
S T A K E S I N  R A P O R T T E J A  1 6  /  2 0 0 8

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut  PL 220, 00531 Helsinki 
puhelin: (09)  3967 2190, (09)  3967 2308 (automaatti) 

faksi: (09)  3967 2450 • Internet: www.stakes.fi

jan moilanen, nina knape, unto häkkinen,

timo hujanen, petri matveinen

Terveydenhuollon menot ja rahoitus
1995–2005 

OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health Accounts)

käyttöönotto kansallisessa tilastoinnissa

Loppuraportti



© Kirjoittajat ja Stakes

Taitto: Christine Strid

ISBN 978-951-33-2156-7 (nid.)
ISSN 1236-0740 (nid.)
ISBN 978-951-33-2157-4 (PDF)
ISSN 1795-8210 (PDF)

Stakes, Helsinki 2008

Valopaino Oy
Helsinki 2008



�

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

Lukijalle

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesissa on toteutettu vuosina 2006–2007 
terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskeva tilastouudistus osana laajaa SAMPO-hanke-
kokonaisuutta. Työn tavoitteena on ollut luoda OECD:n terveystilastointijärjestelmän (SHA, 
A System of Health Accounts) mukaisiin käsitteisiin ja luokituksiin pohjautuva tilasto. Kan-
salliseen SHA-tilastouudistusta koskevaan projektiryhmään ovat kuuluneet Nina Knape, Jan 
Moilanen ja Petri Matveinen Stakestieto-tulosalueelta sekä Unto Häkkinen ja Timo Hujanen 
Terveystaloustieteen keskuksesta (CHESS). Projektiryhmä on kuullut tilastouudistuksen aikana 
asiantuntijoita erityisesti Stakesista, Tilastokeskuksesta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä, mutta 
myös lukuisia muita yksittäisiä asiantuntijoita eri organisaatioista. Kansallisen SHA-tilastoinnin 
kehittämisessä projektiryhmä on hyödyntänyt aktiivisesti OECD:n, Eurostatin ja WHO:n laaja-
alaista asiantuntemusta aihealueesta. Pohjoismainen SHA-yhteistyö on tukenut työn etenemistä 
antaessaan erinomaisen mahdollisuuden peilata maiden sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä 
ja yhtenäistää terveydenhuoltomenojen tilastointia maiden välillä.

Suomi siirtyy vuonna 2008 sekä kansallisessa että kansainvälisessä terveydenhuollon me-
noja ja rahoitusta koskevassa tilastoinnissa SHA-metodologian mukaiseen raportointiin. Nyt 
julkaistava loppuraportti tarjoaa kuvauksen jatkuvasta, vuotuiseen kansalliseen tilastotuotantoon 
käyttöön otettavasta SHA–pohjaisesta laskentajärjestelmästä, sen käsitteistöstä, tietosisällöstä, 
tilastolähteistä, laskentaperiaatteista sekä tiedot terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta 
vuosilta 1995–2005. Raportti sisältää myös kansainvälisen vertailun terveydenhuollon menojen 
ja rahoituksen kehityksestä OECD-maissa. 

Vuosittain toteutettava terveystilinpitojärjestelmään perustuva tilastointi eroaa sekä sisällöl-
lisesti että menetelmällisesti aikaisemmasta kansallisesta terveysmeno- ja rahoitustietojen tilas-
toinnista. Keskeisin sisällöllinen ero aikaisempaan tilastointiin verrattuna on vanhustenhuollon 
ja pitkäaikaishoidon menojen laaja-alaisempi sisältyminen SHA -tilastointijärjestelmään. 

SHA-käsitteistön mukainen tilasto on tuotettu tukemaan erityisesti kansallista sosiaali- ja 
terveyspoliittista päätöksentekoa ja ohjausta. Julkaisu sopii käsikirjaksi sosiaali- ja terveysalan 
päätöksentekijöille ja suunnittelijoille, alan tutkijoille ja opiskelijoille sekä kaikille, jotka tarvitsevat 
perustietoa terveydenhuollon menojen ja rahoituksen kehityksestä ja tilastoinnista kansallisesti 
ja kansainvälisesti. 

