakiointiin.

Tarvevakioidun rahoituksen laskenta on avattu seuraavalla sivulla. Asukasmäärän,

viiden olosuhdetekijän ja HYTE-kertoimen osuus soterahoituksesta on 23,8 %.

Pohjanmaan alueella asukasmäärään, olosuhdetekijöihin ja HYTE-kertoimeen

perustuvan rahoituksen määrä on Lapin jälkeen maan toiseksi suurin. On syytä

huomioida, että hallitus voi muuttaa olosuhdetekijöillä määräytyvän rahoituksen

määrää vuosittain.

Sote-uudistuksen mukaisen rahoituksen vertailu nykymalliin

Laskennallinen rahoitus lisättynä palvelutarpeen ja kustannustason muutoksella on

3 826 eur, joka on 97 euroa asukasta kohti pienempi kuin siirtyvät, eli nykyiset

kustannukset, 3 923 eur. Tämä tarkoittaa, että ilman siirtymätasausta Pohjanmaan

hyvinvointialueella olisi keskimäärin noin 17 miljoonaa euroa vähemmän rahaa

käytettävissä sote- ja pelastustoimen palveuiden tuottamiseen.

Vuoden 2023 sote-uudistuksen mukaisen rahoituksen vertailu nykymalliin

Vuonna 2023 kokonaisrahoituksen määrä on 12 miljoonaa suurempi kuin vuoden

2022 nettokustannukset. 12 miljoonaa vastaa vuosien 2015 – 2019 tyypillistä

vuosittaista kustannustason nousua.

Asukaskohtaiset euromäärät lasketaan aina määräytymishetkeä edeltävän vuodenvaihteen tilanteen mukaan – vuoden 2022 numerot 31.12.2020 väestömäärän mukaan ja vuoden 2023 numerot 

31.12. 2021 mukaan. Tulevan Pohjanmaan väestömäärän on ennustettu olevan 176 049 asukasta joulukuun lopussa 2020 ja 175 979 asukasta joulukuun lopussa 2021. Ennustettu väestönkehitys 

perustuu Tilastokeskuksen laatimaan uusimpaan väestöennusteeseen. Yksityiskohtainen ennuste on esitetty myöhemmin tässä raportissa.

Vuoden 2023 

laskennallinen rahoitus

Vuoden 2022 

ennuste Ero (eur/as) Ero (meur)

Tarvevakioitu  soterahoitus 2 798

+ Asukasmäärä 498

+ Asukastiheys 42

+ Vieraskielisyys 72

+ Kaksikielisyys 204

+ Saamenkielisyys 0

+ Saaristoisuus 20

+ Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 36

= Soterahoitus yhteensä 3 670 3 835 -165 -29 

+ Asukasmäärä 57

+ Asukastiheys 6

+ Riskitekijät 21

= Pelastustoimen rahoitus 84

= Laskennallinen rahoitus yhteensä 3 754 3 923 -169 -30 

+ Palvelutarpeen muutos 35

+ Kustannustason muutos 38

= Ensimmäisen vuoden rahoituksen 

taso 3 826 3 923 -97 -17 

+ Siirtymätasaus 169

= Hyvinvointialueen kokonaisrahoitus 3 996 3 923 72 12 



Sosiaali- ja terveydenhuollon sote-rahoitusmallin 

mukainen arvio tarvevakioidun rahoituksen määrästä 

vuonna 2023

Lähde: Hallituksen 8.12. antama lakiehdotus, Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta 
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POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN TARVEVAKIOITU RAHOITUS

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KOKONAIS-

KERTOIMEN LASKEMINEN

Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioitu rahoitus perustuu tulevan hyvinvointialueen palvelutarpeeseen, joka määritetään Terveyden-

ja hyvinvoinninlaitoksen keväällä 2020 julkaisemassa Sote-rahoituksen tarvevakiointi –raportissa. Tämän hetken aikataulun mukaan

THL julkaisee uuden täydennetyn tarvevakiointimallin vuonna 2022. Uuteen malliin tulee 5-15 uutta määräytymistekijää ja

sosiaalihuollon osalta malli uudistuu merkittäviltä osin.

Palvelutarvetta kuvaavien tarvekertoimien laskenta

Palvelutarpeen määrittämisen perustana ovat terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tarvekertoimet. Tulevan

hyvinvointialueen tarvekertoimen laskenta perustuu THL:n itse keräämiin ja muista lähteistä henkilötunnustasolla yhdistämiin tietoihin.

Näiden tietojen ja tilastollisen laskentamallin perusteella lasketaan painokerroin jokaiselle palvelutarvetta kuvaavalle muuttujalle.

Terveydenhuollon tarvekertoimen laskemisessa on muuttujina 51 tautiluokkaa, vanhustenhuollon laskennassa tautiluokkia on 18.

Sosiaalihuollon laskennassa tautiluokkia on 13. Lisäksi kaikkien kolmen kertoimen laskennassa käytetään demografisia muuttujia.

Tietojen kattavuus on terveyden- ja vanhustenhuollon osalta merkittävästi parempi kuin sosiaalihuollon osalta.

Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen terveydenhuollon palvelutarvetta kuvaava kerroin on 0,936, vanhustenhuollon 0,996 ja

sosiaalihuollon kerroin 0,835. Kokonaiskerroin saadaan kun terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon kertoimet painotetaan kunkin

kertoimen prosenttiosuudella, jotka ovat 59,16 % terveydenhuolto, 19,78 % vanhustenhuolto ja 21,06 % sosiaalihuolto. Painotukset

perustuvat VM 8.12.2020 julkaisemaan vuoden 2019 ainestoon pohjautuvaan laskentaan. Pohjanmaan hyvinvointialueen

kokonaiskerroin on 0,927. Laskentamallin mukainen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelutarve on keskimäräistä alempi,

vanhustenhuolto liki keskimääräinen.

Covid-19 muuttaa tilanteen

Tämän hetken arvio on, että vuoden 2023 rahoitus perustuu todennäköisimmin palvelutarpeen laskentaan vuosien 2017 – 2019

aineistoilla yhdestätoista eri tietolähteestä. Tämän hetken käsityksen mukaan on mahdollista, että vuosien 2020 ja 2021 ei tulla

käyttämään laskennassa johtuen Covid-19 pandemian aiheuttamasta tilanteesta.

Perushinta ja tarvevakioidun rahoituksen määrä

Terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon palvelutarvekertoimien perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan

kertomalla palvelukohtainen kerroin painotuksella ja perushinnalla. Perushinnat määräytyvät vuosien 2021 ja 2022 oletettujen valtion

tason sote-kustannusten perusteella. Perushinnoissa ei huomoida alueellisia eroja. Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen tarvevakioitu

terveydenhuollon rahoitus on 1 672 eur/as, vanhustenhuollon 595 eur/as ja sosiaalihuollon 531 eur/as, yhteensä 2 798 eur/as.

Valtionvarainministerion 8.12. 2020 laskelmissa esittämät perushinnat on muutettu vuoden 2023 rahaksi huomioimalla palvelutarpeen

kasvu ja kustannuskehitys perusuran mukaisella 2,4 % vuotuisella kasvulla.

Perushinta on vuonna 1992 päivitetyn valtionosuuksien tasausjärjestelmän käsite, jonka avulla on määritetty yhden saaristolaisen,

kaksikielisen tai saamelaisen asukkaan aiheuttama laskennallinen kustannus. Nyt perushintaa on laajennettu osaksi sote-uudistuksen

rahoitusmallia. Valtioneuvosto päättää perushinnoista ja niitä voidaan muuttaa asetuksen säätämisjärjestyksessä.

Palvelukohtainen kerroin Painotus

Kokonais-

kerroin

Terveydenhuollon kerroin 0,936 59,16 % 0,554

Vanhustenhuollon kerroin 0,996 19,78 % 0,197

Sosiaalihuollon kerroin 0,835 21,06 % 0,176

YHTEENSÄ 0,927

Palvelukohtainen kerroin

Perus-

hinnat

Tarvevakioi

tu sote-

rahoitus

Terveydenhuollon kerroin 0,936 1 787 1 672

Vanhustenhuollon kerroin 0,996 597 595

Sosiaalihuollon kerroin 0,835 636 531

YHTEENSÄ 2 798

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/42899360/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf/dd9990cb-3b0a-9bfd-2ced-11f9896db2d0/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf?t=1603964088875


Tarvetekijöiden vaikutus kokonaisrahoitukseen vuoden 2023 

arvioiduilla perushinnoilla laskettuna 

PIENIMMÄN JA SUURIMMAN PALVETARPEEN HYVINVOINTIALUEEN EROPIENIMMÄN JA SUURIMMAN PALVETARPEEN HYVINVOINTIALUEEN 

RAHOITUKSEN MÄÄRÄ

Sosiaali-, vanhusten- ja sosiaalihuollon perushinnolla neutraaleilla tarvetekijöillä lasketun 

rahoituksen määrä on yhteensä 3 020 euroa asukasta kohti vuoden 2023 rahaksi muutettuna. 

