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Tämän raportin tarkoitus on selvittää Suomen voimakkaasti kasvussa olevien sosiaali- ja 
terveystoimintojen kulujen vähentämistä. Tutkimme kuluja tilastollisesti kuntatasolla hoitoaloittain 
ja ikärakenteiden muutoksen perusteella.  

Laskemalla kaikkien kuntien hoitoaloittaiset kustannukset edullisimman neljänneksen tasolle 
säästöpotentiaali on 2,5% vuosittaisista terveydenhuollon kuluista. Vuoden 2030 arvioidulla 28,5 
miljardin euron tasolla tämä tarkoittaisi 720 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä. 

Väestöennusteen mukaista kulujen kasvua tarkastelemalla mahdolliset säästöt vuoteen 2030 
mennessä olisivat 22,4%, ja arvioidulla vuoden 2030 tasolla 6,4 miljardia euroa. Tämän edellytyksenä 
olisi, että kaikkien kuntien kaikkien ikäryhmien asukaskohtaiset kulut olisivat alhaisimmalla 
mahdollisella tasolla. Jos lisäksi vanhimpien ikäryhmien asukaskohtaisista kuluista saadaan leikattua 
10%, säästöt nousevat 26,8% ja 7,6 miljardiin euroon.  

Raportissa tarkastellaan erikseen muutamaa sosiaali- ja terveydenhuollon erikoistapausta ja 
hoitopolkua laskennallisen simuloinnin näkökulmasta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan 
suurkuluttajien hoitopolkuja optimoimalla mahdolliset säästöt voisivat olla jopa 500 miljoonaa euroa 
kansallisella tasolla. 

 

Kiitokset KSSHP:n talousjohtaja Asko Rytköselle aineiston toimittamisesta. 
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JOHDANTO 
 

Tämän raportin tarkoituksena on selvittää Suomen sosiaali- ja terveystoiminnan kulujen mahdollista 

säästöpotentiaalia. Vuonna 2014 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 19,5 miljardia euroa, eli 

3576 euroa asukasta kohden (THL). Vuosittaisten kulujen on ennakoitu kasvavan vuosittain 2,4%, 

vuoteen 2030 mennessä 28,5 miljardiin euroon vuodessa. Sote-uudistuksen tavoitteena on hillitä 

kustannusten nousupainetta 0.9% vuosittaiseen kasvuun vuoteen 2029 mennessä, mikä tarkoittaisi 

kolmen miljardin säästöä.  

Raportissa arvioidaan sosiaali- ja terveystoiminnan kulujen kasvua kuntatasolla. Kuntatasolla 

säästöjen mahdollisuuksia tarkastellaan sekä kuntien terveydenhuoltoaloittaisten kulujen että 

kuntien ikäryhmäkohtaisten kulujen näkökulmasta. Terveydenhoitoaloittaisia säästöjä on selvitetty 

vertaamalla osa-alueittain toteutuneita kuluja tietyissä kunnissa saavutettuihin edullisempiin 

kuluihin 

Terveydenhuoltoalakohtaisissa tarkastelu on käytetty keskisuurien ja suurien kuntien toteutuneita 

kuluja. Näissä tarkasteluissa on lisäksi otettu huomioon otettu avo- ja laitoshoidon kulujen 

mahdollinen keskinäinen riippuvuus. Saatavilla olevan tiedon vähyyden vuoksi hoitoalakohtaisissa 

tarkasteluissa ei oteta kantaa sosiaalityön kuluihin.  

Ikäryhmittäisten asukaskohtaisten kustannusten osalta vertailu perustuu keskisuurten kuntien 

vuosien 2013-2016 keskimääräisiin sosiaali- ja terveystoiminnan kuluihin sekä väestörakenteen 

ennakoituun muutokseen.  

Sosiaali- ja terveystoiminnan kulujen kasvun kuvaukset ja ennusteet on tehty eri malleilla jo 

toteutuneiden kulujen kasvun sekä ennakoitujen ikärakenteiden kehityksen perusteella. 

Vaihtoehtoisia malleja ovat esimerkiksi mediaanin ylittävien kuntien sosiaali- ja terveyskulujen 

laskeminen mediaanin tasolle sekä yhteiskunnalle kalleimman ratkaisun tunnistaminen. Näin 

nähdään minkälaiseen tulokseen olisi mahdollista päästä ja millainen olisi kulujen kannalta huonoin 

mahdollinen vaihtoehto.  

Lopuksi tarkastellaan kustannuksien vähentämisen laskennallista potentiaalia tietyissä sosiaali- ja 

terveysalan hoitopoluissa. Säästöpotentiaalin laskeminen perustuu Jyväskylän yliopistossa 

suoritettuihin laskennallisiin simulaatioihin.  

Raportti perustuu Kuntaliiton tekemiin keskisuurten ja suurten kuntien terveydenhuollon 

kustannusvertailuihin vuosilta 2013-2016 sekä THL:n aineistoihin. Ikärakenteiden kehitystä kuvaavat 

ennusteet on saatu Tilastokeskukselta.  
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KUNTATASO 

Terveystoimen kulut hoitoaloittain 

Seuraavassa on esitetty terveystoimen kuluja hoitoaloittain kuntien mukaan lajiteltuna. 

