
Hyvinvointialueiden rahoitus vuosina 
2021 ja 2022
Työryhmäesitys

Neuvotteleva virkamies Noora Heinonen VM

Alueellisen valmistelun jaosto 15.6.2021

11.6.2021

VM/Noora Heinonen



• Samat laskennallisen rahoituksen määräytymisperusteet hyvinvointialueille vuosille 
2021 ja 2022

a) Perusosa (20 %)

b) Hyvinvointialueiden alueiden kuntien asukasmäärä (40 %)

• Hyvinvointialueen asukasmäärä määräytyy Tilastokeskuksen 
väestörakennetilaston 31.12.2020 tietojen mukaan

c) Järjestämisvastuullisten määrä (40 %)

• Hyvinvointialueen alueella voimaanpanolain voimaantullessa sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä järjestävien viranomaisten 
lukumäärä  

Rahoituksen määräytymisperusteet - Lausuntoesitys
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• Valtaosa lausunnonantajista kommentoi ensisijaisesti, että rahoitus on kokonaisuudessaan riittämätöntä

• Monet lausunnonantajat eivät ottaneet kantaa määräytymisperusteisiin, vaan esittivät huomionsa rahoituksen 
kokonaismäärän vähyydestä ja/tai tarpeesta paremmin huomioida yksilöllisemmin alueen erityispiirteitä, kuten 
järjestämisvastuullisten nykymäärää, tehtyjä järjestämisvastuun muutoksia, kaksikielisyyden turvaamista tai 
etäisyyksiä sekä hajanaista tietojärjestelmäkehittämisen lähtötilannetta (erit. APTJ) + nykykuntayhtymille 
korvamerkityn rahan osoittaminen

• Alueet, joissa lähtökohtana on hajanainen nykyinen järjestämisvastuu tukivat järjestämisvastuullisten määrän huomioonottamista ja 
painottamista. <> Järjestämisvastuullisten määrän huomiointia määräytymisperusteena koettiin rankaisevan niitä alueita, joissa sote-
uudistuksen tavoitteita on jo vapaaehtoisesti aiempina vuosina edistetty.

• Useat lausunnonantajat toivat esiin, että erityisesti ICT-muutostarpeet ovat suuria ja edellyttävät rahoitusta

• Useat kunnat korostivat, ettei valmisteluresurssia tule rahoittaa kuntien kustannuksella

• Pelastustoimen uudistuksen valmistelun erityistarpeiden huomiointia ja erillisrahoituksen osoittamisen tarvetta 
esittivät alueiden pelastuslaitokset

• Kaksikielisille hyvinvointialueille tulisi osoittaa valtionavustusta korotetusti

Keskeinen lausuntopalaute, 91 lausuntoa
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Johtopäätökset

Vastauksissa oli yleisesti nähtävissä halu osaoptimoida oman hyvinvointialueen rahoitus

Ristiriitaisia lausuntoja nykyisten sote- ja pela-järjestämisvastuullisten määrän huomioinnin osalta: 
yhtäältä katsottiin voimakkaasti epäoikeudenmukaiseksi ja toisaalta katsottiin voimakkaasti 
perustelluksi

 Iso osa vastaajista ei ottanut kantaa määräytymisperusteisiin, vaan kritisoi rahoituksen 
kokonaismäärää pieneksi

 Esitetyt määräytymisperusteet ovat perusteltuja. Ne huomioivat kaikkia eri alueita niiden 
lähtötilanteet huomioiden. Kun huomioidaan uudistuksen toteutusaikataulu ja lakisääteiset 
toiminnan perustamista koskevat velvoitteet, määräytymisperusteet turvaavat rahoituksen kaikille 
alueille ja ohjaavat rahoitusta niille alueille, joissa valmistautumisen järjestämistehtävän 
vastaanottoon voidaan arvioida olevan suuritöisintä.

 Ei esitetä muutoksia lausunnoilla olleeseen työryhmäesitykseen hyvinvointialueiden 
laskennallisen rahoituksen määräytymisperusteiden osalta.

11.6.2021

VM/Noora Heinonen



• Työryhmäesityksen HUS-yhtymän valmisteluun avustusta 75 000 euroa 
vuodelle 2021 ja 150 000 euroa vuodelle 2022

Ei esitetä muutoksia lausunnoilla olleeseen työryhmäesitykseen HUS-
yhtymän valmistelurahoituksen (2 htv) osalta.

HUS-yhtymän valmistelurahoitus

HUS-kuntayhtymä kiinnittää huomiota 

siihen, että tämä määräraha riittää 

sinänsä välittömästi HUS-

valmisteluryhmän toiminnasta 

aiheutuviin lisäkustannuksiin (mm. 

kokouskustannukset, valmisteluryhmän 

työn edellyttämä työpanos ja 

palveluhankinnat ym.) 