Kun rahoitukseen lisätään tarvetekijöiden vaikutus, suurin asukaskohtainen rahoitus on Etelä-

Savossa, 3 779 eur/as ja pienin Länsi-Uusimaalla 2 351 eur/as kohti. Eniten ja vähiten 

tarvetekijöiden perusteella rahaa saavan hyvinvointialueen ero on 1 427 eur/as kohti. Tulevan 

Pohjanmaan hyvinvointialueen tarveperustainen sote-rahoitus on yhteensä 2 798 eur/as. 
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Ennuste tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen 

rahoituksen kehityksestä 2015 - 2028
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Nettokustannusten kasvu 2015 - 2028

Sote- ja pelastustoimen palveluiden kustannukset ovat kasvaneet vuosina

2015 – 2019 keskimäärin noin 1,9 % vuodessa. Tulevan Pohjanmaan

hyvinvointialueen suurimpien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden

talousarvioiden ja taloussuunnitelmien perusteella ennustetaan, että

vuotuinen kasvu vuosina 2020 – 2022 olisi noin 2,2 %. Sote-rahoitusmallin

mukaisen vuotuisen rahoituksen ja sitä kautta kustannusten kasvun

arvoidaan olevan vuosina 2023 – 2028 keskimäärin 1,1 % vuodessa.

Samanaikaisesti palvelutarve ja kustannustaso kasvavat yli 2 % vuodessa.

Pohjanmaan palvelutarpeen perustuva rahoitusosuus on keskiarvoa

pienempi, mutta olosuhdetekijöihin perustuva osuus maan toiseksi korkein.

Palvelutarpeen arvioinnissa pohjanmaalaiset näyttäytyvät terveinä ja

pitkäikäisinä ja sitä kautta laskennallinen palvelutarve on alhainen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toteuttaminen vastaavalla tehokkuudella

vaatii kuitenkin merkittävää kehittämistyötä, toiminnan ja palveluiden

organisoimista koko alueen lähtökohdista.
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Alueen kuntien asukasmäärä, väestönmuutos ja sen 

vaikutus sote-rahoitukseen

Lähde: Tilastokeskus

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kaskinen 1 285 1 296 1 274 1 262 1 246 1 232 1 221 1 209 1 200 1 192 1 184 1 176 1 168 1 161 1 153 

Korsnäs 2 201 2 171 2 154 2 122 2 077 2 084 2 069 2 058 2 049 2 040 2 032 2 022 2 014 2 004 1 992 

Kristiinankaupunk

i 6 793 6 727 6 638 6 596 6 486 6 422 6 354 6 294 6 239 6 189 6 141 6 096 6 051 6 006 5 960 

Kruunupyy 6 682 6 620 6 531 6 509 6 428 6 427 6 390 6 353 6 319 6 284 6 249 6 215 6 180 6 145 6 110 

Laihia 8 090 8 139 8 051 8 058 8 017 8 089 8 092 8 086 8 079 8 065 8 049 8 029 8 007 7 978 7 946 

Luoto 5 147 5 176 5 264 5 340 5 417 5 448 5 500 5 552 5 599 5 644 5 685 5 725 5 763 5 800 5 835 

Maalahti 5 545 5 517 5 477 5 477 5 475 5 428 5 407 5 390 5 374 5 358 5 340 5 323 5 302 5 278 5 250 

Mustasaari 19 302 19 380 19 384 19 444 19 448 19 521 19 550 19 567 19 574 19 570 19 560 19 542 19 522 19 493 19 456 

Närpiö 9 387 9 439 9 507 9 471 9 479 9 481 9 491 9 504 9 518 9 535 9 551 9 563 9 575 9 584 9 592 

Pedersören kunta 11 129 11 067 11 084 11 016 11 081 10 993 10 978 10 964 10 947 10 927 10 907 10 882 10 854 10 824 10 793 

Pietarsaari 19 436 19 377 19 379 19 278 19 208 19 074 18 978 18 880 18 785 18 697 18 606 18 514 18 423 18 335 18 245 

Uusikaarlepyy 7 564 7 516 7 521 7 455 7 464 7 416 7 397 7 380 7 361 7 343 7 321 7 295 7 263 7 230 7 199 

Vaasa 67 619 67 620 67 392 67 552 67 636 67 876 68 012 68 136 68 252 68 364 68 469 68 571 68 666 68 758 68 843 

Vöyri 6 714 6 684 6 616 6 613 6 461 6 558 6 540 6 520 6 500 6 478 6 457 6 432 6 404 6 370 6 337 

YHTEENSÄ 176 894 176 729 176 272 176 193 175 923 176 049 175 979 175 893 175 796 175 686 175 551 175 385 175 192 174 966 174 711 

Vuotuinen asukasmäärän 

muutos -165 -457 -79 -270 126 -70 -86 -97 -110 -135 -166 -193 -226 -255 

Asukasmäärän muutoksen vaikutus rahoituksen määrään (meur) -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6

Pohjanmaan alueen väestön määrä vähenee erittäin vähän ja vähenemisen negatiivinen vaikutus rahoituksen määrään on pieni



Absoluuttinen väestönmuutos Pohjanmaan alueella
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Lähde: Tilastokeskus

2030 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 YHTEENSÄ 2040 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 YHTEENSÄ

Kaskinen -22 -12 -77 -88 86 38 -75 Kaskinen -24 -28 -111 -123 29 98 -159 

Korsnäs -25 -4 -80 -40 48 13 -88 Korsnäs -34 -43 -116 -77 14 58 -198 

Kristiinankaupunki -42 22 -465 -271 257 58 -441 Kristiinankaupunki -52 -26 -633 -511 52 262 -908 

Kruunupyy -51 -194 -176 -116 175 47 -315 Kruunupyy -60 -285 -350 -216 93 188 -630 

Laihia -95 -256 -77 -137 310 73 -182 Laihia -108 -444 -291 -178 206 301 -514 

Luoto -26 -7 221 21 105 52 366 Luoto -23 -63 337 68 135 138 592 

Maalahti -51 -56 -154 -88 96 72 -181 Maalahti -65 -128 -295 -160 33 176 -439 

Mustasaari -182 -401 -124 -167 523 212 -139 Mustasaari -215 -758 -632 -107 411 664 -637 

Närpiö -25 140 -63 -159 156 56 105 Närpiö -42 102 -19 -253 26 212 26 

Pedersören kunta -101 -321 -105 -57 246 125 -213 Pedersören kunta -124 -484 -359 -117 207 338 -539 

Pietarsaari -141 -347 -448 -375 270 223 -818 Pietarsaari -170 -563 -891 -537 14 509 -1 638 

Uusikaarlepyy -76 -144 -71 -162 139 83 -231 Uusikaarlepyy -88 -253 -242 -192 5 230 -540 

Vaasa -346 -1 020 949 -686 1 413 593 903 Vaasa -398 -1 682 369 -810 983 1 815 277 

Vöyri -90 -7 -264 -73 144 52 -238 Vöyri -108 -131 -420 -226 110 175 -600 

YHTEENSÄ -1 273 -2 607 -934 -2 398 3 968 1 697 -1 547 YHTEENSÄ -1 511 -4 786 -3 653 -3 439 2 318 5 164 -5 907 



Suhteellinen väestönmuutos Pohjanmaan alueella

Lähde: Tilastokeskus

2030 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 YHTEENSÄ 2040 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 YHTEENSÄ

Kaskinen -35 % -13 % -15 % -28 % 49 % 75 % -6 % Kaskinen -39 % -31 % -21 % -39 % 16 % 192 % -13 %

Korsnäs -19 % -2 % -7 % -13 % 24 % 16 % -4 % Korsnäs -26 % -17 % -11 % -25 % 7 % 73 % -10 %

Kristiinankaupunki -12 % 4 % -16 % -22 % 32 % 17 % -7 % Kristiinankaupunki -15 % -4 % -21 % -41 % 7 % 76 % -14 %

Kruunupyy -12 % -22 % -5 % -13 % 31 % 18 % -5 % Kruunupyy -15 % -32 % -10 % -25 % 17 % 74 % -10 %

Laihia -16 % -20 % -2 % -13 % 51 % 31 % -2 % Laihia -19 % -35 % -7 % -17 % 34 % 126 % -6 %

Luoto -4 % -1 % 8 % 5 % 38 % 50 % 7 % Luoto -3 % -6 % 12 % 15 % 49 % 133 % 11 %

Maalahti -14 % -9 % -5 % -11 % 17 % 31 % -3 % Maalahti -18 % -20 % -10 % -21 % 6 % 75 % -8 %

Mustasaari -12 % -13 % -1 % -7 % 35 % 34 % -1 % Mustasaari -14 % -25 % -6 % -5 % 28 % 107 % -3 %

Närpiö -3 % 13 % -1 % -12 % 16 % 11 % 1 % Närpiö -6 % 10 % 0 % -20 % 3 % 43 % 0 %

Pedersören kunta -10 % -16 % -2 % -5 % 34 % 49 % -2 % Pedersören kunta -12 % -25 % -6 % -10 % 29 % 132 % -5 %

Pietarsaari -12 % -15 % -4 % -15 % 15 % 31 % -4 % Pietarsaari -14 % -24 % -9 % -22 % 1 % 70 % -9 %

Uusikaarlepyy -14 % -14 % -2 % -17 % 20 % 29 % -3 % Uusikaarlepyy -16 % -25 % -6 % -20 % 1 % 80 % -7 %

Vaasa -8 % -13 % 2 % -9 % 29 % 31 % 1 % Vaasa -9 % -21 % 1 % -11 % 21 % 94 % 0 %

Vöyri -18 % -1 % -8 % -8 % 25 % 20 % -4 % Vöyri -21 % -14 % -12 % -25 % 19 % 67 % -9 %

YHTEENSÄ -10 % -11 % -1 % -11 % 28 % 29 % -1 % YHTEENSÄ -12 % -21 % -4 % -16 % 16 % 88 % -3 %



Väestönmuutoksen vuoksi Pohjanmaa tulee menettämään 

sote-rahoitusta vaikka sen palvelutarve ei muutu
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Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen väestön

määrän ennustetaan vähenevän seuraavan

kahdenkymmenen vuoden aikana kaikissa muissa

ikäluokissa paitsi 75 vuotta täyttäneissä.