Erikoissairaanhoito koostuu somaattisesta avohoidosta, somaattisesta laitoshoidosta, psykiatrisesta 

avohoidosta sekä psykiatrisesta laitoshoidosta. Perusterveydenhuolto koostuu 

avoterveydenhuollosta, suun terveydenhuollosta, perusterveydenhuollon laitoshoidosta, 

Sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisesta laitoshoidosta, tehostetusta palveluasumisesta sekä 

kotihoidosta. Keskisuurten kuntien raporteissa SHL:n mukainen laitoshoito, tehostettu 

palveluasuminen sekä kotihoito kuuluvat sosiaalitoimen vanhuspalveluihin, mutta ne on otettu 

mukaan tähän tarkasteluun perusterveydenhuollon alle, sillä näin saadaan kattavampi kuluotos ja ne 

kuuluvat suurten kaupunkien raporteissa perusterveydenhuollon alle. Arvot on laskettu vuosien 

2013-2016 keskiarvoina, jotta vuosittainen vaihtelu tasoittuisi. Tarkastelussa ei ole arvioitu kulujen 

kehitystä, vaan tarkoituksena on verrata kuntien tämän hetken suoriutumista. 

Kuva 1: Terveydenhuollon kulut asukasta kohden, euroa/vuosi 
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Kuvassa 1 on listattu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteenlasketut kulut asukasta 

kohden kussakin tässä osiossa mukana olevassa kaupungissa. Espoossa kulut asukasta kohden ovat 

pienimmät: 2160 €/asukas, Kemissä puolestaan suurimmat: 2830 €/asukas. Keskimääräinen 

kustannus oli 2380 €/asukas. 

 

 

  

Kuva 2: Perusterveydenhuollon kulut asukasta kohden, euroa/vuosi 
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Kuntien TE-kulujen hoitoalojen keskiarvot asukasta kohden, euroa 

 Erikoissairaanhoito 1,233 

  Somaattinen avohoito 467 

  Somaattinen laitoshoito 533 

  Psykiatrinen avohoito 140 

  Psykiatrinen laitoshoito 93 

 Perusterveydenhuolto 1,115 

  Avoterveydenhoito 332 

TE-kulut yhteensä 2,385 

Taulukko 1: Kuntien terveydenhoitokulujen keskiarvot asukasta kohden, euroa/vuosi 

Kuntien terveydenhoidon hoitoalojen kulujen keskiarvot on esitetty taulukossa 1. Laskentatavasta 

johtuen luvut eivät summaudu. Voidaan kuitenkin viitteellisesti havaita, että erikoissairaanhoito ja 

perusterveydenhuolto aiheuttavat molemmat noin puolet kuntien terveydenhoidon kustannuksista. 

 

Kuntien asukasluvun sekä terveydenhuollon hoitoalojen kulujen korrelaatiomatriisi 

Korrelaatiot Asukasluku 

TE-kulut 

yht. 

Erikois

-SH 

Somaat. 

Avo. 

Somaat. 

Laitos. 

Psyk. 

Avo. 

Psyk. 

Laitos. Perus-TH Avo-TH 

Asukasluku 1         

TE-kulut yht. -0,30 1        

Erikois-SH -0,30 0,88 1       

Somaat. Avo. -0,27 0,57 0,64 1      

Somaat. Laitos. -0,25 0,70 0,77 0,15 1     

Psyk. Avo. -0,21 0,50 0,45 0,13 0,13 1    

Psyk. Laitos. 0,09 0,41 0,64 0,07 0,54 0,35 1   

Perus-TH 0,14 -0,18 -0,54 -0,25 -0,48 -0,21 -0,48 1  

Avo-TH -0,43 0,42 0,20 -0,14 0,46 0,14 -0,01 0,14 1 

Taulukko 2: Kuntien asukasluvun sekä terveydenhuollon hoitoalojen kulujen väliset korrelaatiot 

Taulukosta 2 nähdään, että terveydenhuoltokulut korreloivat positiivisesti (0,88) 

erikoissairaanhoidon kulujen, mutta eivät juurikaan (-0,18) perusterveydenhuollon kulujen kanssa. 

Lisäksi nähdään, että terveydenhuoltokulujen ja asukasluvun välillä on lievä negatiivinen korrelaatio 

(-0,30). 
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Sirontakaaviot 

 

Esitettävistä sirontakaavioista on havainnollisuuden säilyttämiseksi jätetty pois Helsinki, jonka 

asukasluku on yli 600 000, sekä Mustijoki, joka ei ole kunta ja siksi jätettiin pois tarkasteluista. Tämän 

vuoksi sirontakaaviot eivät täysin vastaa laskettua korrelaatiomatriisia. Kaavioihin on piirretty 

regressiosuorat. 

 

 

Kuva 3:Terveydenhuollon kulut asukasta kohden 

Kuvasta 3 nähdään, että mikäli Kemi ja Varkaus jätettäisiin pois riippuvuus olisi hyvin vähäistä. 

 

 

Kuva 4: Perusterveydenhuollon kulut asukasta kohden 
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Kuvassa 4 Imatran, Mikkelin, Kemin ja Varkauden perusterveydenhoito kulut selvästi muita kuntia 

matalammalla tasolla. Riippuvuutta asukasluvun ja kulujen välillä ei ole nähtävissä. 