Maaliskuussa 2008

Olli Nylander
tulosaluejohtaja
Stakestieto
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Tiivistelmä

Moilanen Jan, Knape Nina, Häkkinen Unto, Hujanen Timo ja Matveinen Petri. Terveydenhuol-
lon menot ja rahoitus 1995–2005. OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health 
Accounts) käyttöönotto kansallisessa tilastoinnissa. Loppuraportti. Stakes, Raportteja 16/2008. 
149 sivua, hinta 24 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2156-7

Stakesissa on toteutettu vuosina 2006–2007 terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskeva ti-
lastouudistus. Työn tavoitteena on ollut luoda uusi, OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, 
System of Health Accounts) mukaisiin käsitteisiin ja luokituksiin pohjautuva järjestelmä, joka 
vastaa sekä kansallisiin että kansainvälisiin raportointitarpeisiin. Kansallista raportointia varten 
on tuotettu terveystilinpitojärjestelmän tietosisällöistä johdetut ja kansalliset erityispiirteet huo-
mioivat raportointitaulukot. Uuden tilastointijärjestelmän mukaiset tiedot on tuotettu takautuvasti 
tilastovuodesta 1995 alkaen. 

Terveystilinpitojärjestelmän mukaiseen tilastoraportointiin siirrytään sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti vuonna 2008. Kansallisesti Stakes raportoi vuosittain helmikuussa päivi-
tetyt terveydenhuollon meno- ja rahoitustiedot. Sosiaali- ja terveysministeriö tuottaa kyseisten 
tietojen pohjalta vuotuiset terveydenhuoltomenojen ja rahoituksen ennakko- ja ennustetiedot. 
Kansainvälisessä raportoinnissa Stakes noudattaa OECD:n, Euroopan tilastovirasto Eurostatin 
ja Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittelemiä yhteistiedonkeruun tietosisältöjä, rakenteita 
ja aikatauluja.

Uuden SHA-tilastointijärjestelmän mukaiset terveydenhuollon kokonaismenot olivat vuonna 
2005 yhteensä 13 016 miljoonaa euroa. Asukasta kohden menot olivat 2 481 euroa. Euromääräisesti 
suurimmat menoerät koostuivat erikoissairaanhoidon (4,3 miljardia euroa) ja perusterveyden-
huollon palveluista (2,8 miljardia euroa) sekä avohoidon lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten 
kulutustavaroiden käytöstä (2,1 miljardia euroa). 

Uusien tietosisältöjen ja laskentaperiaatteiden myötä kansalliset terveydenhuollon menot 
nousivat 1,1 miljardia euroa vuonna 2005 aikaisemmin käytössä olleen tilaston tietoihin verrat-
tuna1. Merkittävimmin terveydenhuoltomenojen kasvuun vaikuttivat vanhustenhuoltopalveluja 
(693,2 miljoonaa euroa), julkisen terveydenhuollon investointeja (144,8 miljoonaa euroa), ter-
veydenhuollon hallintoa (120,4 miljoonaa euroa) ja lääkkeitä (99,5 miljoonaa euroa) koskevien 
menoerien aikaisempaa laaja-alaisempi sisällyttäminen tilastointiin. Aikaisempaan tilastoon 
verrattuna SHA -tilastointijärjestelmä ei sisällytä puolestaan ympäristöterveydenhuollon menoja 
(130 miljoonaa euroa) varsinaisiin terveydenhuoltomenoihin.

Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna terveydenhuollon menot olivat vuonna 2005 Suomes-
sa 8,3 prosenttia eli nousua aikaisempaan tilastoon verrattuna on 0,8 prosenttiyksikköä. Terveys-
tilinpitojärjestelmän mukaiseen tilastointiin siirtyminen on nostanut terveydenhuoltomenojen 
bruttokansantuotesuhdetta myös muissa OECD-maissa. Kansainvälisesti verrattuna Suomen 
terveydenhuoltomenojen bruttokansantuotesuhde on edelleen alle OECD-maiden keskitason, joka 
vuonna 2005 oli 9,0 prosenttia. Suomen bruttokansantuotteeseen ja asukasmäärään suhteutetut 
terveydenhuoltomenot ovat myös muita Pohjoismaita edelleen alhaisemmat.