Asukkaiden kokonaismäärän ennustetaan

laskevan 3 % vuoteen 2040 mennessä. Lasku

kohdistuu merittäviltä osin työikäiseen väestöön,

jonka palvelutarve on vähäinen. Samaan aikaan

korkean palvelutarpeen ikääntynyt väestö kasvaa.

Kokonaisuutena palvelutarve lisääntyy vaikka

väestön määrä on hienoisessa laskussa.

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

 0

2 000

4 000

6 000

0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 YHTEENSÄ

Koko alueen ikäryhmien absoluuttinen muutos verrattuna vuoteen 2021

2030 2040

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 YHTEENSÄ

Koko alueen ikäryhmien suhteellinen muutos verrattuna vuoteen 2021

2030 2040



SAIRASTAVUUSRAPORTOINTI MÄÄRITTÄÄ 

RAHOITUSTA



Sairastavuustarkastelun vaiheet

Diagnoositietojen vertailu eri

sairaanhoitopiirien välillä sekä 

potentiaalisten, systemaattisten 

dokumentointivirheiden identifioiminen

Diagnoositietojen jako 

tarvevakiointilaskennassa hyödynnettäviin 

(51 tautiluokkaa)  ja muihin tautiluokkiin

Diagnoositietojen analysoiminen 
(mm. diagnoosimäärältään suurimpien tautiluokkien 

identifioiminen)

Sairaanhoitopiirin 

pää- ja  sivudiagnoositietojen kerääminen
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Pohjanmaan sairastavuustarkastelussa hyödynnetty 

tietopohja 

Lähde: Sote-rahoituksen tarvevakiointi; THL 6/2020

Kansallisen tarvevakioidun rahoituksen laskentamallin taustalla on hyödynnetty yhteensä 11 eri tietolähdettä. Tietolähteet sisältävät suoraan 

THL:lle raportoitua tietoa, kuten esimerkiksi erikoissairaanhoidon avokäyntejä. Toisaalta tietopohjaan on myös yhdistetty tietoa eri 

rekistereistä, kuten syöpärekisteristä tai näkövammarekisteristä.

THL (yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa) aggregoi tietopohjan sosiaaliturvatunnuksen tasolla, jolloin hyödynnettyjen tietolähteiden 

päällekkäisyydet karsitaan pois ja tietopohja on yhtenäinen tulevien hyvinvointialueiden osalta.

Tämän hankkeen yhteydessä toteutetussa sairastavuustarkastelussa on hyödynnetty kolmea tietolähdettä. Alueelta on kerätty 

erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon avohoitokäynnit sekä laitoshoidon tieto sairauskoodikohtaisesti. Tätä kautta on mahdollistettu 

raportoinnin laadun tarkastelu ilman, että tietoa on täytynyt kerätä ja käsitellä sotu-tasolla. Tavoitteena on ollut löytää joko järjestelmiin tai 

toimintatapoihin liittyviä puutteita raportoinnissa.

Tietolähde 1

Laitoshoito

Tietolähde 2

Kuntoutus, vammaistuki ja työkyvyttömyyseläke

Tietolähde 3 

Käynnit, ICD-10

Tietolähde 4

Käynnit, ICPC-2

Tietolähde 5

Kelan sairauspäiväraha 

Tietolähde 6

Lääkkeiden erityiskorvausoikeudet

Tietolähde 7

Syöpärekisteri

Tietolähde 8

Syntymärekisteri

Tietolähde 9

Näkövammarekisteri

Tietolähde 10

Tartuntarekisteri

Tietolähde 11

Lääkkeet
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Diagnoosimäärältään 20 suurinta tautiluokat alueilla 
(sairastavuusdiagnoosien määrä/100 000 asukasta)
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Kymsote Määrä

Masennus- ja 

ahdistuneisuushäiriöt
0,19

Syöpä 0,17

Vammat ja myrkytykset 0,14

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö
0,10

Selkäsairaudet ja luukato 0,05

Artroosisairaudet 0,04

Diabetes 0,04

Munuaisten vajaatoiminta 0,03

Sepelvaltimotauti 0,03

Astma ja COPD 0,03

Keuhkokuume 0,02

Tarkkaavaisuus- ja 

käytöshäiriöt
0,02

Eteisvärinä 0,02

Uniapnea 0,02

Nivelreuma 0,02

Sydämen vajaatoiminta 0,02

Päihdehäiriöt 0,02

Crohnin tauti ja haavainen 

koliitti
0,01

Muistisairaudet ja Alzheimerin 

tauti
0,01

Silmien rappeumataudit 0,01

Essote Määrä

Vammat ja myrkytykset 0,25

Syöpä 0,15

Selkäsairaudet ja luukato 0,11

Diabetes 0,09

Masennus- ja 

ahdistuneisuushäiriöt
0,09

Artroosisairaudet 0,09

Verenpainetauti 0,07

Astma ja COPD 0,06

Eteisvärinä 0,06

Sepelvaltimotauti 0,06

Uniapnea 0,05

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö2
0,04

Glaukooma 0,04

Sydämen vajaatoiminta 0,03

Nivelreuma 0,03

Tarkkaavaisuus- ja 

käytöshäiriöt
0,03

Keuhkokuume 0,03

Olkapään vaivat 0,03

Silmien rappeumataudit 0,03

Päihdehäiriöt 0,03

SHP 3 Määrä

Vammat ja myrkytykset 0,47

Syöpä 0,32

Masennus- ja 

ahdistuneisuushäiriöt
0,27

Verenpainetauti 0,27

Selkäsairaudet ja luukato 0,26

Artroosisairaudet 0,21

Diabetes 0,18

Eteisvärinä 0,14

Astma ja COPD 0,11

Sepelvaltimotauti 0,11

Olkapään vaivat 0,11

Uniapnea 0,10

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö
0,07

Tarkkaavaisuus- ja 

käytöshäiriöt
0,07

Sydämen vajaatoiminta 0,07

Muistisairaudet ja Alzheimerin 

tauti
0,06

Keuhkokuume 0,05

Päihdehäiriöt 0,05

Ateroskleroosi 0,05

Nivelreuma 0,05

SHP 4 Määrä

Syöpä 0,231

Masennus- ja 

ahdistuneisuushäiriöt
0,230

Verenpainetauti 0,116

Diabetes 0,104

Vammat ja myrkytykset 0,096

Selkäsairaudet ja luukato 0,075

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö
0,069

Eteisvärinä 0,063

Astma ja COPD 0,059

Artroosisairaudet 0,052

Unihäiriöt 0,050

Sepelvaltimotauti 0,046

Uniapnea 0,044

Glaukooma 0,043

Tarkkaavaisuus- ja 

käytöshäiriöt
0,035

Munuaisten vajaatoiminta 0,033

Silmien rappeumataudit 0,032

Nivelreuma 0,032

Crohnin tauti ja haavainen 

koliitti
0,031

Keuhkokuume 0,023

Pohjanmaa Määrä

Syöpä 0,37

Verenpainetauti 0,15

Masennus- ja 

ahdistuneisuushäiriöt
0,12

Eteisvärinä 0,09

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö
0,07

Vammat ja myrkytykset 0,06

Diabetes 0,04

Munuaisten vajaatoiminta 0,04

Silmien rappeumataudit 0,04

Glaukooma 0,03

Sepelvaltimotauti 0,03

Persoonallisuushäiriöt 0,02

Selkäsairaudet ja luukato 0,02

Astma ja COPD 0,02

Artroosisairaudet 0,02

Unihäiriöt 0,02

Crohnin tauti ja haavainen 

koliitti
0,02

Rappeuttavat aivosairaudet, 

muut kuin muistisairaudet ja 

Parkinsonin tauti

0,02

Päihdehäiriöt 0,02

Tarkkaavaisuus- ja 

käytöshäiriöt
0,01

Kootun aineiston perusteella sairaanhoitopiirien välillä ei näyttäisi olevan merkittäviä eroavaisuuksia siinä mitkä tautiluokat erottautuvat diagnoosimääriltään suurimpina. 

Alueiden välillä on sen sijaan joidenkin tautiluokkien kohdalla merkittäviä eroja tautiluokkakohtaisten diagnoosien määrässä per 100 000 asukasta. Esimerkiksi syöpien, 

masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden ja atroosisairauksien kohdalla asukaslukuun suhteutetut diagnoosien määrät vaihtelevat huomattavasti.