 

 

Kuva 5:Psykiatrisen avo- ja laitoshoidon kulut asukasta kohden 

Kuvan 5 perusteella psykiatrisen avo- ja laitoshoidon välillä ei ole kovin vahvaa riippuvuutta, ja 

laskettu korrelaatio on positiivista (0,35). 

 

 

Kuva 6: Terveydenhoitokulujen ja erikoissairaanhoitokulujen välinen riippuvuus 

Terveydenhuollon kulujen ja erikoissairaanhoidon kulujen välillä on melko vahva positiivinen 

korrelaatio (0,88). Sen sijaan perusterveydenhuollon ja terveydenhuollon kulujen välillä ei ole 

merkittävää korrelaatiota (-0,18). 
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Kuva 7: Perusterveydenhoitokulujen ja erikoissairaanhoitokulujen välinen riippuvuus 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen riippuvuus (korrelaatio -0,54) näyttäisi 

katoavan, jos Imatra, Mikkeli, Kemi ja Varkaus jätetään tarkastelun ulkopuolelle. 

Edellä olevien riippuvuustarkastelujen tulosten johdosta seuraavassa kustannustarkastelussa 

oletetaan, ettei hoitoalojen välillä ole merkittäviä negatiivisia riippuvuuksia. Toisin sanoen oletetaan, 

että yhden hoitoalan kustannusten laskeminen ei automaattisesti nosta toisen hoitoalan 

kustannuksia. Ilman tätä oletusta seuraava kustannustarkastelu ei edes olisi mielekäs. Kemi, Mikkeli, 

Imatra ja Varkaus toki asettavat oletuksen jossain määrin kyseenalaiseksi.  
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Hoitoaloittainen kustannustarkastelu 

 

 Asukkaita Kustannus nyt Kustannus KA:oon Kustannus Alakvartiiliin 

Tarkastelussa 3023874 7 056 145 471 € 6 981 091 586 € 6 876 741 750 € 

Skaalattu > 15000 4331309 10 107 017 152 € 9 999 512 154 € 9 850 044 490 € 

Skaalattu koko maa 5503879 12 843 184 233 € 12 706 575 531 € 12 516 644 049 € 

Taulukko 3: Arvion perustana olevat hypoteettiset terveydenhuollon kustannukset kunnissa 

Taulukossa 3 ”Kustannus nyt” sarakkeessa ovat tarkastelussa olleiden kuntien laskennalliset 

kokonaismenot, sekä arvio siitä mitä menot olisivat skaalattuna kaikkiin 15 000 asukasta suurempiin 

kuntiin tai koko maahan. 15 000 asukkaan raja perustuu pienimmän tutkimuksessa mukana olleen 

kunnan Loviisan asukaslukuun. Sarakkeessa ”Kustannus KA:oon” esitetään mitä vastaavat 

kustannukset olisivat mikäli kaikki keskiarvon ylittävät kunnat laskisivat menonsa keskiarvon tasolle. 

Sarake ”Kustannus Alakvartiiliin” vastaavasti, mutta raja-arvona kuntien halvin neljännes. 

Tarkastellut kunnat kattavat noin 3 milj. asukasta (2/2017). Näin ollen nykyisellä asukasmäärällä 

tarkasteltavissa kunnissa terveydenhuollon kulut olisivat vuosien 2013-2016 keskimääräisellä tasolla 

laskien yhteensä noin 7 miljardia euroa. Koska kulujen määrä ei vaikuttaisi olevan yhteydessä 

kunnan asukaslukuun, saattaa tarkastelu olla skaalattavissa myös koko maan mittakaavaan. On 

kuitenkin huomioitavaa, ettei todellisessa vertailussa ollut mukana pieniä kuntia, joten tuloksia ei 

voida varmuudella yleistää koko maata koskeviksi. 

Taulukko 4: Taulukon 3 perusteella arvioidut säästöt 

Mikäli keskimääräisen kulutason ylittävät kunnat saisivat laskettua kulunsa keskimääräiselle tasolle, 

syntyisi säästöä 1,06 %. Mikäli alakvartiilin ylittävät kunnat saisivat laskettua kulunsa alakvartiilin 

tasolle, syntyisi säästöä 2,54 %. Vuoden 2030 sosiaali- ja terveyshuollon kulujen ollessa mahdollisesti 

28,5 mrd euroa, terveydenhoitokulujen säästöt olisivat vastaavasti n.300 ja 720 milj. euroa. 

  

 Säästö KA:oon Säästö KA:oon % Säästö Alakvartiiliin Säästö Alakvartiiliin % 

Tarkastelussa 75 053 885 € 1,06 % 179 403 721 € 2,54 % 

Skaalattu > 15000 107 504 998 € 1,06 % 256 972 662 € 2,54 % 

Skaalattu koko maa 136 608 702 € 1,06 % 326 540 184 € 2,54 % 
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Kulut ikäryhmittäin 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kulujen kehityksen ikäryhmittäinen vertailu perustuu Kuntaliiton 

“Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset” -julkaisuihin vuosilta 2013-2016. 

Näissä julkaisuissa on mukana yhteensä 21 keskisuurta kuntaa tai terveydenhoitoyhtymää (Saarikka 

ja Mustijoki). 15 näistä kunnista on mukana kaikissa tarkastelluissa julkaisuissa, loppujen esiintyessä 

vain joinakin vuosina. Keskimäärin mukana olevien kuntien yhteenlaskettu väkiluku oli 730 000 

ihmistä ja edusti siten noin 13% koko väestöstä. 

