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Monenlaisia rahoituskysymyksiä  

• Rahoituksen uusjako kuntien ja maakuntien 
välillä 

» Heijastevaikutukset kuntien välisiin rahoituskysymyksiin 

• Valtiolle siirtyvän sote-rahoituspotin jako 
maakunnille 

• Maakunnan ja tuottajien välinen rahoitus 
(valinnanvapaus) 

• Omaisuuskysymykset  

• Varainhankintaan liittyvät rahoituskysymykset 
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Sote- ja aluehallintouudistuksen valmisteluorganisaatio 
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Monenlaisia rahoituskysymyksiä, 
esitys keskittyy näistä kahteen  

• Rahoituksen uusjako kuntien ja maakuntien 
välillä 
» Heijastevaikutukset kuntien välisiin rahoituskysymyksiin 

• Valtiolle siirtyvän sote-rahoituksen jako 
maakunnille 

• Maakunnan ja tuottajien välinen rahoitus 
(valinnanvapaus) 

 

• Omaisuuskysymykset 

• Varainhankintaan liittyvät rahoituskysymykset 
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Valtion rahoitus maakunnille 



Tärkeimmät  hallituksen 
linjaukset 

• ”Hallitus ei tällä vaalikaudella valmistele lakiesityksiä 
maakunnallisen verotusoikeuden käyttöönotosta” 

• ”Hallitus käynnistää sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksulainsäädännön kokonaistarkastelun 
kevään 2017 aikana. ” 

» ”Uudistuksessa ja sitä koskevassa lainsäädännössä 
huomioidaan, ettei asiakasmaksuihin tule kohtuuttomia 
korotuksia. ” 

• ”…valtionrahoitus osoitetaan yleiskatteellisena 
yleisenä valtionosuutena, ..” ” Soten opetus-, 
tutkimus-, ja kehittämistoimintaan sekä muihin 
valtakunnallisiin erityistehtäviin voi kohdistua lisäksi 
erillistä rahoitusta ” 
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http://vnk.fi/documents/10616/2287640/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+ja+aluehallintouudistuksen+linjaukset+5.4.2016/7382c141-45aa-433f-af74-6fc579e76de0
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linkki: http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-
linjaukset 
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http://alueuudistus.fi/documents/1477425/1892966/Sote-ja+maakuntauudistuksen+rahoitus+KL+talous-+ja+rahoitusfoorumi+10.2.2016+Tuomas+P%C3%B6ystin+esitys.pdf/22db8d31-2e09-448a-86bf-696915b8caf7


Karkean kuva  maakuntien 
rahoituspohjasta 

• Löytyy täältä 

• https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-
ja-palvelujarjestelma/talous/tilastoja/terveyden-
ja-vanhustenhuollon-tarvevakioidut-menot 
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Sairaanhoitopiiri Euroa/asuk

as 

Menot, indeksi Tarveindek
si 

Tarvevakioi
dut menot 

Etelä-Karjala 2 415 105 1,10 95 

Etelä-Pohjanmaa 2 633 114 1,13 101 

Etelä-Savo 2 708 117 1,22 96 

HUS 1 996 86 0,87 100 

Itä-Savo 3 146 136 1,18 115 

Kainuu 2 839 123 1,20 102 

Kanta-Häme 2 233 97 1,01 96 

Keski-Pohjanmaa 2 477 107 1,03 105 

Keski-Suomi 2 313 100 1,04 96 

Kymenlaakso 2 567 111 1,14 98 

Lappi 2 778 120 1,07 113 

Länsi-Pohja 2 801 121 1,10 110 

Pirkanmaa 2 296 99 0,99 100 
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Valinnanvapaudesta ja tuottajien 
rahoituksesta muutama dia 



Neuvottelutuloksesta 5.4. Poimintoja  
 

• ”… luodaan valinnanvapauslainsäädäntö, joka mahdollistaa, 
että käyttäjä valitsee itse palveluiden julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin tuottajan.” 

• ”Valinnanvapaus toteutetaan pääsääntönä perustasolla ja 
soveltuvin osin erikoistason sote-palveluissa.” 

• ”Maakunta erottaa aidosti järjestämisen ja tuotannon eri 
organisaatioihin (oikeushenkilöihin). ” 

• ” Sote-järjestämislaissa ja maakuntalaissa säädetään 
lisäksi, että maakunnat järjestävät säännöllisin väliajoin 
uusia ratkaisuja hakevia konseptikilpailutuksia, jolla 
vähintään tietty määrä toiminnan volyymistä annetaan 
kolmannen tai yksityisen sektorin innovatiivisiin tai 
kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi kehitettäviin 
uusiin ratkaisuihin. Maakunta voi tämän osuuden tuottaa 
itse jos konseptikilpailutus ei ole tuottanut uusia sekä 
muutoin taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltuja 
ratkaisuja.” 
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Toimiiko yksityiset tehokkaammin?
  