Diagnoositietojen vertailu muiden sairaanhoitopiirien ja 

Pohjanmaan välillä
Tarvevakiointilaskennassa huomioitavat tautiluokat, diagnoosien määrä/100 000 asukasta 

vuonna 2019
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Suurimmat regressiokertoimet tarvevakioinnin kategoriaa 

kohti
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Tautiluokka Terveydenhuollon kertoimet

Opioidiriippuvuus 6 349

Munuaisten vajaatoiminta 5 882

Syöpä 5 424

Hengityselinten krooninen 

toimintavajaus
4 963

Synnytykset 4 645

Krooniset haavat 4 468

Syömishäiriöt 4 436

Ateroskleroosi 3 235

Hengityshalvaus 2 911

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen 

mielialahäiriö

2 835

HIV, C-hepatiitti 2 583

Tarkkaavaisuus- ja 

käytöshäiriöt
2 270

Parkinsonin tauti 1 956

Sydämen vajaatoiminta 1 906

Muistisairaudet ja 

Alzheimerin tauti
1 707

Päihdehäiriöt 1 683

Tuberkuloosi 1 625

Keuhkokuume 1 414

Aivohalvaus 1 229

Eteisvärinä 1 120

Lonkkamurtuma 1 117

Crohnin tauti ja haavainen 

koliitti
1 034

Tautiluokka Vanhustenhuollon kertoimet

Muistisairaudet ja 

Alzheimerin tauti
12 200

Hengityshalvaus 5 954

Aivohalvaus 4 961

Rappeuttavat aivosairaudet, 

muut kuin muistisairaudet ja 

Parkinsonin tauti

4 558

Lonkkamurtuma 4 297

Parkinsonin tauti 4 051

Krooniset haavat 3 122

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen 

mielialahäiriö

2 254

Epilepsia 2 221

Keuhkokuume 1 679

Sydämen vajaatoiminta 1 177

Hengityselinten krooninen 

toimintavajaus
1 034

Masennus- ja 

ahdistuneisuushäiriöt
740

Vammat ja myrkytykset 668

Näkövammaisuus 342

Diabetes 305

Päihdehäiriöt 293

Nivelreuma 240

Tautiluokka Sosiaalihuollon kertoimet

Älyllinen kehitysvammaisuus 25 487

CP-oireyhtymä 11 134

Hengityshalvaus 10 650

Tarkkaavaisuus- ja käytöshäiriöt 6 457

Laaja-alaiset kehityshäiriöt 

("autismispektri")
3 998

Hengityselinten krooninen 

toimintavajaus
3 880

Rappeuttavat aivosairaudet, 

muut kuin muistisairaudet ja 

Parkinsonin tauti

2 670

Epilepsia 2 001

Päihdehäiriöt 1 956

Psykoosisairaudet ja 

kaksisuuntainen mielialahäiriö
1 345

Parkinsonin tauti 939

Näkövammaisuus 757

Vammat ja myrkytykset 316

Regressiokertoimet vastaavat yhdestä alueen henkilöstä koituvia lisäkustannuksia. Tätä kustannusta käytetään tarvevakioinnin kertoimien laskennan pohjana.



Diagnoositietojen täydentäminen

Diagnoositiedot käsiteltiin 24.3. raportin työryhmän ja alueen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkärien välisessä palaverissa.

ICD-10 sekä ICPC-2 diagnoositietojen kattavuudessa havaittaviin puutteita, jotka johtuivat esimerkiksi siitä, että alueen kirjauksia ei olla tehty

täsmälleen tarvevakioinnin vaatimalla koodilla.

Palaverin aikana tunnistettiin puutteiden lisäksi useita epäkohtia itse tarvevakiointimallissa. Etenkin Pohjanmaan kannalta tärkeää olisi

huomioida perusterveydenhuollossa myös muiden ammattiryhmien kuin lääkärien käynnit. Näihin kuuluvat etenkin hoitajat ja fysioterapeutit.

Hoitajat esimerkiksi vastaavat alueellisessa tarkastelussa jopa 60% kaikista käynneistä.

Koska diagnoositietojen kattavuus vaikuttaa merkittävästi alueen tarvevakioidun laskentamallin perusteella jaettavaan rahoitusosuuteen, 24.3.

kokouksessa päätettiin, että alueellista tarkastelua jatketaan Pohjanmaan sisäisenä työskentelynä. Huomiota tullaan etenkin kiinnittämään

siihen, että kirjauskäytännöt ovat yhteneväisiä (erityisesti diagnoosien kirjausperusteet). Alueellisen tarkastelun tavoitteena on myös varmistaa,

että THL:llä on käytössään mahdollisimman täydellinen data vuodelta 2019. Aikaa diagnoositietojen täydentämiselle on huhtikuun 2021 loppuun

asti, jonka jälkeen THL tekee seuraavat tarvevakiointilaskelmat.

Diagnoositietojen systemaattinen tarkistaminen ja täydentäminen kannattaa keskittää erityisesti seuraaviin tautiluokkiin:

• tautiluokat, joiden kohdalla alueen sairastavuus ei vastaa näkemystä todellisesta sairastavuuden tasosta

• tautiluokat, joissa erot sairaanhoitopiirien välillä eivät selity sairastavuudella 

• tautiluokat, joiden regressiokertoimet ovat korkeat tarvevakiointilaskennassa

• tautiluokat, joiden kohdalla ei ole oletettavissa, että THL saa merkittävää täydentävää informaatiota sairastavuudesta esim. KELA:sta

Diagnoosikirjauksien kehittämisessä keskeistä on painottaa seuraavia kokonaisuuksia:

• alueelle on kehitettävä yhteiset kriteerit diagnoosikirjauksille

• on varmistettava, että käytössä olevat järjestelmät tukevat oikeaa kirjauskäytäntöä

• alueelle on kehitettävä yhteiset tiedolla johtamisen ja raportoinnin periaatteet

• alueella on varmistettava, että raportointia varten on riittävä henkilöresursointi
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KEINOJA RAHOITUKSEN MÄÄRÄÄN 

VAIKUTTAMISEKSI



Rahoituksen määrään vaikuttaminen
Tarvevakiointi ja olosuhdetekijät

VAIKUTTAMISEN KOHDE MAHDOLLINEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS

Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvekerroin. Sairaanhoitopiirien välillä sairastavuusdatassa esiintyvät eroavaisuudet

johtuvat todennäköisemmin kirjauksiin ja raportointiin liittyvistä seikoista kuin eroista sairastavuudessa. Pohjanmaan alueella

tarkastellaan diagnoosikirjauksia ja korjataan ainakin vuoden 2019 puuttuvat tiedot. Tavoitteena on korjata diagnoosit niin,

että jokainen todettu diagnoosi on tilastoitu vähintään kerran vuodessa.

Osana uudistuksen valmistelua on tiivistettävä alueen yhteistyötä diagnoosien kirjauksien sekä tiedonhallinnan suhteen. 24.3.

pidetyn lääkärikokouksen jälkeen on järjestetty sairaanhoitopiirin sisäinen kokous asian käsittelyä varten.

Varsinaisen yhteistyön lisäksi tarvevakiointimalliin pyritään vaikuttamaan niin, että myös hoitajakäynnit otettaisiin

tarkastelussa huomioon. (Osassa sairaanhoitopiiriä hoitajakäynnit muodostavat 60% kokonaisuudesta)

Oletettu 5/1000 muutos terveyden- ja vanhustenhuollon 

kertoimissa, mikä vastaa noin 12 eur/as lisärahoitusta, yhteensä 

noin 2,2 meur. 

Sosiaalihuollon tarvekerroin. Nykyinen sosiaalihuollon tarvevakiointimalli perustuu rajalliseen määrään sosiaalihuollon

dataa ja käytetyt muuttujat ovat suurelta osin samoja muuttujia terveyden- ja vanhustenhuollon kanssa. THL:n tavoitteena on

kehittää tarvevakiointimallia sosiaalihuollon osalta. THL on myös kehittämässä sosiaalihuollon sairastavuustiedon

raportointia.

Tulevilla hyvinvointialueilla on mahdollisuus vaikuttaa sosiaalihuollon tarvekertoimeen varmistamalla, että alueella toimitaan

THL:n kanssa läheisessä yhteistyössä ja pyritään aktiivisesti kehittämään raportointia sekä osallistumaan mahdollisiin

pilottihankkeisiin.

Oletettu 10/1000 muutos sosiaalihuollon kertoimessa, mikä vastaa 

noin 6 eur/as lisärahoitusta, yhteensä noin 1,2 meur.

Olosuhdetekijät. Tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen olosuhdetekijöihin perustuvan rahoituksen osuus on toiseksi suurin

Lapin hyvinvointialueen jälkeen. Pohjanmaan poliittisen vaikuttamistyön yksi keskeinen tavoite pitää olla olosuhdetekijöihin

liittyvän rahoituksen tason varmistaminen.

Olosuhdetekijöihin perustuvalle rahoitukselle ei ole laskettu 

taloudellista vaikutusta.
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Rahoituksen määrään vaikuttaminen
Nettokustannukset, operatiivinen toiminta ja muut vaikutusmahdollisuudet

VAIKUTTAMISEN KOHDE MAHDOLLINEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS

Nettokustannukset. Sote-rahoitusmalli huomioi tulevien hyvinvointialueiden toteutuneen vuosien 2021 – 2022

kustannustason siirtymätasauksen kautta. Mikäli toteutuneet (siirtyvät) kustannukset ovat laskennallisia kustannuksia

suuremmat, kattaa siirtymätasaus tuon eron kokonaisuudessaan ensimmäisenä vuonna. Siirtymätasauksen määrä laskee

siten, että viimeistään vuonna 2029 siirtymätasauksen määrä on nolla. Voimakkaat kustannusten sopeuttaimistoimet vuosina

2021 – 2022 eivät ole hyvinvointialuen rahoituksen näkökulmasta perusteltuja.

Taloudellista vaikutusta ei ole tässä vaiheessa arvioitu. Mekaniikka 

on kuvattu vasemmalla olevassa tekstissä.

Lease-back ja ydintoimintaan kuulumattoman käyttöomaisuuden myynti. Lisäksi on arvioitava onko kuntayhtymien

omistuksessa sellaista käyttöomaisuutta, joka voidaan myydä ja vuokrata takaisin kuntayhtymän käyttöön tai sellaista

ydintoimintaan kuulumatonta kiinteistöomaisuutta, joka voidaan myydä.
Taloudellista vaikutusta ei ole tässä vaiheessa arvioitu
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Riskien vaikutusten minimointi 1/2

.