Tässä tarkastelussa keskisuurten kuntien vuosina 2013-2016 toteutuneita sosiaali- ja 

terveydenhuoltomenoja käytettiin koko maan väestön ikääntymiseen perustuvan kulukehityksen 

arvioimiseen. Pienten kuntien asukaskohtaisten sote-menojen ollessa suurempia ja suurten kuntien 

asukaskohtaisten sote-menojen ollessa pienempiä kuin keskisuurilla kunnilla, keskisuurten kuntien 

asukaskohtaisia sote-menoja voidaan karkeasti arvioiden pitää koko maan kannalta keskiarvoisina.  

Esimerkiksi vuonna 2015 Manner-Suomen sote-nettokustannusten ollessa 3262 euroa/asukas, 

keskisuurten kuntien vastaavat kustannukset olivat mediaaniltaan 3462 euroa/asukas, eli vain noin 

6% suuremmat. Arvioinnin perustana olevien kulujen ollessa hieman todellisia kuluja suuremmat, 

arviot kulujen kehityksestäkin ovat todennäköisesti todellisuutta pessimistisempiä. 

Selvityksessä käytettiin ikäryhmittäisten kulujen vuosien 2013-2016 keskiarvoja (liite 1) sekä 

ennakoitua väestönkasvua ikäryhmittäin (Tilastokeskus). Selvityksen tavoitteena oli arvioida 

väestönkasvun ja ikäryhmittäisistä kuluista säästämisen vaikutuksia. Ikäryhminä selvityksessä olivat: 

0-6, 7-14, 15-49, 50-64, 65-74, 75-84 ja yli 85 vuotiaat.  

 

Kuva 8: Keskiarvokulujen kehitys vain väestöennuste ja nykyinen kustannustaso huomioiden 
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Lähtökohtana tarkastelulla kaikkien kuntien kunkin ikäryhmän keskiarvoisten kulujen oletettiin 

pysyvän samana vuoteen 2030 saakka. Kulujen vertailussa ei siis lähtökohtaisesti ole otettu 

huomioon ikäryhmittäisten kulujen todennäköistä kasvua, vaan ainoastaan väestönkasvun ja 

ikärakenteen muutoksen aiheuttama muutos. Lähtöarvona kulujen kehitykselle käytettiin THL:n 

ilmoittamia vuoden 2014 kuluja, jotka olivat koko maassa 19,5 miljardia euroa. 

Perusteena saavutettavissa oleville säästöille käytettiin viittä eri vaihtoehtoista laskentatapaa: 

1. Säästöt, mikäli kaikkien kuntien kaikki ikäryhmäkohtaiset menot halvimman kunnan tasolla. 

Kyse ei siis ole todellisuudessa halvimmasta kunnasta, vaan ideaalitilanteesta, jossa kaikkien 

ikäluokkien asukaskohtaiset menot ovat yhtä pienet kuin kunkin ikäryhmän osalta 

edullisimmassa kunnassa. 

2. Säästöt, mikäli kaikkien kuntien menot laskevat ilmoitettujen kuntien kokonaiskuluiltaan 

halvimman neljänneksen keskiarvon tasolle. 

3. Säästöt, mikäli kunkin ikäluokittaisen kustannuksen mediaanin ylittävät kulut laskevat 

mediaanin tasolle. Tällöin siis kaikki ikäluokkakohtaisen mediaanin alle olevat kulut pysyvät 

samana. 

sekä pessimistiset arviot:  

4. Lisäkulut, jos kaikkien kuntien kulut nousevat kaikilla kuntien kalleimman neljänneksen 

keskiarvon tasolle.  

5. Lisäkulut, jos kustannukset nousevat kaikissa kunnissa kunkin ikäluokan kalleimman kunnan 

tasolle.  
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Tulokset 

 

Vain väestönkasvusta seuraava kulujen kasvu 

Skenaario Kulut v.2030 / mrd euroa Vuotuinen kasvu 

Kaikkien ka. (perusura) 22,3 0,84% 

1. Minimiin 17,3 -0,75% 

2. Halvin neljännes 21,0  0,48% 

3. Medianoituun 21,2 0,52% 

4. Kallein neljännes 24,4 1,40% 

5. Maksimiin 27,6 2,19% 

Taulukko 5: Väestönennusteen mukainen kulujen kasvu nykyisillä kulutasoilla 

 

Taulukosta 5 huomataan, että vain väestönkasvusta ja ikärakenteen muutoksesta johtuva kulujen 

kasvu on keskiarvoisesti jo 0,8%. Koska menoerien luonnollista kasvua ei ole huomioitu, 

minimikustannuksiin perustuvan mallin vuotuinen kasvu on negatiivista.  

