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Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen julkisesti 
rahoitettu yksityinen tuotanto nyt ja jatkossa 
 
 
Maakuntien rahoituslain mukaisesti maakuntien rahoitus perustuisi kunnilta periytyvään 
rahoitukseen. Kuntien nykyiset nettokustannukset lisättynä asiakasmaksuilla muodostavat 
maakuntien käytettävissä olevat varat, joista on järjestettävä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut, mukaan lukien valinnanvapauspalvelut.  
 
Vuonna 2016 kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon menot olivat noin 
18,6 miljardia euroa. Tästä summasta asiakasmaksut kattoivat noin 1,5 miljardia euroa. 
Asiakasmaksujen tason on laskelmissa oletettu säilyvän vuoden 2016 mukaisina. 
 
Kokonaissummasta 18,6 mrd euroa sosiaalihuollon ostopalvelujen menot ovat noin 2,4 
miljardia, terveydenhuollon ostopalvelujen menot ovat noin 600 miljoonaa euroa ja 
palveluseteleillä järjestettiin palveluja noin 150 miljoonalla eurolla. 
 
Valinnanvapauslakiesityksen perusteella voi arvioida, että edellä mainitusta noin 18,6 
miljardista eurosta valinnanvapausinstrumenttien piiriin kuuluvien palvelujen menot 
olisivat noin 5,36 miljardia euroa. Tämä jakautuu alla olevan taulukon mukaisesti suoran 
valinnan palveluihin (sote-keskus ja suunhoidon yksikkö), asiakassetelipalveluihin sekä 
henkilökohtaiseen budjettiin.  

  

 

 
 

 
 
Arvio valinnanvapauspalveluihin ja maakunnan omaan tuotantoon osoitettavista 
määrärahoista vuoden 2016 tasossa (milj. €) 

Valinnanvapauspalvelut Milj. euroa  
Sosiaali- ja terveyskeskus 1900 
Suunhoidon yksikkö 360 

Henkilökohtainen budjetti  1 500 

Asiakasseteli 1 600 
Yhteensä 5 360 
    
Maakunta   
Sosiaalihuolto 4 900 
Terveydenhuolto 8 280 

Ympäristöterveydenhuolto 80 
  13 260 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kulut yhteen-
sä  n. 18 600 
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Karkeasti arvioiden tästä kokonaisuudesta palvelutuotanto jakautuisi yksityisen ja julkisen 
tuotannon välillä koko maassa keskimäärin seuraavasti: 

• suoranvalinnan palvelut (35% yksityinen, 65 % julkinen) 
• asiakassetelipalvelut (50% yksityinen, 50 % oletettu maakunnan yhtiö) 
• henkilökohtainen budjetti (50% yksityinen, 50% oletettu maakunnan yhtiö) 

 
Näin ollen karkeasti arvioiden yksityisen tuotannon osuus on jatkossa vähintään 
(1,9*0,35+0,360*0,35+1,5*0,5+1,6*0,5=n. 2,35 miljardia euroa, josta kokonaan uusi 
yksityinen palvelutuotanto olisi n. 1,3 miljardia euroa ja noin 1 miljardi on 
valinnanvapauspalveluksi ”muuntunutta” nykyistä ostopalvelu- ja palvelusetelituotantoa.  
 
Tällöin sosiaali- ja terveydenhuollon yksityinen palvelutuotanto olisi kokonaisuutena 
arviolta yhteensä noin 4,45 miljardia euroa. Tämä kokonaisuus muodostuu seuraavasti: 
sosiaalihuollon ostopalvelut 1,6 miljardia euroa + terveydenhuollon ostopalvelut 500 
miljoonaa euroa + valinnanvapauspalvelujen yksityinen tuotanto 2,35 miljardia euroa.  
 
Asiakkaiden valinnat ratkaisevat painotukset 
 
Edellä kuvattuihin arvioihin sisältyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta, koska lopulta 
se miten tuotanto jakautuu eri toimijoiden välille, riippuu asiakkaiden valinnoista. Tähän 
taas vaikuttaa se kuinka monipuoliseksi palveluverkko muodostuu eri alueilla ja siihen 
puolestaan vaikuttaa mm. maakunnan asettamat ehdot ja korvaukset. Lisäksi kyse on 
valtavasta toiminnallisesta ja rakenteellisesta uudistuksesta. Odotettavissa on, että 
yksityinen palvelutuotanto vakiintuu useamman vuoden aikana äkillisen muutoksen sijaan. 
  
Tulevina vuosina on myös odotettavissa muutoksia eri instrumenttien painotuksissa. On 
esimerkiksi mahdollista, että asiakasseteleiden käyttö on aluksi suurempaa, mutta ajan 
kanssa henkilökohtaisen budjetin käyttö saattaa yleistyä, kun se tulee asiakkaille tutuksi.  
 
Terveydenhuollon palveluissa on arvioitu, että nykyisten ostopalvelujen trendi jatkuu 
ennallaan etenkin erikoissairaanhoidossa. Tästä syystä terveyspalveluissa kokonaan uusi 
yksityinen palvelutuotanto kasvaa sosiaalihuollon palveluja suhteellisesti enemmän, koska 
sosiaalihuollossa on jo nykyisin paljon yksityistä palvelutuotantoa ostopalvelujen kautta.  
 
Sosiaalihuollossa osa nykyisestä ostopalvelutuotannosta korvautuu terveyspalveluja 
enemmän uusilla valinnanvapausinstrumenteilla (etenkin asiakasseteleillä ja 
henkilökohtaisella budjetilla) ja siksi sosiaalihuollon palveluissa kokonaan uusi yksityinen 
tuotanto on arvion mukaan suhteellisesti pienempi verrattuna terveyspalveluihin. 
 
Arvioinnin pääasiallisina lähteinä on käytetty Tilastokeskuksen tuottamaa Kuntatalous-
tilastoa (2016) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaa Terveydenhuollon 
menot ja rahoitus -tilastoa (2015). 
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