VAIKUTTAMISEN KOHDE MAHDOLLINEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS

Palvelutuotannon integraatioprosessi. Sote-uudistuksen mukainen rahoitusmalli perustuu siihen, että hyvinvointialueen

sosiaali- ja tereydenhuollon palvelut tuotetaan yhtenäisellä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipuollon

palvelumallilla. Samaan aikaan tavoitteena on varmistaa laadukkaat lähipalvelut asiakkaiden omalla äidinikielellä.

Erityishaasteen muodostaa pitkä (300 km) matka yliopistosairaalaan, Kruunupyyn ja Pietarsaaren läheiset yhteydet Keski-

Pohjanmaalle ja Laihian epätyypillisen suuri suomenkielisten osuus verrattuna muuhun hyvinvointialueeseen. Lisäksi

Pohjanmaa kuuluu sekä Turun yliopistollisen keskussairaalan, että ruotsinkieliseen yhteistyöalueeseen ja laatii

yhteistyösopimukset molempien kanssa.

Riskin toteutumisen oletuksena on, että integraatiovaiheen kesto on

viisi vuotta ja alkuvaiheessa kustannukset nousevat, jotta ne voivat

myöehemmin laskea. Siirtyvien ja laskennallisten kustannusten

erotuksen jaetaan viiteen osaan siten, että ensimmäisenä vuonna

kusannukset eivät laske ja viimeinen viidennes tehokkuudesta

saavutetaan kuudentena vuonna.

Riskinhallinnan kautta pyritään lyhentämään integraatiojaksoa ja –

kustannuksia puoleen riskin toteumisen mukaisesta oletuksesta

Perusterveydenhuollon palvelutuotannon kehittäminen. Taloudellisesti joustavien rakenteiden luominen –

kotiintuotettavat, liikkuvat ja digipalvelut. Suurempien, erikoistuneiden yksiköiden rakentaminen. Toimintojen hoitaminen

yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Palvelujen tuottamiseen liittyvät etäisyydet tulisi huomioida mallissa

huolellisesti, koska esimerkiksi kotiin tuotettavien palvelujen kustannuksissa etäisyydet ja liikkuminen näyttelee merkittävää

roolia.

Nykyinen taso on perusterveydenhuollon avohuollossa 12,5 % ja

15,9 % perusterveydenhuollon vuodeosastolla (1) maan keskiarvon

yläpuolella. Taloudelliseksi riskiksi arvioidaan, että kustannustasoa

pystytään sopeuttamaan puolet viidessä vuodessa. Riskinhallinnan

kautta syntyy mahdollisuus sopeuttaa koko kustannusylitys viidessä

vuodessa

Työvoiman saatavuuden kehittäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman saatavuus on heikkoa. Sote-uudistukseen

liittyy riski siitä, että työvoiman saatavuus vaikeutuu entisestään. Pohjanmaan erityishasteena on kaksikielisten lääkärien ja

hoitohenkilökunnan palkkaaminen hyvinvointialueelle. Oman erityishaasteen aiheuttaa ruotsinkielisen pohjoismaisen

työmarkkinan muodostuminen ja palkkavertailu muihin Pohjoismaihin.

Työvoimakustannuksiksi arvioidaan 80 % hyvinvointialueen

kesimääräisistä vuotuisista nettokustannuksista vuosilta 2023 –

2028. Riskiksi on arvioitu 1 %:n ylimääräinen henkilökustannusten

kasvu ja riskinhallinnan kautta kyky pitää kustannukset normaalilla

kasvu-uralla. 1 % työvoimakustannusten ylimääräistä kasvua

vastaa noin 5,5 meur tai 29 eur/as rahoitustarpeen kasvua.
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Riskien vaikutusten minimointi 2/2

.

VAIKUTTAMISEN KOHDE MAHDOLLINEN TALOUDELLINEN VAIKUTUS

Yksityisestä terveydenhuollosta siirtyvät asiakkaat. Työterveydestä ja yksityiseltä puolelta (esim. gynologia, suun

terveys) julkiseen terveydenhuoltoon siirtyvien asiakkaiden kustannusvaikutusten minimointi.

85% tulevan Pohjanmaan hyvinvointialueen palkansaajista on

työterveyden piirissä. Näitä palkansaajia on yhteensä noin 73 000.

Työterveyshuollon asiakkaan keskikustannus on 425 eur/as.

Riskinä on oletettu, että 20% siirtyy yksityiseltä julkisen

terveydenhuollon piiriin, jolloin kokonaisvaikutus noin 6,2 meur tai

33 eur/as.Riskinhallinnan vaikutukseksi on oletettu puolet riskin

kokonaisvaikutuksesta.

Palkkaharmonisointi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat kansallisen tason palkka- ja sopimusratkaisut sekä palkkojen

harmonisointi nostavat palkkakustannuksia vuoden 2023 alusta alkaen vuosien 2021 – 2022 tasoa korkeammalle.

Palkkaharmonisoinnissa tulee huomioida ainakin kuntien, kuntayhtymän ja Eskoon toiminta

Eksoten ennakkotapauksen perusteella arvioidaan mahdollisen

taloudellisen riskin olevan 30 meur 10 vuoden ajalta, eli 3 meur tai

23 eur/as vuodessa. Riskinhallinnan vaikutukseksi on oletettu

puolet riskin kokonaisvaikutuksesta.

Huonokuntoisten tai soveltumattomien kiinteistöjen auheuttamat lisäkustannukset.

Riskin toteutumisen oletuksena on, että palveluprosessien

tehokkuus heikkenee 10 %, mikäli palvelua toteutetaan sellaisessa

kiinteistössä, joka on uusimistarpeessa.

Riskinhallinnan oletuksena on, että kiinteistöinvestoinnit pystytään

toteutaamaan niin, että ylimääräisiä kiinteistö- tai

palvelukustannuksia ei synny.

Tukipalveluyhtiöiden ja kliinisten tukipalveluyhtiöiden rinnastaminen yksityiseen toimintaan. Sote-

lainsäädäntöesityksen perusteella muodostuu merkittävä riski siitä, että nykyiset tukipalveluyhtiöt eivät voi jatkaa

toimintaansa nykyisessä muodossa.

Vaasan sairaanhoitopiirin ostot julkisomisteisilta tukipalveluyhtiöiltä

vuonna 2020 olivat yhteensä noin 27 meuroa ja kliinisiltä

tukipalveluyhtiöiltä lisäksi noin 20 meuroa, joka on noin 20 %

nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kustannuksista. Näiden

hankintojen osalta joudutaan arvioimaan tapoja siirtää toimintaa

hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymiin tai kilpailuttaa yhtiöiltä

ostettavat palvelut.
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Tunnistettuja tapoja rahoituksen määrään 

vaikuttamiseksi ja riskien vaikutusten minimoiseksi
Rahoituksen määrään vaikuttaminen Vaikuttamisen mekaniikka Meur/v Eur/as/v

Terveyden- ja vanhustenhuollon kertoimet 5/1000 muutos kokonaiskertoimessa 2,2 12 

Sosiaalihuollon kertoimet 10/1000 muutos kokonaiskertoimessa 1,2 6 

Lease-back ja ydintoimintaan 

kuulumattoman käyttöomaisuuden myynti

YHTEENSÄ 3,4 18 

Negatiivisten vaikutusten minimointi Negatiivisen vaikutuksen suuruus Meur/v Vaikuttamisen mekaniikka Meur/v Eur/as/v

Perusterveydenhuollon palvelutuotannon 

kehittäminen
Ylityksestä sopeutetaan puolet viidessä 

vuodessa (riskinä keskimääräinen yksi vuosi)
14,0 Ylitys sopeutetaan kokonaan viidessä vuodessä 9,3 51 

Työvoiman saatavuus ja 

työvoimakustannukset
Työvoimakustannukset kasvavat 1 % 4,9

Työvoimakustannukset pysyvät nykyisellä 

kasvu-uralla
4,9 27 

Yksiyisestä terveydenhuollosta siirtyvät 

asiakkaat
Yksityisestä terveydenhuollosta siirtyy 20 % 

asiakkaita
6,0

Työterveyspalveluiden käyttäjät 85 % 

palkansaajista (2,5/5,5). Á 420 eur. 50 % 

siirtyjistä vähenee

3,0 16 

Palkkaharmonisointi Palkkaharmonisointi vastaa Eksoten mallia 3,0
30 meur kokonaiskusannus 10 vuoden ajalta. 

25% vaikutuksesta saadaan vähennettyä
0,8 4 

Palveluiden integraatioprosessi
Siirtyvien ja laskennallisten kustannusten 

erotus viiden vuoden integraatiojaksolla
15,1

Integraatiojakso saadaan lyhennyttyä 2,5 

vuoteen
7,6 42 

Kiinteistökustannukset
5 % tuottavuusmenetys korjaustarpeessa 

olevien kiinteistöjen osalta
9,5 Ei tuottavuusmenetystä 9,5 52 

YHTEENSÄ 25,5 99 



Perustettavan hyvinvointialueen lainanottovaltuus ja sen 

riittävyys suunniteltujen investointien kattamiseen
VSHP (keur)

Vuonna 2023 käyttöönotettava lainanottovaltuutus lasketaan lainanhoitokatteeseen perustuvan lainan

enimmäismäärän sekä tilikauden alun ennakoidun lainamäärän (lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen

yhteissumma) erotuksena. Lainanhoitokatteeseen perustuvan lainan enimmäismäärän laskentakaava

voidaan yksinkertaistaa muotoon: 10 x edellisen vuoden vuosikate.*

Vuotta 2023 koskeva lainanottovaltuutus tullaan Voimaanpanolain 57 pykälän mukaan määrittämään siten,

että se lasketaan kuhunkin hyvinvointialueeseen siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien

kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätösten tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Tässä

laskelmassa huomioitu talouden ja lainakannan kehitys perustuu tilinpäätöksissä 2018-2020, talousarvioissa

2021 sekä taloussuunnitelmissa 2022-2023 esitettyihin tietoihin. Kursiivilla merkityt luvut ovat puuttuneet

arvioista ja niiden tilalle on käytetty edellisen vuosien tilannetta.

