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§ 225
Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2019

HEL 2020-012164 T 07 01 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi suurten kaupun-
kien terveydenhuollon kustannusten vertailun vuodelta 2019.

Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen

Lisätiedot
Juha Nyman, erityissuunnittelija, puhelin: 310 70198

juha.nyman(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiivistelmä Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksista vuon-
na 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Kuntaliitto on julkaissut tiedot suurten kaupunkien terveyden-
huollon asukaskohtaisista kustannuksista vuodesta 1996 alkaen. 
Vuonna 2019 vertailussa ovat mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, 
Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Tämän asian liit-
teenä on ”Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista 
kustannuksista vuonna 2019”, johon on koottu tietoja Helsingin kustan-
nuksista ja verrattu niitä erityisesti vertailukaupunkien kustannuksiin 
sekä edelliseen vuoteen. 

Raportti suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannuksista vuonna 
2019 on saatavilla Kuntaliiton sivuilla:

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2019

Suurten kaupunkien kustannusvertailun tietojen keruussa ja tietojen
kokoamisessa on pyritty terveydenhuollon kustannusten vertailukelpoi-
suuteen muiden tässä vertailussa olevien kaupunkien kesken. Raport-

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2061-suurten-kaupunkien-terveydenhuollon-kustannukset-vuonna-2019
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tien kustannustoteumia ei tulisi kuitenkaan verrata muiden kustannus-
vertailujen toteumiin tietopohjan määrittelyn erilaisuudesta johtuen. 
Terveydenhuollon lisäksi kustannusvertailu käsittää sosiaalitoimen ym-
pärivuorokautisen hoidon (vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen) 
ja kotihoidon (ei lapsiperheiden kotihoitoa). Kustannukset on ikävakioitu 
ja edellisten vuosien kustannukset on deflatoitu.

Helsingin terveydenhuollon kokonaiskustannukset vuonna 2019 olivat 
yhteensä 1,52 miljardia euroa. Helsingin terveydenhuollon ikävakioidut 
kustannukset (2 368 euroa/asukas) olivat vertailukuntien neljänneksi 
pienimmät. Kustannukset olivat 1,6 prosenttia painotettua keskiarvoa 
pienemmät ja 1,5 prosenttia mediaania pienemmät.

Perusterveydenhuollon avoterveydenhuollossa Helsingin ikävakioidut 
kustannukset, 286 euroa/asukas, olivat vertailukaupunkien kolmannek-
si pienimmät. Kustannukset olivat 24 euroa/asukas mediaanikustan-
nusta pienemmät. Suun terveydenhuollon kustannukset, 99 eu-
roa/asukas, olivat vertailukuntien neljänneksi pienimmät, 7 eu-
roa/asukas mediaanikustannusta pienemmät. Kotihoidon kustannukset, 
214 euroa/asukas, olivat vertailukuntien kuudenneksi pienimmät, 14 
euroa/asukas mediaanikustannusta suuremmat.

Perusterveydenhuollon laitoshoidon ikävakioidut kustannukset 152 eu-
roa/asukas olivat vertailun neljänneksi pienimmät, 14 euroa/asukas alle 
vertailun mediaanin ja tehostetun palveluasumisen kustannukset olivat 
neljänneksi pienimmät, 67 euroa/asukas alle vertailun mediaanin. So-
siaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon ikävakioidut kustannukset 143 
euroa/asukas olivat vertailun toiseksi suurimmat, 72 euroa/asukas ver-
tailun mediaania suuremmat.

Helsingin somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidon ikävakoidut kus-
tannukset 492 euroa/asukas olivat vertailukuntien neljänneksi alhai-
simmat, 44 euroa/asukas alle vertailukuntien mediaanin. Psykiatrisen 
avohoidon kustannukset 153 euroa/asukas olivat neljä euroa/asukas yli 
vertailukuntien mediaanin. Somaattisen erikoissairaanhoidon laitoshoi-
don kustannukset 509 euroa/asukas olivat vertailun viidenneksi alhai-
simmat, lähes vertailukuntien mediaanissa. Psykiatrisen erikoissai-
raanhoidon laitoshoidon kustannukset 88 euroa/asukas olivat viisi eu-
roa alle vertailun mediaanikustannuksen.

Vuonna 2019 terveydenhuollon deflatoidut, ikävakioidut kustannukset 
nousivat Helsingissä 3,0 prosenttia ja vertailukuntien mediaanikustan-
nus nousi 2,1 prosenttia.

Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 mukaan Helsinki tavoittelee
yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Ter-
veydenhuollon ikävakioidut asukaskohtaiset kustannukset olivat Oulus-
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sa, Turussa, Kuopiossa, Tampereella, Lahdessa ja Porissa Helsingin 
kustannuksia korkeammat. Helsingin terveydenhuollon kustannukset 
olivat vertailun seitsemänneksi korkeimmat. Kustannukset olivat Hel-
sinkiä alhaisemmat Espoossa, Jyväskylässä ja Vantaalla.
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