
Hyvinvointialueen talous:

rahoituksesta ja rahan käytöstä 

raportointiin

Antti Niemi 7.3.2022



Talouskurista huolehtiminen on aluevaltuutettujen 

tärkein tehtävä, sanovat soteasiantuntijat – muutosjohtaja: 

”Alueilla tarvitaan aika 

kylmäpäisiä kamreereita”

Muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen 

valtiovarainministeriöstä huomautti Ylen aamussa, että 

sote-uudistuksella tavoitellaan laadukkaita 

palveluja, mutta niiden tuottamisen 

pitää olla kustannustehokasta.
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Ja tärkeää muistaa myös:

Hyvinvointialue ei ole osa valtiota 

missään mielessä, vaan oma 

itsenäinen ja itsehallinnollinen toimija. 

Rahoitusjärjestelmä ei tee siitä 

valtion virastoa.

Hyvinvointialueet päättävät 

itsehallintonsa nojalla 

rahoituksen käytöstä ja 

kohdentamisesta.
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Mistä talousasioista 

aluevaltuusto päättää? 1/2

• hyvinvointialueen talousarviosta 

ja taloussuunnitelmasta 

Tärkeimmät tehtävät:

rahoituksen jako toimintaan, 

rahoituksen riittävyyden 

turvaaminen, rahoituksen 

käytön seuranta



5

A
n

tt
i 
N

ie
m

i

Mistä talousasioista aluevaltuusto päättää? 2/2 

➢ hyvinvointialueen hallintosäännöstä (sisältää useita talouteen liittyviä kohtia):

• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta 

• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista 

• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista 

• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä 

hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä 

asiakasmaksuista 

• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta etuuksien 

perusteista 

• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta 

• tilivelvollisten nimeämisestä 

• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta 



Hyvinvointialueiden yleiskatteinen 

laskennallisen rahoituksen perusta

Hyvinvointialueiden rahoitus on yleiskatteista ja se 

jaetaan hyvinvointialueille laskennallisten sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien 

palvelutarvetta ja olosuhdetekijöitä kuvaavien 

tekijöiden perusteella. Tämän lisäksi osa rahoituksesta 

määräytyy asukasperusteisesti sekä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen kriteerin kautta.

6

A
n

tt
i 
N

ie
m

i



Rahoituksen tarkistaminen

• Hyvinvointialueiden rahoitusmallissa sosiaali- ja 

terveydenhuollon osalta rahoituspohjaa korotetaan 

vuosittain arvioidulla palvelutarpeen ja 

kustannustason kasvulla. 

• Pelastustoimen osalta rahoituspohjaa korotetaan 

kustannustason kasvulla. 

• Lisäksi kustannustasossa huomioidaan myös 

hyvinvointialueiden mahdolliset tehtävämuutokset. 

• Tämän lisäksi hyvinvointialueelle myönnetty 

laskennallinen rahoitus tarkistetaan jälkikäteen 

vuosittain vastaamaan valtakunnallisesti 

toteutuneita kustannuksia.
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Lisärahoitusta voi saada palvelujen turvaamiseksi

• Hyvinvointialueella on oikeus saada lisärahoitusta sosiaali- ja terveyspalvelujen ja 

pelastustoimen palvelujen turvaamiseksi, jos myönnetyn rahoituksen taso muutoin 

vaarantaisi hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien riittävien palvelujen 

saatavuuden.

• Lisärahoitusta koskevaan päätökseen voidaan ottaa ehtoja palvelujen vaikuttavuutta, 

laatua, määrää tai järjestämisen tehokkuutta koskien. Lisärahoitus ei korota sitä 

saaneen hyvinvointialueen seuraavan vuoden rahoitusta.

• Lisärahoitusta voidaan myöntää hyvinvointialueen hakemuksesta tai 

valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai sisäministeriön aloitteesta.

HUOM! Toistuva lisärahoituksen saaminen voi johtaa hyvinvointialueen 

arviointimenettelyyn (kaksi kertaa kolmen peräkkäisen tilikauden aikana).
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Arviointimenettely-huono taloudenpito uhkaa 

hyvinvointialueen itsenäisyyttä 1/2

• Valtiovarainministeriö käynnistää päätöksellään arviointimenettelyn, 

jossa valtio ja hyvinvointialue arvioivat hyvinvointialueen taloudellisia 

sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen 

järjestämiseen liittyviä edellytyksiä selvitä tehtävistään.