Pohjanmaan taloustilanteen sekä taloussuunnitelmien pohjalta tulevan hyvinvointialueen

lainanottovaltuus vuonna 2023 tulisi olemaan negatiivinen: -38 M€. Hyvinvointialue ei voisi toteuttaa

merkittäviä investointeja vuonna 2023.

Tässä laskelmassa on huomioitu vain Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Tämä johtuu siitä, että muut toimijat ovat

kuntia tai vapaaehtoisia kuntayhtymiä. Näin ollen niiden lainat, investoinnit ja tilat eivät siirry

hyvinvointialueelle sen toiminnan käynnistyessä. Muut toimijat vaikuttavat hyvinvointialueen

lainanottovaltuuteen siirtyvien kustannusten ja toimitilojen vuokrien kautta (vaikutus kohdistuu

hyvinvointialueen vuosikatteeseen).

Muiden Pohjanmaan alueiden on tämän takia arvioitava investoinnit ennen vuotta 2023. Keskeinen kysymys

on, tehdäänkö lisäinvestointeja ennen siirtymää hyvinvointialueeseen. Vuoden 2023 jälkeen toimijat eivät voi

enää tehdä päätöksiä sote- ja pela-palveluiden vaatimista investoinneista. Päätäntävalta siirtyy

hyvinvointialueelle.

Huomioitavaa laskennassa on myös, että lainanottovaltuutta sekä mahdollisten lisäinvestointien määrää

määritettäessä vuodelle 2023 tullaan huomioimaan myös tulevan hyvinvointialueen osuus yhteistyöalueen

lainamäärästä sekä investoinneista. Laskelmassa ei ole myöskään huomioitu pela-palveluihin liittyviä

investointeja.

On lisäksi hyvä huomioida, että VSHP:n taloussuunnitelmissa esitettyihin investointisuunnitelmiin ei sisälly

kunnilta siirtyviin kiinteistöihin mahdollisesti tarvittavia uus- ja korvausinvestointeja, jotka tulisi myös kattaa

lainanottovaltuuden puitteissa. Ylläpito- sekä laite- ja diagnostiikkainvestoinnit tulee sen sijaan kattaa

käyttötalouden puolella yleiskatteisen rahoituksen avulla.

Lopuksi on vielä hyvä huomioida, että tämän laskelman ennakoidussa lainamäärässä 2023 ei ole huomioitu

tehtyjä rahoitusleasingsopimuksia, jotka hallituksen esityksen mukaan rinnastettaisiin lainanottovaltuutta

laskettaessa lainoihin (Hallituksen esitys, sivu 266).

*VM:n ohjeen ja varovaisuuden periaatteen vuoksi lainanhoitokatteeseen perustuva lainan enimmäismäärä on siten 

laskettu tässä pelkästään tuloslaskelman vuosikatteen perusteella, huomioimatta korkokuluja..

Lähde: VSHP:n sairaanhoitopiirin tilinpäätökset vuosilta 2017-2020 sekä talousarviot 2021 – 2023; laki 

Hyvinvointialueesta pykälä 15. Puhelinkeskustelu VM:n neuvottelevan virkamiehen Pasi Leppäsen kanssa 11.1.2021 

ja 12.1.2021 sekä sähköpostikeskustelu. 

2019 2020 2021 2022 2023

Lainanhoitokatteeseen perustuva lainan 

enimmäismäärä (10 x edellisen vuoden 

vuosikate)

28 655 83 961 100 188 90 904 110 520

Tilikauden alun ennakoitu lainamäärä 85 485 95 126 148 945 148 945 148 945

Lainanottovaltuus -56 830 -11 165 -48 758 -58 041 -38 425

Tilikauden toteutuneet/suunnitellut investoinnit 

yhteensä (käyttöomaisuuden myyntituotot 

vähennetty)

32 415 50 564 90 013 44 781 33 148

Lainakaton mahdollistamien 

lisäinvestointien määrä
-89 245 -61 729 -138 771 -102 822 -71 573

Tuloslaskelman vuosikate (edellinen vuosi: 

tilinpäätöstiedot/taloussuunnitelma)
2 866 8 396 10 019 9 090 11 052

Korkokulut (edellinen vuosi: 

tilinpäätöstiedot/taloussuunnitelma)
363 403 478 478 478

A) Tuloslaskelman vuosikate ja korkokulut 

yhteensä
3 228 8 799 10 497 9 568 11 530

Korkokulut (edellinen vuosi: 

tilinpäätöstiedot/taloussuunnitelma)
363 403 478 478 478

Laskennallinen lainanlyhennys (aloittavan 

taseen lainamäärä/10) 
8 549 9 513 14 895 14 895 14 895

B) Korkokulut ja laskennallinen lainanlyhennys 

yhteensä
8 911 9 916 15 372 15 372 15 372

Lainanhoitokate 0,4 0,9 0,7 0,6 0,8
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KESKEISET RISKIT HYVINVOINTIALUEEN 

RAHOITUKSEEN LIITTYEN



Keskeiset riskit (1/2) 
Keskeiset alueen riskit rahoituksen sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen 

näkökulmasta
Vaimenna vaikutusta

Pidä silmällä
Hallitse riskiä ja määritä 

menetelmät riskin 

välttämiseksi

Tee suunnitelma jonka mukaan 

on mahdollisuus toimia

Vaikutus, mikäli riski toteutuu
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1
Sote-rahoitusmalliin sisältyviä olosuhdetekijöitä muutetaan Pohjanmaan kannalta epäedullisella 

tavalla. 8.12. julkaistuissa rahoituslaskelmissa Pohjanmaan olosuhdetekijöihin perustuva rahoitus 

on kaikkien hyvinvointialueiden toiseksi korkein.

2

Rahoituslakiin sisältyvää esitystä kunnilta siirtyviin kustannuksiin muutetaan niin, että 

kustannustaso kiinnitetään vuoteen 2019 (lakiesityksessä nyt 2021/2022 keskiarvo) ja VM:n 

määrittämä indeksikorotus lasketaan kansallisen keskiarvon mukaan, jolloin laskentamalli 

kohtelee huonosti Pohjanmaan aluetta. Nämä heikentävät Pohjanmaan rahoitusasemaa 

hyvinvointialueen käynnistyksessä. 

3
Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen asemaa arvioidaan uudestaan 

erityisesti jos hyvinvointialueiden määrää vähennetään ja suunniteltuja hyvinvointialueita 

yhdistetään.

4

Sote-palveluiden rahoitusta muutetaan niin, että monikanavarahoituksesta ja KELA-korvauksista 

luovutaan. Tämä siirtää työterveyden asiakkaita julkisen terveydenhuollon puolelle. Lisäksi 

Pohjanmaan asukkaiden mahdollisuus hyödyntää yksityisiä palveluja heikkenee, mikä voi johtaa 

yksityisen palvelutarjoaman vähentymiseen alueella.

5
Sote-lakiehdotuksen mukainen lainanottovaltuutus tekee toiminnan kannalta vättämättömien 

investointien toteuttamisen erittäin vaikeaksi.

6
Pohjaanmaan tuleva hyvinvointialue jakaantuu siten, että pohjoisen osan kunnat liittyvät Keski-

Pohjanmaan hyvinvointialueeseen

7
Pohjanmaan diagnoositiedot vuosilta 2017-2019 eivät vastaa alueen todellista sairastavuutta. 

Tarvevakioinnin pohjalta määräytyvä palvelutarpeeseen pohjautuva rahoitusosuus jää 

alhaisemmaksi kuin mikä olisi mahdollista alueen todellinen sairastavuus huomioiden.

*Arvioimme maakuntaveroon liittyvän riskin todennäköisyydestä perustuu toisaalta Marinin hallituksen 13.10.2020 päivätyn lisäpöytäkirjan kirjaukseen ja  toisaalta maakuntaveroon liittyviin perustuslaillisiin haasteisiin.



Keskeiset riskit (2/2)
Keskeiset alueen riskit rahoituksen sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen 

näkökulmasta
Vaimenna vaikutusta

Pidä silmällä
Hallitse riskiä ja määritä 

menetelmät riskin 

välttämiseksi

Tee suunnitelma jonka mukaan 

on mahdollisuus toimia

Vaikutus, mikäli riski toteutuu

2 3 4

7

3

4

0

1

2

9

11

8

T
o

te
u

tu
m

is
e

n
 

to
d

e
n

n
ä
k

ö
is

y
y
s

41

10

1

12

13

8

Kilpailu palvelujen tuottamiseen tarvittavasta henkilöstöstä voimistuu ja mahdollisuus hankkia 

työvoimaa alueelle virkasuhteisiin, keikkalääkäreinä tai ostopalveluna muuttuu entistä 

vaikeammaksi. Pohjanmaa joutuu pohjoismaiseen palkkakilpailuun. Tämä nostaa alueen 

kustannuksia enemmän kuin rahoitusmalli olettaa.

9
Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat kansallisen tason palkka- ja sopimusratkaisut sekä palkkojen 

harmonisointi nostavat palkkakustannuksia vuoden 2023 alusta rahoitusmalliin sisältyvää 

kustannusmuutosta nopeammin

10

Väestön ikääntyminen nostaa erikoissairaanhoidon, asumispalveluiden sekä kotiin tuotettavien 

palvelujen kustannuksia erityisesti yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä voimakkaammin kuin 

palvelutarpeeseen perustuva malli olettaa. Tämä vaikeuttaa merkittävästi palvelujen järjestämistä 

ja tuottamista alueella.