 

Prosentuaaliset säästöt suhteessa arvioituihin keskiarvokuluihin vuonna 2030 

1. Minimikuluilla 22,37% 

2. Halvimmalla neljänneksellä 5,58% 

3. Laskemalla mediaaniarvot ylittävät kulut mediaanikulujen tasolle 4,89% 

4. Kalleimmalla neljänneksellä -9,33% 

5. Maksimikuluilla -23,70% 

Taulukko 6: Väestöennusteen mukaisen kasvun perusteella lasketut säästöt nykyisillä kulutasoilla 

 

THL:n arvion mukaan sosiaali- ja terveydenhuolto kustannusten arvioidaan kasvavan 2,4% vuodessa, 

mikä tarkoittaisi vuoden 2030 kulujen olevan n. 28,5 mrd euroa. Jos perusurana käytetty kaikkien 

keskisuurten kuntien keskiarvokulu suhteutetaan tähän arvioon, saadaan eri skenaarioille seuraavat 

vuotuiset menot ja keskimääräiset kasvut. 
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Kulujen kasvu 2.4%:iin suhteutetulla kasvulla 

Skenaario Kulut v.2030 /mrd euroa Vuotuinen kasvu 

Keskiarvo (perusura) 28,5 2,40% 

1. Minimiin 22,2 0,82% 

2. Halvin neljännes 26,9 2,04% 

3. Medianoituun 27,1 2,08% 

4. Kallein neljännes 31,1 2,96% 

5. Maksimiin 35,1 3,75% 

Taulukko 7: Kulujen vaihtoehtoiset kasvut, mikäli keskiarvoiset kulut kasvaisivat 2,4%:lla 

 

 

Kuva 9: Kustannusten kasvu nykyisestä 19,5 mrd eurosta vuoteen 2030 
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Kalleimpien ikäryhmien vaikutus 

 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kannalta suurimmat ikäryhmittäiset kustannukset tulevat 

75-84 sekä yli 85 vuotiaista. Väestön ikääntyessä nämä ikäryhmät myös kasvavat eniten vuoteen 

2030 mennessä. Taulukossa 8 on kuvattu kuinka paljon perusuran mukaisista kuluista voitaisiin 

säästää, mikäli edellä kuvattujen kalleimpien ikäryhmien kustannuksista kyettäisiin säästämään 10%. 

 

Säästöt v.2030, mikäli 75-84 ja yli 85 ikäryhmien asuskaskohtaisista kustannuksista voidaan säästää 

10% 

Skenaario Säästöjä v.2030 /mrd euroa Säästö % verrattuna perusuraan 

Peruskehitys 1,24 4.38% 

1.Minimiin 7,61 26.80% 

2.Halvin neljännes 2,97 10.35% 

3.Medianoituun 2,7 9.39% 

4.Kallein neljännes -1,5 -5.30% 

4.Maksimiin -5,6 -19.54% 

Taulukko 8: Suurimmista ikäryhmistä leikkaamalla saadut säästöt vuonna 2030 

Jos 75-84 ikäryhmästä voidaan säästää 10% asukaskohtaisista kuluista, niin säästöä kertyy 2,3%- 

yksikköä lisää skenaariosta riippumatta. Vastaavasti säästämällä 10% 85+ vuotiaiden 

asukaskohtaisista kustannuksista, säästöä syntyisi 2,1%-yksikköä. Molemmat 10%:n säästöt 

yhdistämällä säästöä syntyisi siis noin 4,4%-yksikköä. Absoluuttisena arvona 4,4% säästö vastaa 

keskiarvoon nähden 1,2 miljardia euroa.  

 

Kulujen kasvu, mikäli 75-84 ja yli 85 vuotiaiden asukaskohtaisista kustannuksista säästetään 10%, ja 

kasvu olisi muutoin 2.4% 

 Kulut v.2030 /mrd euroa Vuotuinen kasvu 

keskiarvoon 27.3 2.11% 

1.Minimiin 20.9 0.42% 

2.Halvin neljännes 25.5 1.70% 

3.Medianoituun 25.8 1.77% 

4.Kallein neljännes 30.0 2.73% 

5.Maksimiin 34.1 3.55% 

Taulukko 9: Kulut 2030 suurimmista ikäryhmistä leikkaamalla  
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SOSIAALI- JA TERVEYDEN HUOLLON VALITTUJEN OSA-ALUEIDEN SÄÄSTÖPOTENTIAALI 
 

Jyväskylän yliopistossa on tutkittu toiminnan muutoksien ja optimoinnin vaikutuksia tietyillä sosiaali- 

ja terveydenhuollon osa-alueilla. Näistä tutkimuksista tässä on referoituna paljon palveluja 

tarvitsevien palvelujen tehostamisen tutkimus, lonkka- ja tekonivelpotilaiden hoitotoiminnan 

ongelmien ja kustannuksien tutkimus sekä kotihoidon toiminnanohjauksen tehostamisen kohteet. 

Paljon palveluja tarvitsevat 
 
Tutkimukset ovat osoittaneet, että pieni joukko asiakkaista aiheuttaa suurimman osan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannuksista: Oulussa tehdyssä tutkimuksessa 10% väestöstä kerrytti 81% 
kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista. Suurimpien hyötyjen aikaansaamiseksi, erityisesti 
palvelujen tuottamisen ja toiminnan organisoinnin näkökulmasta, tärkeää olisikin keskittyä juuri 
tähän käyttäjäryhmään.  
 
Jyväskylän yliopistolla vuosina 2015-2016 suoritetussa hankkeessa selvitettiin, minkälaisia 
palvelutarpeita paljon palveluja käyttävillä asiakkailla on ja miten heidän hoitotoimintaansa voitaisiin 
organisoida tehokkaammin ja paremmin. Lisäksi kuvattiin, minkälaisia vaikutuksia muutoksilla olisi 
mahdollista saada aikaan. Menetelminä käytettiin monipuolisesti data-analytiikkaa sekä 
asiantuntijoiden kanssa toteutettua työpajatyöskentelyä, jossa tulkittiin data-analyysien avulla esille 
saatuja tuloksia. Kehityskohteiden arvioinnissa hyödynnettiin laskennallista simulointia. 
 