Terveydenhuoltomenoja koskeva aikasarjatarkastelu osoittaa menojen kasvaneen tasaisesti 
vuodesta 1995 alkaen. Reaalisesti terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet vuodesta 1995 noin 40 
prosenttia. Kasvu on ollut erityisen voimakasta lääke- ja hammashuollon menoissa, mutta myös 
kuntien ja kuntayhtymien terveydenhuollon ostopalveluissa yksityisiltä palvelujen tuottajilta. 
Ostopalvelujen kasvuun liittyvä kehitys on nähtävissä muun muassa vanhustenhuollossa. Van-
�	 Suomessa	aikaisempi	terveydenhuollon	menoja	 ja	rahoitusta	koskeva	tilastointi	on	pohjautunut	�980	-luvulla	Kelassa	
tutkimuslähtöisesti	kehitettyyn	tilastointijärjestelmään.	Tiedot	on	julkaistu	Kelassa	Terveydenhuollon	kustannukset	ja	rahoi-
tus	-raporteissa.	Tilastointi	siirtyi	Stakesiin	vuonna	200�,	josta	alkaen	tiedot	on	raportoitu	vuosittain	internetissä	julkaistussa	
Terveydenhuollon	menot	ja	rahoitus	-tilastotiedotteessa.	
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hustenhuollon menojen yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, että kuntien ja kuntayhtymien 
tuottaman vanhusten laitoshoidon perusterveydenhuollon vähintään 90 vuorokautta kestävän 
pitkäaikaishoidon ja kotipalvelujen osuus vanhustenhuollon menoista on laskenut vähitellen 
vuodesta 1995 alkaen. Vanhustenhuollon menoissa heijastuu myös yleinen toimintoihin liittyvä 
rakennemuutos, sillä kuntien ja kuntayhtymien järjestämien muiden vanhustenpalvelumenojen 
osuus, joka sisältää muun muassa palveluasumisen ja muut asumispalvelut, on lähes kaksinker-
taistunut vuodesta 1995.

Suomen terveydenhuoltomenot rahoitetaan pääosin julkisin varoin. Vuonna 2005 terveyden-
huoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 75,0 prosenttia eli 9,8 miljardia euroa ja yksityisen 
rahoituksen osuus 25,0 prosenttia eli 3,3 miljardia euroa. Kuntien rahoitusosuus terveydenhuol-
tomenoista oli suurin eli 38,1 prosenttia. Valtion rahoitusosuus oli vastaavana ajankohtana 21,9 
prosenttia. Valtion rahoitusosuus laski nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen, mutta kääntyi 
nousuun vuonna 2003. Vastaavana ajanjaksona kuntien rahoitusosuus nousi, mutta on viime 
vuosina hieman laskenut. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) rahoitusosuus on noussut vuodesta 1995 
alkaen lähes yhtäjaksoisesti ollen vuonna 2005 yhteensä 15,0 prosenttia.

Yksityisen rahoituksen osuus terveydenhuoltomenoista on laskenut vuoden 2003 jälkeen. 
Keskeisimmin kehitykseen on vaikuttanut kotitalouksien rahoitusosuuden lasku. Vuonna 2005 
kotitaloudet rahoittivat terveydenhuoltoa 2,6 miljardilla eurolla eli niiden rahoitusosuus me-
noista oli 19,6 prosenttia. Kotitalouksien rahoitusosuudesta 45,4 prosenttia oli asiakasmaksuja, 
37,9 prosenttia lääkkeisiin ja muiden lääkinnällisten laitteiden menoja sekä loput 16,7 prosenttia 
erilaisten hoitolaitteiden ja lääkinnällisten tuotteiden hankinta- sekä matkakuluja. Työnantajien 
rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista on noussut vuodesta 1995 alkaen ja vakiintunut viime 
vuosina 2,0 prosenttiin. Yksityisen vakuutuksen osuus on sen sijaan hieman laskenut vastaavana 
ajanjaksona.

Kansainvälisesti verrattuna julkisen sektorin rahoitusosuus on Suomessa OECD-maiden 
keskitasoa eli 73,0 prosenttia hieman korkeampi. Suomen rahoitusrakenne poikkeaa sen sijaan 
muista Pohjoismaista, missä julkinen sektori rahoittaa yli 80 prosenttia terveydenhuoltomenois-
ta. Kotitalouksien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista on Suomessa lähellä OECD-maiden 
keskitasoa, joka vuonna 2005 oli 20,0 prosenttia. 