11
Sote-palveluiden tuotantorakenteita ei pystytä integroimaan vähintään samassa tahdissa 

siirtymätasauksen pienemisen kanssa vuosina 2023 - 2029

12
Kaksikielisten ja vieraskielisten palveluiden tuottaminen on kalliimpaa kuin mitä rahoitusmallissa 

huomioidaan.

13

Kunnilta vuokrattavat sote- ja pela-kiinteistöt eivät sovellu sellaisenaan tulevan hyvinvointialueen 

käytettäväksi, mikä edellyttää merkittäviä investointeja tiloihin. Tämä nostaa vuokrakustannuksia 

ja rasittaa hyvinvointialueen taloutta vuodesta 2023 alkaen. Riskinä on, että Kunnilta 

hyvinvointialueelle siirtyvään käyttöomaisuuteen liittyy merkittäviä investointitarpeita.

14

Sote-lakiehdotus rinnastaa julkisomisteiset kliiniset tukipalveluyhtiöt ja tukipalveluyhtiöt yksityisiin 

yhtiöihin. Ostot näiltä yhtiöiltä rinnastetaan yksityisiltä toimijoilta tehtäviin nostoihin. Riskinä on, 

että nykyisten in-house yhtiöiden ja diagnostiikkapalveluiden ostaminen Fimlabilta muodostuu 

erittäin vaikeaksi.

14



Tunnistettuihin keskeisiin riskeihin liittyvät riskien 

hallinnan toimenpiteet (1/2)

1
Sote-rahoitusmalliin sisältyviä olosuhdetekijöitä muutetaan Pohjanmaan kannalta 

epäedullisella tavalla. 8.12. julkaistuissa rahoituslaskelmissa Pohjanmaan 

olosuhdetekijöihin perustuva rahoitus on kaikkien hyvinvointialueiden toiseksi korkein

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää pyrkiä vaikuttamaan THL:n asiantuntijaryhmiin, 
STM:ään, VM:ään ja sitä kautta eduskunnan perustuslakivaliokuntaan ja sosiaali- ja 
terveysvaliokuntaan sekä eduskunnan hyväksymiin päätöksiin, jotta rahoituksen kriteeristö ja 
sen myötä tuleva rahoitus vastaa alueen tarpeeseen. 

2

Rahoituslakiin sisältyvää esitystä kunnilta siirtyviin kustannuksiin muutetaan niin, että 

kustannustaso kiinnitetään vuoteen 2019 (lakiesityksessä nyt 2021/2022 keskiarvo) ja 

VM:n määrittämä indeksikorotus lasketaan kansallisen keskiarvon mukaan, jolloin 

laskentamalli kohtelee huonosti Pohjanmaan aluetta. Nämä heikentävät Pohjanmaan 

rahoitusasemaa hyvinvointialueen käynnistyksessä. 

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää pyrkiä vaikuttamaan VM:ään, STM:ään, 
valtioneuvostoon, soteministeriryhmään sekä hallituspuolueiden johtoon, jotta VM:n 
määrittämä indeksikorotus huomioisi riittävästi alueelliset erot kustannusten todellisessa 
kasvussa, eikä ottaisi indeksikorotusta laskettaessa huomioon pelkästään kansallista 
keskiarvoa kustannusten kasvussa. Asetus tullaan säätämään vuoteen 2022 mennessä. 

3
Vaasan keskussairaalan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen asemaa arvioidaan 

uudestaan erityisesti jos hyvinvointialueiden määrää vähennetään ja suunniteltuja 

hyvinvointialueita yhdistetään.

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää varmistua siitä, että Pohjanmaan alueen 
erityispiirteet ja ruotsinkielisen väestön tarpeet tulevat huomioiduksi poliittisessa 
päätöksenteossa.

4

Sote-palveluiden rahoitusta muutetaan niin, että monikanavarahoituksesta ja KELA-

korvauksista luovutaan. Tämä siirtää työterveyden asiakkaita julkisen terveydenhuollon 

puolelle. Lisäksi Pohjanmaan asukkaiden mahdollisuus hyödyntää yksityisiä palveluja 

heikkenee, mikä voi johtaa yksityisen palvelutarjoaman vähentymiseen alueella.

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää pyrkiä vaikuttamaan VM:ään, STM:ään, 
valtioneuvostoon sekä nimetyn työryhmän työskentelyyn, jotta monikanavamallista 
luopumisesta aiheutuvat lisäkustannukset huomioitaisiin riittävällä tavalla Pohjanmaan alueen 
rahoituksessa ja että yksityiset palveluntuottajat eivät karsisi palvelutuotantoaan alueella 
merkittävästi. Päätökset monikanavarahoituksesta ja KELA-korvauksista luopumisesta 
siirtynevät seuraavalle eduskuntakaudelle.

5
Sote-lakiehdotuksen mukainen lainanottovaltuutus tekee toiminnan kannalta 

vättämättömien investointien toteuttamisen erittäin vaikeaksi.

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää pyrkiä vaikuttamaan lainsäädäntöön siten, että 
kymmenen vuoden tarkastelujakson sijaan käytetään kahtakymmentä vuotta.

6
Pohjaanmaan tuleva hyvinvointialue jakaantuu siten, että pohjoisen osan kunnat liittyvät 

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää pyrkiä vaikuttamaan hallituksen päätöksentekoon 
siten, että sote-lakiehdotuksen ja maakunnan vaihtamisen linjauksia ei muuteta.

7

Pohjanmaan diagnoositiedot vuosilta 2017-2019 eivät vastaa alueen todellista 

sairastavuutta. Tarvevakioinnin pohjalta määräytyvä palvelutarpeeseen pohjautuva 

rahoitusosuus jää alhaisemmaksi kuin mikä olisi mahdollista alueen todellinen sairastavuus 

huomioiden.

Tulevan hyvinvointialueen sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien tulee käydä systemaattisesti 
läpi vuosien 2017- 2019 sairastavuustiedot vakiokertoimen laskennassa huomioitavien 
tautiluokkien osalta, jotta tuleva palvelutarpeeseen pohjautuva laskennallinen rahoitus 
pohjautuisi alueen todelliseen tilanteeseen näiden tautiluokkien sairastavuudesta. Aikaa 
tarvevakioinnin perustana olevien vuosien 2017-2019 tietojen täydentämiseen on huhtikuun 
2021 loppuun asti.

Tunnistetut keskeiset 

riskit
Riskien hallinta
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Tunnistettuihin keskeisiin riskeihin liittyvät riskien hallinnan 

toimenpiteet (2/2)
Tunnistetut riskit Riskien hallinta

43

8

Kilpailu palvelujen tuottamiseen tarvittavasta henkilöstöstä voimistuu ja 

mahdollisuus hankkia työvoimaa alueelle virkasuhteisiin, keikkalääkäreinä tai 

ostopalveluna muuttuu entistä vaikeammaksi.Tämä nostaa alueen kustannuksia 

enemmän kuin rahoitusmalli olettaa.

Tulevan hyvinvointialueen sairaanhoitopiirintulee kehittää erityisesti kriittisille henkilöstöresursseille (mm. 

kaksikieliset erikoislääkärit, työterveyslääkärit, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat) tarjottavia ura-, 

työsopimus- ja palkkausvaihtoehtoja niin, että työnantajakuva on houkutteleva pitkällä aikavälillä. Alueen 

kuntien tulee myös jatkaa systemaattisesti työtä alueen houkuttelevuuden vahvistamiseksi 

asumisympäristönä. Näin voidaan pyrkiä tukemaan kriittisen työvoiman saatavuutta myös yksityisten 

toimijoiden alueella sijaitsevissa toimipisteissä.

9
Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat kansallisen tason palkka- ja 

sopimusratkaisut sekä palkkojen harmonisointi nostavat palkkakustannuksia 

vuoden 2023 alusta rahoitusmalliin sisältyvää kustannusmuutosta nopeammin

Esillä olevat palkkaratkaisut tulevat olemaan haaste tulevalle hyvinvointialueelle. Palkkaratkaisujen 

vaikutukset tulee arvioida huolellisesti ja ne tulee huomioida kun tehdään tulevan hyvinvointialueen 

ensimmäinen talousarvio ja taloussuunnitelma.

10

Väestön ikääntyminen nostaa erikoissairaanhoidon, asumispalveluiden sekä 

kotiin tuotettavien palvelujen kustannuksia erityisesti yli 75-vuotiaiden 

ikäryhmässä voimakkaammin kuin palvelutarpeeseen perustuva malli olettaa. 

Tämä vaikeuttaa merkittävästi palvelujen järjestämistä ja tuottamista alueella.

Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvua pitää pyrkiä rajoittamaan panostamalla riittävästi preventiivisiin 

palveluihin. Tuotettujen palvelujen kustannustehokkuutta tulee myös kehittää mm. skaalaetuja 

hyödyntämällä. Tavoitteena on varmistua siitä, että ikäihmisten palveluiden järjestämisen kustannukset eivät 

nouse palvelutarpeen perusteella allokoitavaa rahoitusta merkittävästi voimakkaammin. 

11
Sote-palveluiden tuotantorakenteita ei pystytä integroimaan vähintään samassa 

tahdissa siirtymätasauksen pienemisen kanssa vuosina 2023 - 2029

Sote-palveluiden integraatiossa pitää alusta alkaen huomioida sote-uudistuksen tavoitteet 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integraatiosta. Nykyisiä palvelurakenteita ja 

palveluverkko pitää suunnittella noista lähtökohdista.