Uudenmaan erillisratkaisun valmistelu edellyttää kuitenkin merkittävän määrän 

työtä HUS-kuntayhtymän puolella hoitoketjujen ja työnjaon uudelleen 

suunnittelussa, mukaan lukien tähän liittyvä tietojärjestelmien ja digitaalisten 

ratkaisujen kehittäminen, kun aiempaa kuntapohjaista järjestelmää muutetaan 

hyvinvointialueisiin perustuvaksi.

HUS-kuntayhtymä esittää, että määrärahaa korotettaisiin siten, että 

määrärahaa suoritettaisiin vuosina 2021 ja 2022 HUS-sairaanhoitopiirille 

kumpanakin vuonna enintään 250 000 euroa sekä vuonna 2022 HUS-yhtymälle 

enintään 450 000 euroa. 
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• Ministeriöiden StV-vastineessa 27.5.2021 on esitetty voimaanpanolain 15 §:n muuttamista

15 §

Hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan sekä Helsingin kaupungin eräiden tehtävien valmistelun rahoitus

Uusi 4 mom.

Valtio myöntää valtionavustuslain mukaista valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä 

Uudellamaalla annetun lain (  /2021) 19 §:ssä tarkoitetusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden eriyttämisestä 

aiheutuviin kustannuksiin vuosina 2021 ja 2022. Valtionavustus voidaan maksaa Helsingin kaupungille ilman hakemusta eikä sen 

maksamiseksi edellytetä kaupungin osallistumista rahoitukseen.

• Vuoden LTAE3-ehdotuksessa esitetty momentin 28.89.30 muuttamista 

• Käyttötarkoitus

• 3) Valtionavustuksen maksamiseen Helsingin kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talouden 

eriyttämiseen kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa

• Selvitysosa

• Määräraha maksetaan Helsingin kaupungille, jonka on eriytettävä kaupungin talousarviossa ja kirjanpidossa sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen sen toimiessa hyvinvointialueen tehtävien järjestäjänä.

• Tehtävä esitys määrärahasta Helsingin kaupungille em. mukaisesti vuosille 2021 ja 2022

 Esitetään Helsingin kaupungille sote-uudistuksesta em. tehtäviin 1 htv valmistelurahoitus vuonna 2021 (37 500 

euroa) ja 2022 (75 000 euroa)

Esitetty valmistelurahoituksen mahdollistamista Helsingin kaupungille
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Laskelmat
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Laskelmia, esitetty rahoitusmalli, yhteensä v. 2021–2022 (1/3) 
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Hyvinvointialueiden, Helsingin ja HUS-yhtymän rahoitus yhteensä vuosina 2021-2022

Malli1 Malli1

Alue

perusosa(20%), 

asukasperusteinen osa (40%) 

ja järjestämismallit. (40%)

perusosa(20%), asukasperusteinen osa 

(40%) ja järjestämismallit. (40%)2

euroa euroa/asukas

Manner-Suomi 62 119 000 13

Helsinki 112 500 0,2

HUS 225 000                               

Vantaa+Kerava 2 762 478 10

Länsi-Uusimaa 4 361 173 9

Itä-Uusimaa 1 961 583 20

Keski-Uusimaa 2 186 213 11

Varsinais-Suomi 5 756 515 12

Satakunta 2 655 881 12

Kanta-Häme 2 524 168 15

Pirkanmaa 4 998 734 10

Päijät-Häme 2 315 966 11

Kymenlaakso 1 903 103 12

Etelä-Karjala 1 623 189 13

Etelä-Savo 2 331 051 18

Pohjois-Savo 3 695 581 15

Pohjois-Karjala 1 809 887 11

Keski-Suomi 3 916 659 14

Etelä-Pohjanmaa 2 731 076 14

Pohjanmaa 2 550 880 15

Keski-Pohjanmaa 1 516 526 22

Pohjois-Pohjanmaa 4 927 413 12

Kainuu 1 438 357 20

Lappi 3 815 067 22
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Laskelmia, esitetty rahoitusmalli, euroa/alue  (2/3) 
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Helsinki 112 500 €

HUS 225 000 €
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Laskelmia, esitetty rahoitusmalli, euroa/asukas (3/3)

10

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

Rahoitus yhteensä 2021-2022, €/asukas

11.6.2021

VM/Noora Heinonen



Kiitos

Valtiovarainministeriö

soteuudistus.fi #sote #soteuudistus

11.6.2021

VM/Noora Heinonen