Tutkimuksen aineisto koottiin Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja 
Keski-Suomen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) kuntien alueilta vuosilta 
2013–2014. Aineistoon koottiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja 
sosiaalihuollon asiakasdataa. Aineistoa täydennettiin Kelan sairausvakuutuslain mukaisten 
korvausten ja tulonsiirtojen asiakasdatalla. Sekä data-analytiikan että asiantuntijatyöpajojen avulla 
visioitujen uudistusten arvo saatiin mitattua simulointimallinnuksen menetelmillä myös rahassa.  
 
Tarkasteluun otettiin 1.) perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen saumaton yhteistyö, 
2.) eri erikoisalat ylittävä yhteistyö, 3.) tarpeettomien päivystyskäyntien eliminointi sekä 4.) 
kuljetusjärjestelyt. Simulointimalli rakennettiin huomioiden nämä tarkastelukokonaisuudet. Malliin 
määritettiin saapuminen joko kuljetuksella tai ilman, asiointi sekä perusterveydenhuollon että 
erikoissairaanhoidon palveluissa (päivystys, avopalvelut, laitos), erikoissairaanhoidon 
konsultaatiomahdollisuus perusterveydenhuollon käynnin yhteydessä tai eri erikoisalan käynnin 
yhteydessä sekä siirtyminen takaisin kotiin joko kuljetuksella tai ilman. Saapuminen eri palveluihin 
sekä asiointi eri palvelukokonaisuuksissa määritettiin kerätyn aineiston pohjalta tilastojakaumina. 
  
Tulos oli merkittävä: kahden vuoden aikana on mahdollista saavuttaa miljoonien eurojen säästöt. 
Keski-Suomessa JYTE-alueen säästöpotentiaali on 10–13 miljoonaa euroa (6–8 prosenttia) ja Kainuun 
soten alueella vastaava säästöpotentiaali on 5–6,5 miljoonaa euroa (7–9 prosenttia). Skaalattaessa 
tämä koko maan väestö pohjalle se tarkoittaa noin 500 miljoonan euron säästöjä. 
 
Linkki ja lähdetiedot: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/51199/978-951-39-
6754-3.pdf?sequence=1 
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Lonkka- ja tekonivelpotilaiden hoitotoiminnan ongelmat ja kustannukset 

 

Lonkka- ja tekonivelpotilaiden hoitotoiminnassa ongelmana on tiedon hajaantuminen usealle eri 

toimijalle ilman läpinäkyvyyttä. Tällaisen heikon tiedonliikkuvuuden takia asiakkaan hoitotoiminnan 

kokonaisvaltainen ja tehokas organisointi on vaikeaa. Kun myöskään kustannukset eivät ole 

läpinäkyviä, muutoksentarvetta on vaikea havaita. Jos tarve muutoksiin kuitenkin kyetään 

identifioimaan, muutosta varten olennaisista kustannusvaikutuksista ja –tarpeista ei silti tiedetä 

tarpeeksi. Lisäksi jokaisen yksittäisen tahon ollessa vastuussa vain omista kustannuksistaan, motiivia 

tai kannustimia kokonaisvaltaiseen hoitoprosessien optimointiin ei välttämättä ole. 

Lonkkaprotetisoitujen asiakkaiden hoitoprosessin kokonaiskustannusten hahmottaminen on 

haastavaa, koska eri maksajatahojen osuus vuorottelee prosessien edetessä. Keski-Suomessa 

lonkkaprotetisoitujen asiakkaiden hoitopoluissa näyttäisi olevan myös runsaasti lääkärikontakteja, 

mikä nostanee kustannuksia. 

Ratkaisuna hoitotoiminnan ongelmiin voisi olla monikanavaisen rahoitusmallin läpinäkyvyyden 

lisääminen, jotta voidaan saavuttaa taloudellisesti ja vaikuttavuudeltaan parhaat käytännöt kaikkialla 

Suomessa. Selkeämpi rahoitusmalli ei itsessään tuo ratkaisuja vaan todellinen muutos tapahtuu 

prosesseja kehittämällä, mutta selkeämpi rahoitusmalli saattaa luoda tarvittavat kannustimet 

organisoida toimintaa kustannustehokkaammin. 

Simulointitulosten mukaan Keski-Suomen työikäisten ja työssä olevien tekonivelasiakkaiden 

työkyvyttömyysajalta on kertynyt yrityksille kustannuksia arviolta 56 000 euroa asiakasta kohden 

tarkastelujaksolla 2012-2013. Keski-Suomen arvoilla koko Suomeen skaalattuna 

leikkauskustannukset olisivat vuositasolla noin 120 miljoonaa. Työstä poissaolon välittömät ja 

välilliset kustannukset ovat Elinkeinoelämän keskusliiton arvion mukaan noin 300 €/poissaolopäivä 

(2009).  
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Kotihoidon toiminnanohjaus 
 