Avainsanat: terveydenhuolto, menot, rahoitus, terveystilinpitojärjestelmä
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Sammandrag

Moilanen Jan, Knape Nina, Häkkinen Unto, Hujanen Timo ja Matveinen Petri. Terveydenhuol-
lon menot ja rahoitus 1995–2005. OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health 
Accounts) käyttöönotto kansallisessa tilastoinnissa. Loppuraportti [Hälso- och sjukvårdsutgifter 
och deras finansiering 1995–2005. Ibruktagande av OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, 
System of Health Accounts) i den nationella statistikföringen. Slutrapport]. Stakes, Rapporter 
16/2008. 149 sidor, pris 24 €. Helsingfors 2008. ISBN 978-951-33-2156-7

Åren 2006–2007 genomfördes vid Stakes en statistikreform i fråga om hälso- och sjukvårdsutgifter 
och deras finansiering. Arbetet hade som mål att skapa ett nytt system, som bygger på begreppen 
och klassifikationerna i OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts) 
och som uppfyller både nationella och internationella rapporteringsbehov. För den nationella 
rapporteringen utarbetade man rapporteringstabeller. De härleddes från datainnehållet i systemet 
för hälsoräkenskaper och tar hänsyn till de nationella särdragen. Datan enligt det nya statistik-
föringssystemet har tagits fram retroaktivt med början i statistikår 1995. 

År 2008 övergår man både nationellt och internationellt till den nya statistikrapporterin-
gen enligt systemet för hälsoräkenskaper. På nationell nivå rapporterar Stakes om hälso- och 
sjukvårdsutgifterna och deras finansiering. Dessa data uppdateras i februari varje år. På grundval 
av dessa data utarbetar social- och hälsovårdsministeriet sedan de årliga preliminära uppgifterna 
och prognosuppgifterna om hälso- och sjukvårdsutgifterna och deras finansiering. I den inter-
nationella rapporteringen följer Stakes de datainnehåll, strukturer och tidsplaner som OECD, 
Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) och Världshälsoorganisationen (WHO) 
fastställt för den gemensamma datainsamlingen.

År 2005 var de totala hälso- och sjukvårdsutgifterna enligt systemet för hälsoräkenskaper 
13 016 miljoner euro. Utgifterna per invånare var 2 481 euro. De största utgiftsposterna i euro 
utgjordes av den specialiserade sjukvården (4,3 miljarder euro) och primärvården (2,8 miljarder 
euro) samt av läkemedelsbruket och bruket av övriga medicinska förbrukningsartiklar inom 
öppenvården (2,1 miljarder euro). 

I och med nya datainnehåll och kalkyleringsprinciper ökade de nationella hälso- och 
sjukvårdskostnaderna med 1,1 miljarder euro 2005 jämfört med datan i den statistik som användes 
tidigare.1 Den största orsaken till att hälso- och sjukvårdsutgifterna ökade var att utgiftsposter 
med koppling till äldreomsorg (693,2 miljoner euro), den offentliga hälso- och sjukvårdens in-
vesteringar (144,8 miljoner euro), hälso- och sjukvårdens administration (120,4 miljoner euro) 
och läkemedel (99,5 miljoner euro) i större utsträckning än tidigare inbegripits i statistiken. Till 
skillnad från den tidigare statistiken inbegriper systemet för hälsoräkenskaper inte utgifter för 
miljö- och hälsoskydd (130 miljoner euro) i de faktiska hälso- och sjukvårdsutgifterna.

År 2005 var hälso- och sjukvårdsutgifterna i relation till bruttonationalprodukten 8,3 pro-
cent i Finland, dvs. 0,8 procentenheter högre jämfört med den tidigare statistiken. Ibruktagande 
av system för hälsoräkenskaper har ökät relation till bruttonationalprodukten också i de övriga 
OECD-länderna. Internationellt sett är Finlands hälso- och sjukvårdsutgifter i relation till brut-
tonationalprodukten fortfarande under OECD-ländernas genomsnitt, som var 9,0 procent 2005. 
Även i relation till bruttonationalprodukten och invånarantalet är hälso- och sjukvårdsutgifterna 
i Finland fortfarande lägre än i de övriga nordiska länderna.