12
Kaksikielisten ja vieraskielisten palveluiden tuottaminen on kalliimpaa kuin mitä 

rahoitusmallissa huomioidaan.

Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien pitää pystyä kehittämään omaa kustannusseurantaa niin, että todelliset 

lisäkustannukset pystytään tunnistamaan ja tuomaan mukaan poliittisen vaikuttamisen prosessiin.

13

Kunnilta vuokrattavat sote- ja pela-kiinteistöt eivät sovellu sellaisenaan tulevan 

hyvinvointialueen käytettäväksi, mikä edellyttää merkittäviä investointeja tiloihin. 

Tämä nostaa vuokrakustannuksia ja rasittaa hyvinvointialueen taloutta vuodesta 

2023 alkaen. Kunnilta hyvinvointialueelle siirtyvään irtaimeen omaisuuteen liittyy 

merkittäviä investointitarpeita.

Tulevan hyvinvointialueen valmistelijoiden tulee käydä aktiivista vuoropuhelua kuntien kanssa ja varmistua 

siitä, että kuntien 28.2.2022 mennessä VM:lle laatimat selvitykset käytössä olevista tiloista, siirtyvästä 

irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista antavat näistä mahdollisimman kattavan ja realistisen 

kuvan (Toimeenpanolaki 21, 26 §). Tämä on tärkeää, jotta tulevalla hyvinvointialueella olisi taloutensa ja 

toimintansa suunnittelun tueksi mahdollisimman realistinen näkemys tulevasta vuokratasosta, irtaimeen 

omaisuuteen mahdollisesti liittyvistä investointitarpeista sekä muista sopimuksia ja vastuista. 

14

Sote-lakiehdotus rinnastaa julkisomisteiset kliiniset tukipalveluyhtiöt ja 

tukipalveluyhtiöt yksityisiin yhtiöihin. Ostot näiltä yhtiöiltä rinnastetaan yksityisiltä 

toimijoilta tehtäviin nostoihin. Riskinä on, että nykyisten in-house yhtiöiden ja 

diagnostiikkapalveluiden ostaminen Fimlabilta muodostuu erittäin vaikeaksi.

Lakiesityksen toteutuessa nykyisessä muodossaan on varauduttava sulauttamaan omat in-house yhtiöt 

osaksi hyvinvointialueeseen tai siirtämään toiminta perustettavaan hyvinvointyhtymään. Diagnostiikan osalta 

tulee varautua järjestämään diagnostiikkapalvelut hyvinvointialueen omana toimintana tai omalla 

yhteistyöalueella.



LIITTEET



RAHOITUKSEN TAUSTATIETOJA



Tarvevakionnin vaikutus hyvinvointialueen rahoituksen 

määrään
Hyvinvointialue kerroin eur/as

Helsinki 0,842 2 425

Vantaa+Kerava 0,799 2 302

Länsi-Uusimaa 0,779 2 242

Itä-Uusimaa 0,926 2 667

Keski-Uusimaa 0,865 2 491

Varsinais-Suomi 1,036 2 984

Satakunta 1,104 3 180

Kanta-Häme 1,062 3 058

Pirkanmaa 1,002 2 885

Päijät-Häme 1,090 3 140

Kymenlaakso 1,172 3 374

Etelä-Karjala 1,104 3 179

Etelä-Savo 1,251 3 604

Pohjois-Savo 1,161 3 344

Pohjois-Karjala 1,202 3 461

Keski-Suomi 1,046 3 012

Kymenlaakso 1,131 3 257

Pohjanmaa 0,927 2 668

Keski-Pohjanmaa 1,064 3 065

Pohjois-Pohjanmaa 0,999 2 876

Kainuu 1,218 3 508

Lappi 1,151 3 315

Max Min

Kerroin 1,251 0,779

Eur/as 3 604 2 242

Kerroin = 1 2 881 2 881

Erotus 723 -639

Pohjanmaan hyvinvointialueen 

rahoitus on 212 eur/as pienempi 

kuin maan keskiarvo. Suurimman 

ja pienimmän rahoituksen ero on 

1 361 eur/as.

Tarvekertoimen ja rahoituksen 

suhde on karkeasti muotoa y = 

(3,472E-04)x. Kymmenosan 

muutos kertoimessa muuttaa 

rahoituksen määrää 29 eur/as.

Raportin muusta aineistosta 

poiketen tämä laskelma on tehty 

vuoden 2020 rahan arvolla.
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SOTE-UUDISTUKSEN AIKATAULU



Sote-uudistuksen aikataulu

2025+2024202320222021

Lakien voimaantulo 1.7.2021 ja 

hyvinvointialueiden perustaminen 

Väliaikais-hallinto

1.7.2021 – 28.2.2022

Aluevaalit

23.1.2022

Aluevaltuustojen toimikausi 1.3.2022-31.5.2025

Hyvinvointialueille siirtyvät järjestämis-

ja tuottamisvastuut sekä henkilöstö 

1.1.2023

Päätös maakuntaverosta

3-4.2022 alkaen vuodesta 

2026

Maakuntaveron ja verontasaus-järjestelmän 

käyttöönotto 2026

Ympäristö-terveydenhuolto siirtyy 

hyvinvointialueille 2026

Vaiheittainen siirtyminen laskennalliseen rahoitukseen vuoteen 2029 mennessä

Kunnallisveron leikkaus 1.1.2023 

kunnilta valtiolle

Lakien hyväksyntä 30.6.2021

Ensimmäinen

Valtionrahoituksen maksatus hyvinvointialueelle 

1.12.2022

Kuntien ja kuntayhtymien  alijäämät selvitettävä 

tilinpäätöksessä 31.12.2022

Hyvinvointialueiden suunnitelmat hyväksyttävä 

viimeistään 31.12.2022

Ensimmäiset hyvinvointialueiden, STMn ja VMn

väliset neuvottelut käytävä 1.3.2022

Investointisuunnitelman ´ja sen 

hyväksymismenettely tulevat voimaan 1.3.2022 

koskien vuosia 2023-2026

Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on 

hyväksyttävä 31.12.2025 mennessä

Kaksikielisten hyvinvointialueiden 

yhteistyöstä on sovittava 1.9.2023

Ulkopuolisen työvoiman käyttäminen omaa 

henkilöstöä täydentävästi ympärivuorokautisen 

kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluissa 

2026

Maakunnista annettu valtioneuvoston 

päätös (978/2019) astuu voimaan 

1.1.2021

Hyvinvointialueen talousarvion 2022 talousarvion 

päättää valmistelutoimielin viranomaisten kanssa 

Valmistelutoimielimellä mahdollisuus 

määräaikaisiin virkasuhteisiin, on myös 

oikeus tehdä määräaikaisia sopimuksia 

jotka päättyvät 31.12.2023
Vuoden 2021 yleisavustus maksetaan 

voimaanpanolain päätöksellä 1.7.2021 

jälkeen

Erityishuoltopiirit siirtyvät 

hyvinvointialueille 1.1.2023

Selvitys sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien 

omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista on tehtävä 

hyvinvointialueille 28.2.2022 mennessä

Sote-tilojen vuokrasopimukset loppuvat 

31.12.2025 Hyvinvointialueilla kuitenkin 

yksipuolinen oikeus pidentää 

vuokrasopimusta vuoden 2026 loppuun, 

ilmoitettava 31.12.2024

Selvitys kunnista siirtyvästä 

omaisuudesta, sopimuksista, vastuista ja 

kunnalta vuokrattavista toimitiloista 

hyvinvointialueille 28.2.2022 mennessä

Hyvinvointialueiden päätös selvityksistä on tehtävä 

31.3.2022 mennessä

Hyvinvointialueen on ilmoitettava  

irtisanottavasta  tai mitätöitävästä 

ulkoistamissopimuksesta 31.10.2023

Ulkoistamissopimukset loppuvat 1.1.2026 

painavista syistä voidaan pidentää vuoteen 2028 

asti

Ulkoistamissopimusten vahingonkorvaus haettava 

viimeistään 31.3.2026 oikeus määräytyy 1.1.2026 

perusteella, maksettava 31.5.2026

Ilmoitus velkojille 

sopimusten siirtymisestä 

31.4.2022

Rajoitettu päätäntävalta kuntayhtymille 

samanaikaisesti hyvinvointialueiden 

perustamisen kanssa 2021

Korvaukset omaisuusjärjestelyistä kunnille 

haettava 31.12.2027 mennessä tai pidennetyn 

vuokrasopimuksen kanssa 31.12. 2028 mennessä

Vuosien 2022 ja 2023 

kuntaverotaso päätetään 

marraskuussa 2021

Pohjanmaan toinen ympärivuorokautinen 

päivystys päättyy 31.12.2032

Valtakunnallinen kiinteistöhallinnan 

osaamiskeskus 1.1.2023

Valtiolle erillinen osakesarja

Väliaikainen toimielin antaa 

investointisuunnitelman vuodelle 2023 

31.12.2021 mennessä



Lähteet

Kuntaliitto
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite2_Talouskehitys_04082020.pdf

VM
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/tae/valtiovarainministe
rionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:3:5:7:

Kuntien toimintatuotot ja menot
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-
vaikutukset-yhteiskuntaan-ja-palveluihin#Avoterveydenhuollossa_10_miljoona

Valtionosuudet
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/tae/valtiovarainministe
rionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&id=/2021/tae/valtiovarainministerionKanta/Yksityisko
htaisetPerustelut/28/90/30/30.html
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