• Arviointimenettelyä varten asetetaan arviointiryhmä, jonka jäsenet 

nimeävät valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 

sisäministeriö ja hyvinvointialue. 
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Arviointimenettely-huono taloudenpito uhkaa 

hyvinvointialueen itsenäisyyttä 2/2

• Arviointiryhmä tekee ehdotuksen hyvinvointialueen talouden 

tervehdyttämiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen 

palvelujen järjestämisen edellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimista. 

Aluevaltuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja 

saatettava niitä koskeva päätös valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä varten. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, 

että ne toteuttavat aluevaltuuston päätöksiä toimenpiteistä.

• Valtiovarainministeriö päättää arviointiryhmän toimenpide-ehdotusten ja 

aluevaltuuston päätösten perusteella hyvinvointialue- ja maakuntajakolain 

8 §:ssä tarkoitetun aluejakoselvittäjän asettamisesta selvittämään 

hyvinvointialueen muuttamista > hyvinvointialue liitetään toiseen!
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Vuoden 2023 ennakollinen rahoitus

• Arviolaskelmat on tehty vuoden 2021 talousarviotietojen ja vuoden 2022 

taloussuunnitelmatiedon mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen 

kustannusten perusteella. Samalla kustannukset ja rahoitus on viety vuoden 

2022 tasolle.

• Määräytymistekijät perustuvat pääosin vuoden 2020 tilastotietoihin.

• Vuoden 2022 tasossa kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 

20,16 miljardia euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat 

vuoden 2022 tasossa 470 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueiden 

yleiskatteinen rahoituspohja on siten 20,63 miljardia euroa.

11

A
n

tt
i 
N

ie
m

i



12

A
n

tt
i 
N

ie
m

i

Hyvinvointialueen rahoituksen lähteet

1. Valtion yleiskatteellinen rahoitus – hyvinvointialueilla ei ole verotusoikeutta

2. Maksutuotot (asiakasmaksut)

3. Myyntituotot (esim. hyvinvointialueiden välinen laskutus, vakuutusyhtiölaskutus)

4. Tuet ja avustukset (esim. työterveyshuollon korvaukset Kelalta ja Öljynsuojarahaston 

avustuksien käyttömeno-osuus, soten erillisrahoitukset: sotaveteraanit, sotainvalidit, 

maahanmuuttajien korvaukset, koulutuskorvaukset ym.)

5. Vuokratuotot (pääasiassa asuntojen ja muiden rakennusten vuokratuottoja)

6. Projektirahoitus (kohdennettua projektin tarkoituksen mukaan, ei perustoimintaan)

7. Investointien rahoitus, pääosin kilpailutettua: rahoituslaitokset (liikepankit, 

Kuntarahoitus, Palosuojelurahasto)
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Kahvitauko
15 minuttia
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Projekti-/hankerahoitus

Jatkuvat rahoitukset
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Valtion yleiskatteellisen rahoituksen määrä

Kaikki rahoituslaskelmat ovat edelleen alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta 

koronaepidemian vaikutusten takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen 

lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän 

vuoden tasossa.

Laskelmassa on huomioitu rahoitukseen sisältyvä palvelutarpeen määräaikainen korotus 0,2 %-

yksiköllä vuosille 2023–2029. Vuodesta 2025 lähtien arvioidusta kasvusta huomioidaan 80 %. 

Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollista rahoituksen jälkikäteistarkastusta tai alueiden 

lisärahoitustarpeita eikä myöskään mahdollisia tulevia tehtävämuutoksia. 

Arvio hyvinvointialueiden 

rahoituksesta, milj. euroa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Päijät-Häme 765 792 822 853 893 934 982 1 029 1 067
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Karkea suuntaa-antava rahoituksen 

kokonaismäärä vuonna 2023

1. Valtion rahoitus 790 milj.€

2. Toimintatuotot 110–120 milj.€:
• Asiakasmaksut ja muut myyntituotot 60–70 milj.€  

(HUOM. Asiakasmaksujen alennus vähentää suoraan käytettävissä olevaa rahoitusta)

• Tuet ja avustukset 5–10 milj.€

• Vuokratuotot 10–15 milj.€

• Muut tuotot 1–3 milj.€

Yhteensä noin 900–910 milj.€
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Karkea suuntaa-antava toimintakulujen jakauma 

lajeittain vuonna 2023
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Karkea suuntaa-antava toimintakulujen jakauma

(milj.€) vuonna 2023 suhteessa rahoitukseen
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Palvelun ostojen jakauma karkeasti 

palvelutyypeittäin
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Karkea arvio hyvinvointialueen vuosittaisesta rahan 

käytöstä toiminta-alueittain 
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Karkea arvio hyvinvointialueen sote-rahan 

toimialakohtaisesta käytöstä vuosittain
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Investointien rahoitus-lainanottovaltuus 1/2

• Valtion rahoitusvastuusta johtuen hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa ei 

rahoitustarvetta saa kattaa pitkäaikaisella lainalla. Poikkeuksena tähän kieltoon 

hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetään hyvinvointialueen 

lainanottovaltuudesta. 