�	 I	 Finland	 byggde	 den	 tidigare	 statistikföringen	 av	 hälso-	 och	 sjukvårdsutgifter	 och	 deras	 finansiering	 på	 ett	 statistik-
föringssystem	som	med	utgångspunkt	 i	 forskning	utvecklats	av	Folkpensionsanstalten	på	�980-talet.	Datan	publicerades	 i	
Folkpensionsanstaltens	rapporter	om	hälso-	och	sjukvårdens	kostnader	och	finansiering.	År	200�	överfördes	statistikföringen	
till	Stakes,	och	från	och	med	då	har	datan	rapporterats	i	ett	statistikmeddelande	om	hälso-	och	sjukvårdsutgifterna	och	deras	
finansiering,	som	publiceras	på	webben	varje	år.
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En tidsseriegranskning av hälso- och sjukvårdsutgifterna visar att utgifterna stadigt ökat 
ända sedan 1995. Från och med 1995 har hälso- och sjukvårdsutgifterna ökat realt med cirka 
40 procent. Ökningen har varit särskilt kraftig i utgifterna för läkemedelsförsörjningen och 
tandvården, men också inom tjänster som kommunerna och samkommunerna köpt av privata 
vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Bruket att köpa tjänster ökar och samma utveckling ses till 
exempel inom äldreomsorgen. En mer detaljerad granskning av äldreomsorgens utgifter visar att 
andelen för sådan institutionsvård och hemservice för äldre som kommuner och samkommuner 
tillhandahåller, samt andelen långvårdsperioder på minst 90 dygn inom primärvården minskat 
gradvis från och med 1995. I äldreomsorgens utgifter återspeglas också en allmän strukturfö-
rändring i anslutning till verksamheten. Utgiftsandelen för övriga utgifter för äldreomsorg som 
kommuner och samkommuner organiserar, som omfattar bland annat serviceboende och annat 
boendeservice, har nämligen nästan fördubblats sedan 1995.

Finlands hälso- och sjukvårdsutgifter finansieras i huvudsak med offentliga medel. År 2005 
var den offentliga finansieringens andel av hälso- och sjukvårdsutgifterna 75,0 procent, dvs. 9,8 
miljarder euro, och den privata finansieringens andel var 25,0 procent, dvs. 3,3 miljarder euro. 
Kommunernas finansieringsandel av hälso- och sjukvårdsutgifterna var störst, dvs. 38,1 procent. 
Statens andel av finansieringen var under motsvarande period 21,9 procent. Efter mitten av 
1990-talet minskade statens finansieringsandel snabbt, men den började åter öka 2003. Under 
motsvarande period ökade kommunernas finansieringsandel, men den har lite minskat under de 
senaste åren. Folkpensionsanstaltens (FPA) finansieringsandel har ökat nästan oavbrutet sedan 
1995. År 2005 var den totalt 15,0 procent.

Den privata finansieringens andel av hälso- och sjukvårdsutgifterna har minskat efter 2003. 
Utvecklingen har påverkats mest av minskningen av hushållens finansieringsandel. År 2005 
finansierade hushållen hälso- och sjukvården med 2,6 miljarder euro. Med andra ord var deras 
finansieringsandel av utgifterna 19,6 procent. Av hushållens finansieringsandel var 45,4 procent 
klientavgifter, 37,9 procent utgifter för läkemedel och medicinska förbrukningsartiklar samt 
16,7 procent anskaffningsutgifter för vårdutrustning av olika typ och medicinska artiklar samt 
resekostnader. Från och med 1995 har arbetsgivarnas finansieringsandel av hälso- och sjukvård-
sutgifterna ökat. Under de senaste åren har den varit 2,0 procent. Den privata försäkringens andel 
har däremot minskat lite under motsvarande period.

Internationellt sett är den finländska offentliga sektorns finansieringsandel på OECD-län-
dernas genomsnittsnivå, dvs. drygt 73,0 procent. Däremot avviker Finlands finansieringsstruktur 
från de övriga nordiska ländernas struktur, där den offentliga sektorn finansierar över 80 procent 
av hälso- och sjukvårdsutgifterna. Hushållens finansieringsandel av hälso- och sjukvårdsutgifterna 
är i Finland nära OECD-ländernas genomsnitt, som var 20,0 procent 2005. 