Jyväskylän yliopistolla toteutettiin vuosina 2012-2013 Hoivavisio- hanke. Hankkeen tavoitteena oli 
etsiä ratkaisuja ja parempia käytänteitä erityisesti Perusturvaliikelaitos Saarikan alueen kotihoidon 
kehittämiseksi. Lisäksi tarkoituksena oli luoda Keski-Suomen hyvinvointiosaamiselle uudenlaisia 
toimintaedellytyksiä yhteistoiminnan paremmalla organisoinnilla, teknologian kehittämisellä ja 
parantamalla osaamisen näkyvyyttä. Projekti kohdistui erityisesti Jyväskylän ja Saarikan alueella 
sijaitseviin hyvinvointialan yrityksiin ja julkiseen sektoriin. Hankkeessa oli mukana 12 erityyppistä 
hyvinvointialan yritystä. Kohdeyritysten toimialat vaihtelivat palveluasumisesta kotihoitoon, 
fysioterapiaan ja lasten hoitoon. Hankkeen päätoteuttajana oli Jyväskylän yliopisto ja 
osatoteuttajana Controla Oy.  
 
Tarkastelu toteutettiin kolmen toimintakokonaisuuden osalta: 
1. Työn suunnittelun automatisointi 
2. Reittien optimointi 
3. Mobiilikirjaaminen 
 

Tulokset 
1. Suurin hyöty saadaan simuloinnin perusteella suunnittelun automatisoinnilla: Muutoksen myötä 
12,2 prosenttia työajasta vapautuu muihin tehtäviin, kuten välittömään työhön (esim. asiakastyö). 
 
2. Toiseksi suurimman hyödyn tuo mobiilikirjaamisen käyttöönotto: Muutoksen myötä 11,8 
prosenttia työajasta on kohdennettavissa muihin tehtäviin. 
 
3. Toiminnanohjausjärjestelmän mahdollistamalla reittien optimoinnilla voidaan käyttää 3,2 
prosenttia työpanoksesta muihin tehtäviin.  
 
Linkki ja lähdetiedot: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42282/978-951-39-

5203-7.pdf?sequence=1  
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JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Hoitoaloittain vertailemalla selvisi, että merkittäviä negatiivisia riippuvuuksia hoitoalojen välillä ei 

ole. Tämän tarkoittaa, että alhaisemmat kustannukset jollain hoitoalalla eivät tule kompensoiduiksi 

jonkin toisen hoitoalan korkeammilla kustannuksilla. Mikäli keskimääräisen kulutason ylittävät 

kunnat saisivat laskettua kulunsa keskimääräiselle tasolle, syntyisi säästöä 1,1 %. Mikäli 

alaneljänneksen ylittävät kunnat saisivat laskettua kulunsa alaneljänneksen tasolle, syntyisi säästöä 

2,5 %. Vuoden 2030 sosiaali- ja terveyshuollon kulujen ollessa mahdollisesti 28,5 miljardia euroa, 

säästöt olisivat vastaavasti noin 300 ja 720 milj. euroa vuodessa. 

Kuntatason sosiaali- ja terveysalan ikäryhmittäiset kulut eri kunnissa ja väestönkasvu huomioiden 

potentiaaliset vuotuiset säästöt vuonna 2030 voisivat parhaimmillaan olla 22,4%, mikä 28,5 miljardin 

kulujen kohdalla tarkoittaa 6,4 miljardia säästöä. Tämä myös hidastaisi keskimääräisen vuotuisen 

kasvun 0.8%. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kaikkien kuntien kunkin ikäryhmän 

asukaskohtaisten kustannusten tulisi olla yhtä suuret kuin tällä hetkellä ikäryhmän halvimmassa 

kunnassa. Lisäksi laskemalla kalleimpien ikäryhmien, 75-84 ja yli 85 vuotiaiden, asukaskohtaisia 

kustannuksia 10%, säästöt nousisivat 26,8% ja 7,6 mrd. euroon vuodessa. 

Suuri osa sosiaali- ja terveysalan kustannuksista tulee paljon palveluita tarvitsevalta pieneltä joukolta 

asiakkaita. Ratkaisuna tähän ongelmaan voisi olla tiiviimpi ammattiryhmien välinen yhteistyö sekä 

tarpeettomien päivystyskäyntien eliminointi. Tästä simuloidulla mallilla säästöt olisivat koko maahan 

skaalattuna noin 500 miljoonaa euroa. 

Lonkka- ja tekonivelpotilaiden leikkauskustannukset ovat vuositasolla noin 120 miljoonaa. 

Ratkaisuna hoitotoiminnan ongelmiin esitettiin läpinäkyvämpää rahoitusmallia ja tietojärjestelmien 

keskittämistä tehokkaampaa organisointia varten. 

Kotihoidon kuluja taas voisi leikata reittien optimoinnilla, mobiilikirjaamisella ja suunnittelun 

automatisoinnilla. Näistä tutkimuksen mukaan suurin hyöty on suunnittelun automatisoinnilla, jolla 

voidaan vapauttaa jopa 12% työajasta välittömään työhön. 
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LIITTEET 

Liite 1.Keskisuurten kuntien vuosien 2013-2016 ikäryhmittäisten kulujen keskiarvot 