• Kustannusvertailuja ja  tutkimustuloksia on 
puolesta ja vastaan  

Miksi yksityinen olisi tehokkaampi? 
» Joustavammat mahdollisuudet toimia 

» Ns. luova tuho toimii (”huonot” lue: kalliit tai 
laadullisesti kehnot toimijat karsiutuvat pois) 

• Miksi julkinen olisi kokonaistaloudellisesti 
edullisempi? 
» Ei tarvetta voiton maksimointiin, osaoptimointi 

vähäisempää (esim. yksityisellä ei ole välttämättä 
kannustinta ennaltaehkäisyyn) 

» Yksityisen puolen hinta sisältää myös voiton, julkinen 
sektori pyörii nollatuloksella 
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Ajatuksia valinnanvapaudesta 

• Kuinka rationaalisia päätöksiä asiakkaat osaavat 
tehdä 
» Minkä tiedon varassa, onko tietoa laadusta ja tai 

vaikuttavuudesta, 

» vai pärjääkö paras markkinoija? 

• Millä mekanismilla hinnoittelu palveluntuottajalle? 
» Suoriteperusteinen hinnoittelu johtaa suoritetehtailuun, 

myös tuoteperusteinen, mutta lievemmin 

» Kapitaatioperusteinen hinnoittelu ideologisesti parempi 
sote-integraation näkökulmasta, mutta hinnoittelumalli on 
vaikea rakentaa, koska yksittäinen toimija ei 
kuitenkaan koskaan voi ottaa täyttä vastuuta 
asiakkaan sote-palveluista (ellei toimija ole 
sairaanhoitopiiri-tasoinen toimija) 
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Hinnoittelumalli ratkaisevassa 
roolissa 

• Kuinka saada palveluntuottaja välittämään niistä 
kustannuksista, jotka eivät aiheudu sille itselleen? 
» Paljon puhutaan erikoissairaanhoidon lähetteistä 
» Esim. palveluasunto tai kotihoidon tuottaja vs. asiakkaan 

päivystyksen käyttö 

• Kuinka saada palveluntuottajia välittämään 
ennaltaehkäisystä? 
» Mittarin rakentaminen jo siihen on vaikeaa, että voitaisiin 

havaita, onko asukkaiden hyvinvointi mennyt oikeaan 
suuntaan 

» Mutta miten todennetaan yksittäisen (yksityisen) toimijan 
osuus siinä, miten mittaustulos on muuttunut??? 

• Valinnanvapauden ja rahoitusmallin toteuttaminen 
kovin pienin kokonaisuuksin voi vaikuttaa 
mittakaavaetujen syntymiseen 

 

25.5.2016 
Tero Tyni erityisasiantuntija | 
Terveydenhuollon ATK päivät 



Yleisiä riskejä 

• Markkinoiden monopolisoituminen? 
» Johtaa kestämättömään hinnoitteluun ja/tai laadun alenemiseen 

(jos hinta kiinteä) 
» Erityisesti syrjäseuduilla 

• Järjestämis- ja tuottamisvastuun ristiriita 
» Järjestäjällä vastuu huolehtia esimerkiksi tilanteessa, jossa 

yksityinen tekee konkurssin ja/tai tilanteessa, jossa markkinoita ei 
synny (annetulla hinnalla) 

» Järjestämisvastuuvalmius vaatii jonkinlaista oman toiminnan 
osuutta kuinka tästä huolehditaan 

» Maakunta sote-OY:n on vaikea toimia ”reservinä”, koska oy:n 
subventio on helposti valtiontukisääntelyn näkökulmasta 
ongelmallisia  

» epäonnistuneet hinnoittelumallit johtavat kustannusten 
nousuun/palvelun laadun/määrän alenemiseen 

• Tiedon siirtyminen – jos epäonnistuu, integraation 
toteutuminen vaarantuu 

25.5.2016 
Tero Tyni erityisasiantuntija | 
Terveydenhuollon ATK päivät 



Huomioon otettavaa 

• Virkavastuun yksityistäminen? 

• Portinvartijan rooli ja hänen kannustimet? 

• Valinnanvapauden ”automaatti”valinta 

» Valinnanvapauden käyttäminen heidän puolestaan, 
jotka eivät vapautta kykene käyttämään 

• Kermankuorinta-ilmiön poistaminen 

• Alihankintaketjut? 

» Ovatko mahdollista, kuka vastaa ketjussa tapahtuvissa 
virheissä? Järjestäjällä viimekätinen vastuu? 
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• Kiitos mielenkiinnosta! 
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