Nyckelord: hälsovård, utgifter, finansiering, system för hälsoräkenskaper
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Abstract

Moilanen Jan, Knape Nina, Häkkinen Unto, Hujanen Timo ja Matveinen Petri. Terveydenhuollon 
menot ja rahoitus 1995–2005. OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of Health 
Accounts) käyttöönotto kansallisessa tilastoinnissa. Loppuraportti [Health Expenditure and 
Financing 1995–2005. Implementing the OECD System of Health Accounts (SHA) in National 
Statistical Accounting. Final Report]. STAKES, Reports 16/2008. pp. 149, price 24 €. Helsinki 
2008. ISBN 978-951-33-2156-7

In 2006–2007, STAKES implemented a statistical reform concerning the accounting of health 
expenditure and financing. The aim of the reform was to create a new system that is based on 
the concepts and classifications of the OECD System of Health Accounts (SHA) and that meets 
both national and international reporting needs. For the purposes of national reporting, a set 
of reporting tables were produced on the basis of the data content of the SHA while taking into 
account national special features. Data in accordance with the new accounting system have been 
produced retrospectively from 1995 onwards. 

The SHA will be brought into use in 2008 both nationally and internationally. At national 
level STAKES will report updated health expenditure and financing data each year in February.  
Drawing on these data, the Ministry of Social Affairs and Health will produce annual preliminary 
data and predictions on health expenditure and financing. Internationally STAKES will follow the 
data contents, structures and timetables of a common data collection procedure, as specified by the 
OECD, the European Statistical Office (Eurostat) and the World Health Organisation (WHO)

According to the new SHA, total health expenditure in Finland totalled EUR 13 016 million 
in 2005. Per-capita expenditure amounted to EUR 2481. The largest expenditure categories in 
euro terms were services in specialised health care (EUR 4.3 billion) and primary health care 
(EUR 2.8 billion) and the consumption of pharmaceuticals and other medical non-durables in 
outpatient care (EUR 2.1 billion) 

With the introduction of the new data content and accounting principles, national health 
expenditure increased by EUR 1.1 billion in 2005, compared with the data according to the national 
accounts used previously.   This increase was largely due to the fact that expenditure categories 
concerning care and services for older people (EUR 693.2 million), public health investments 
(EUR 144.8 million), health administration (EUR 120.4 million) and pharmaceuticals (EUR 99.5 
million) were included in the new accounts more extensively than previously. Unlike the national 
accounts previously in use, however, the SHA excludes environmental health expenditure (EUR 
130 million) from core health care expenditure.

In 2005, health care expenditure as a proportion of gross domestic product (GDP) amounted 
to 8.3 per cent in Finland, representing an increase of 0.8 percentage points compared with the 
previous accounts. Implementing the SHA has increased the proportion of GDP in other OECD 
countries, as well. In international comparison, Finnish health expenditure as a proportion of GDP 
continues to be below the OECD average, which was 9.0 per cent in 2005. Health expenditure 
as a proportion of GDP and in relation to the population also continues to be below the level it 
has in the other Nordic countries.

A time-series analysis of health expenditure indicates a steady growth since 1995. In real 
terms, the growth of health expenditure since 1995 has been some 40 per cent. An especially great 
increase took place in expenditure on pharmaceuticals and dental care but also in expenditure 
on health services purchased by municipalities and joint municipal boards from private service 
providers. The upward trend in purchased services can be seen for example in elderly care. A 
more detailed analysis of expenditure on services for older people shows a gradual decrease 
since 1995 in the proportion accounted for by institutional care, long-term care (at least 90 days) 
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in primary health care and home-help services by municipalities and joint municipal boards. 
Another general structural change in operations can also be seen in elderly care expenditure: 
the proportion of expenditure on other services for older people organised by municipalities and 
joint municipal boards, including for example sheltered housing and other housing services, has 
almost doubled since 1995.

Health expenditure in Finland is mostly financed from public sources. In 2005, public 
financing of health expenditure accounted for 75.0 per cent or EUR 9.8 billion and private 
financing for 25.0 per cent or EUR 3.3 billion. Municipalities accounted for the largest proportion 
of health financing, 38.1 per cent. The state accounted for 21.9 per cent in the same period. The 
proportion financed by the state decreased rapidly after the mid-1990s but started again to rise in 
2003. The proportion financed by municipalities increased in the same period but has decreased 
somewhat in recent years. The proportion financed by the Social Insurance Institution (Kela) has 
been increasing since 1995 almost without interruption, being 15.0 per cent in total in 2005. 