Kaupungit keskimääräisen 

asukas hinnan mukaan 

järjestettynä 0-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 85+ Kaikki 

Kirkkonummi 1648 1913 1836 2283 3908 9632 23953 2852 

Mustijoki 1637 1841 1770 1905 4053 9247 20129 2866 

Sipoo 1978 1912 1759 2011 3650 8940 22551 2973 

Kerava 2089 2657 2067 2187 3540 8281 18418 2995 

Tuusula 2727 2753 1988 1939 3689 9107 22917 3027 

Kaarina 1970 2301 1885 2192 3320 9026 22359 3130 

Järvenpää 2452 2795 2188 2248 3995 9742 22250 3208 

Kauniainen 1377 1545 2314 1984 3718 8064 22833 3216 

Porvoo 2552 2202 2023 2277 3749 8431 24223 3281 

Lohja 1867 2533 2471 2527 3978 8049 19172 3478 

Rovaniemi 2473 2845 2211 2478 4108 9508 23176 3550 

Imatra 2318 3255 2261 2384 3595 7077 15779 3573 

Rauma 2160 2827 1977 2145 4041 9085 21931 3615 

Salo 2950 3206 2146 2334 3592 7915 19677 3619 

Loviisa 1759 1653 2088 2479 3882 8928 21424 3704 

Mikkeli 2166 2582 2278 2368 4089 8980 19969 3713 

Kainuu 2740 2880 2442 2574 4142 9203 21424 4011 

Kotka 2173 2437 2850 2962 4387 9181 19944 4132 

Varkaus 2219 4013 2692 2640 3900 8706 19894 4161 

Kemi 2417 2752 2836 3157 4372 8603 20831 4205 

Saarikka 2895 2336 2789 2848 3832 9682 20440 4344 

Kaikki 2295 2574 2210 2399 3927 8832 20935 3504 

Mediaani 2217 2513 2145 2332 3914 8916 21477 3457 

Min 1476 1631 1721 1897 3307 7115 15917 2808 

Max 2978 3840 2874 3125 4467 10235 24991 4307 

 

  



2 
 

Liite 2. Kuntien terveydenhuoltokulut hoitoaloittain, vuosien 2013-2016 keskiarvo. 

   

ERIKOIS-

SAIRAANHOITO    

PERUS-

TERVEYDENHOITO 

    Somaat. Somaat. Psyk. Psyk.   

KESKIARVO 

Asukas-

luku 

2/2017 

TE-kulut 

yhteensä Yhteensä Avohoito 

Laitos-

hoito 

Avo-

hoito 

Laitos-

hoito Yhteensä 

Avo-

terveyden-

hoito 

Espoo 274904 2162 1035 397 452 119 68 1126 313 

Helsinki 636576 2320 1144 418 474 145 107 1176 270 

Imatra 27464 2296 1271 461 592 128 89 769 356 

Jyväskylä 138922 2274 1100 344 518 150 88 1174 348 

Järvenpää 41734 2454 1251 482 498 187 85 1202 322 

Kaarina 32752 2337 1204 585 449 121 50 1133 260 

Kainuu 74775 2523 1342 530 580 144 89 1180 345 

Kemi 21578 2830 1631 629 708 169 125 899 372 

Kerava 35432 2220 1160 423 526 105 107 1060 356 

Kirkkonummi 39085 2327 1096 409 524 106 59 1230 344 

Kotka 54152 2585 1372 512 559 163 138 1213 363 

Kouvola 85084 2298 1205 374 564 141 127 1093 324 

Kuopio 117745 2352 1320 440 600 131 149 1032 297 

Lahti 119515 2232 1144 393 469 170 113 1089 287 

Lohja 47144 2404 1253 510 530 134 79 1151 357 

Loviisa 15186 2426 1195 470 486 179 60 1231 338 

Mikkeli 54522 2470 1429 554 519 210 145 781 262 

Mustijoki ? 2388 1164 460 527 118 60 1224 346 

Oulu 200664 2470 1249 513 507 138 92 1221 308 

Pori 85012 2287 1192 439 502 157 95 1095 290 

Porvoo 50135 2323 1162 480 521 104 58 1161 306 

Rauma 39560 2415 1162 413 538 130 82 1253 411 

Rovaniemi 62267 2557 1366 493 581 149 144 1190 399 

Salo 53483 2353 1223 515 481 156 72 1130 388 

Sipoo 19961 2301 1151 500 484 117 49 1151 327 

Tampere 228621 2365 1263 425 634 105 98 1103 338 

Turku 187748 2327 1257 557 507 88 104 1071 246 

Tuusula 38606 2372 1122 420 469 176 56 1250 370 

Vantaa 219783 2204 1070 426 469 98 78 1134 319 

Varkaus 21464 2683 1457 428 730 175 123 919 400 
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Liite 3. Kuntien hoitoaloittain keskiarvoistetut terveydenhuoltokulut, vuosien 2013-2016 

keskiarvosta laskettu (= Liitteen 2 sarakekeskiarvot). 

   ERIKOISSAIRAANHOITO 

PERUS-

TERVEYDENHOITO 

 Asukasluku   Somaat. Somaat. Psyk. Psyk.   

KESKIARVO 

 TE-

kulut 

yht Yht 

Avo-

hoito 

Laitos-

hoito 

Avo-

hoito 

Laitos-

hoito Yht 

Avo-

terveyden-

hoito 

KESKIARVO  2384,98 1232,92 466,55 533,08 140,39 92,95 1114,63 331,99 

ALA-

KVARTIILI  2298,56 1152,81 420,44 484,63 117,94 68,56 1089,63 306,50 

Asukkaita yht 3023874         

 