• Valtioneuvosto päättää hyvinvointialueen tilikausittaisen valtuuden ottaa 

pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseksi. Hyvinvointialueen 

lainanottovaltuus perustuu lähtökohtaisesti hyvinvointialueen taloudelliseen 

kantokykyyn ja on laskennallinen.
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Investointien rahoitus-lainanottovaltuus 2/2

• Hyvinvointialueen on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa 

tilikautta seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista investoinneista ja niiden 

rahoituksesta. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa lainanottovaltuuden 

kanssa.

• Investointisuunnitelmaa koskeva esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle, 

sosiaali- ja terveysministeriölle ja sisäministeriölle kalenterivuoden loppuun 

mennessä. 

• Valtioneuvosto muuttaa hyvinvointialueen lainanottovaltuutta, jos investointi on 

välttämätön hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen 

tuottamisen jatkuvuuden kannalta tai lainsäädännössä edellytettyjen palvelujen 

turvaamiseksi eikä investointitarvetta voida kattaa muulla tavoin. 
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Investointien rahoitus-lainanottovaltuus

Lainanottovaltuus vie investointien 

päätösvallan täysin valtiolle!

• Lainanottovaltuus Päijät-Hämeessä demolaskelman mukaan 

15 milj.€/vuosi

• Yhtymä kilpailutti ennakollisesti 141 milj.€ lainarahoitusta 

2/2022 > RV 8 ja pela-kiinteistöt



Hyvinvointialueen tilikausi 

on kalenterivuosi (Finlex) 

Talouden johtamisen vuosikello 

Tammikuun alku:

Puolivuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Maaliskuun puoliväli:

Tilinpäätös 

tilintarkastajalle

Huhtikuun alku:

Neljännesvuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Toukokuun loppu:

Tarkastettu tilinpäätös aluehallitukselle 

(+ tiedoksi tarkastuslautakunnalle)

Kesäkuun puoliväli:

Tarkastettu tilinpäätös käsitelty 

aluevaltuustossa

Joulukuun puolivälissä:

Talousarvion ja -

suunnitelman 

hyväksyminen. 

Investointisuunnitelma.

Syyskuun loppu:

Neljännesvuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Heinäkuun alku:

Puolivuosikatsaus 

Valtiokonttorille

Talousarvion 

valmistelu 

Talousarvion 

toteuttaminen ja 

seuranta 

Tilinpäätös ja 

arviointi
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Kuntaportti – Päijät-Soten raportointikanava 

käytössä myös jatkossa uudistettuna

Kuntaportin sisältö jakaantuu vasemman reunan 

navigaatiossa kolmeen kokonaisuuteen:

1. Ohjeet ja toimintaympäristö -osio sisältää 

ohjeet Kuntaportin käyttöön ja julkisista 

lähteistä kerättyä tilastotietoa

2. Yhtymän talous ja toiminta -osio julkaistaan 

syksyllä ja se tulee sisältämään yhtymän 

kuukausiraportoinnin tiedot toiminnasta ja 

taloudesta.

3. Jäsenkuntaraportti-osio sisältää tietoa 

kuntakohtaisista palvelukustannuksista 

• Vuoden 2021 että vuoden 2022 linkit löytyvät 
myös Päijät-Soten sivuilta Talousraportointi 
jäsenkunnille - Päijät-Sote (paijat-sote.fi)

• Kuntaporttiin on uusi nettilinkki vuodelle 2022: 
NHG Raportointi (kmbi.azurewebsites.net)

https://paijat-sote.fi/yhtyma/talous/talousraportointi-jasenkunnille/
https://kmbi.azurewebsites.net/home/run?reportid=1d03a69c-57e2-4a23-8f07-5a79b4f234dd&groupid=42921352-9e80-4a26-b052-66d76cc6b496


Antti Niemi 7.3.2022

Kiitos
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