The proportion of health expenditure financed from private sources has decreased after 2003.  
This trend can largely be attributed to a decrease in the proportion financed by households. In 
2005, health financing by households amounted to EUR 2.6 billion, representing 19.6 per cent of 
expenditure. Of the proportion financed by households, 45.4 per cent consisted of client fees, 37.9 
per cent of expenditure on pharmaceuticals and other medical non-durables and the remaining 
16.7 per cent of expenditure on the acquisition of various medical appliances and equipment and 
medical products, as well as travel expenses. The proportion of health expenditure financed by 
employers has been increasing since 1995, having been steady at 2.0 per cent in recent years. By 
contrast, the proportion financed from private insurances has been decreasing somewhat over 
the same period. 

In international comparison, the proportion of health expenditure financed by the public 
sector in Finland is slightly above the OECD average, which is 73.0 per cent. Further, the structure 
of health financing in Finland differs from the other Nordic countries, where the public sector 
financed more than 80 per cent of health expenditure. The proportion of health expenditure 
financed by households in Finland is close to the OECD average, which was  20.0 per cent in 
2005. 

Keywords: healthcare, expentidure, financing, System of Health Accounts (SHA)
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1 JOHDANTO

OECD-maat käyttävät keskimäärin 9 prosenttia bruttokansantuotteestaan terveydenhuoltoon 
(OECD Health Data 2007). Teknologian kehittyminen, väestön lisääntyneet odotukset tervey-
denhuoltojärjestelmää kohtaan sekä väestön ikääntyminen ovat haasteita, jotka luovat edelleen 
paineita terveydenhuoltomenojen kasvulle (OECD Health at a Glance 2007). Kansainvälisesti 
tarkasteltuna vertailukelpoiselle tilastotiedolle, jolla pystytään nykyistä paremmin arvioimaan 
terveydenhuoltojärjestelmien tehokkuutta, tuottavuutta ja tasa-arvoisuutta, on yhä enemmän 
tarvetta. Vastatakseen näihin haasteisiin OECD on kehittänyt yhdessä jäsenmaiden asiantun-
tijoiden sekä Euroopan tilastotoimisto Eurostatin ja Maailman terveysjärjestö WHO:n tuella, 
kansantalouden tilinpitokehikkoon pohjautuvan terveystilinpitojärjestelmän (SHA, System of 
Health Accounts).

Vuonna 2000 ilmestyneen SHA-oppaan myötä uuteen tilastointijärjestelmään pohjautuva 
raportointi on laajentunut jatkuvasti. OECD, Eurostat ja WHO ovat toteuttaneet SHA-yhteis-
tiedonkeruun tilastovuodesta 2003 alkaen. Viimeisimmässä eli tilastovuotta 2005 koskevassa 
yhteistiedonkeruussa noin 20 OECD-maata raportoi tietonsa SHA-metodologian mukaisesti. 
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta SHA-metodologian pilotointi on alkanut myös muissa 
OECD-maissa. SHA-tilastointijärjestelmän käyttöönottoa vauhdittaa osaltaan Euroopan Parla-
mentin ja Neuvoston asetus kansanterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista. 
Lakiasetus otetaan käyttöön vaiheittain ja se tulee velvoittamaan jäsenmaita tuottamaan SHA- 
tilastointijärjestelmän mukaiset tiedot Eurostatille.

Suomen toistaiseksi käytössä ollut Terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilasto pohjau-
tuu 1980-luvulla Kelassa tutkimuslähtöisesti tuotettuun tilastointijärjestelmään. Kansallisista 
lähtökohdista tarkasteltuna uudistustarve on tullut yhä ajankohtaisemmaksi sekä tilastointi- että 
sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä tapahtuneiden muutosten myötä. Kansallisen tilas-
touudistuksen pohjaksi SHA tarjoaa muiden OECD-maiden kanssa yhteneväisesti käytettävän 
tilastointijärjestelmän.

Tämän raportin tavoitteena on kuvata jatkuvaan, vuotuiseen kansalliseen tilastotuotantoon 
käyttöön otettava laskentajärjestelmä, jolla voidaan tuottaa mahdollisimman ajantasaiset ja 
luotettavat terveydenhuollon menoja ja rahoitusta kuvaavat tiedot kansallisiin ja kansainvälisiin 
tilastotarpeisiin OECD:n terveystilinpidon mukaisina. Työ on jatkoa vuonna 2002 Stakesissa 
toimineelle terveydenhuollon kustannus- ja rahoitustilaston uudistamistyöryhmän työlle (Haa-
panen 2003). 

Raportin luvussa 2 kuvataan yleisesti terveystilinpidon käsitteellistä viitekehystä ja kytkentää 
erityisesti kansantalouden tilinpitoon. Luvussa 3 kuvataan SHA-metodologian toimintoluokit-
telun sisältö SHA-manuaalin mukaisina käännöksinä. Jokaisen luokan osalta kuvataan myös 
Suomen kansallisen tilaston vastaava tietosisältö, käytetyt tilastolähteet ja menetelmät sekä 
arvioidaan näiden luotettavuutta. Raportin luvussa 4 kuvataan kansallista raportointia varten 
tuotettujen taulukkosisältöjen rakenne. Kansalliseen raportointiin tuotetut taulukot täydentävät 
tietosisältörakenteineen kansainväliseen raportointiin suunnattuja karkeamman tason tieto-
sisältöjä. Jälkimmäiset taulukot ja niiden luokittelut vastaavat kansainvälisen vertailtavuuden 
vaatimuksiin kun taas kansallisesti räätälöityjen terveydenhuollon toimintoja ja näitä vastaavia 
menoja koskevien taulukkojen tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspoliittisen suunnittelun 
ja päätöksenteon pohjaksi tarvittavaa tietoa kansallisesti merkittävistä aihealueista relevanteissa 
toimintoluokissa.

Raportin luvussa 5 kuvataan terveystilinpitojärjestelmän tuottajaluokittelun sisältö SHA-ma-
nuaalin mukaisesti. Tämän lisäksi jokaisen luokan osalta kuvataan vastaava Suomen kansallisen 
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tilaston tietosisältö. Johtuen terveydenhuoltomenojen tuottajakohtaisen luokittelun haasteellisesta 
hyödyntämismahdollisuudesta sosiaali- ja terveyspoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, 
kansallinen raportointi pohjautuu yksinomaan OECD:n, Eurostatin ja WHO:n yhteistiedonkeruun 
luokitteluun ja siitä johdettuun taulukkoon. 

Luku 6 käsittelee terveystilinpidon rahoittajaluokittelun SHA-manuaalin mukaista ja vastaa-
vaa kansallista tietosisältöä. Raportin luvussa 7 kuvataan edelleen kansallista raportointia varten 
terveystilinpitojärjestelmän rahoittajaluokista johdetun taulukon sisältö ja rakenne. 

Luvussa 8 kuvataan SHA-metodologian mukaisia terveydenhuoltomenoja toiminnoittain ja 
rahoittajittain vuosilta 1995–2005. Raportissa arvioidaan Suomen terveydenhuollon menoja ja 
rahoitusta myös kansainvälisen vertailun pohjalta. Luvussa arvioidaan lisäksi terveydenhuollon 
menoihin ja rahoituksen kehitykseen vaikuttaneita yleisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia kehitys-
trendejä. Loppuosa luvusta käsittelee yleisiä terveydenhuollon menojen ja rahoituksen tilastointiin 
liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita sekä näitä koskevia jatkokehittämistoimenpiteitä. 

Raportin luvussa 9 kuvataan kansallisen SHA-tilastoinnin keskeisimmät tietolähteet. Luvussa 
10 kuvataan raportissa käytetyt muut tietolähteet. Julkaisun liitetaulukoita koskevassa luvussa 
11 kuvataan Stakesin jatkuvaan kansalliseen raportointiin vuodesta 2008 alkaen sisällytettävät 
taulukot ja niiden aikasarjat vuodesta 1995 alkaen. Liitetaulukot 1–8 on tuotettu vastaamaan 
erityisesti kansallisiin tarpeisiin. Vastaavasti taulukot 9–11, joiden mukainen tietosisältö toimi-
tetaan vuosittain OECD:lle, Eurostatille ja WHO:lle, sisältävät kansainvälisesti vertailukelpoiset 
tietosisällöt kaikissa luokissa.
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2 TERVEYSTILINPIDON KÄSITTEELLINEN VIITEKEHYS

2.1 Lähtökohdat 
System of Health Accounts (SHA) on terveydenhuollon menojen ja rahoituksen tilastointike-
hikko, jonka avulla terveydenhuoltojärjestelmää voidaan tarkastella kansantalouden tilinpidon 
kanssa yhteneväisestä näkökulmasta. SHA-tilastointikehikossa eli terveystilinpidossa eritellään 
terveydenhuoltoon kuuluvat ydintoiminnot terveyteen liittyvistä toiminnoista sekä painotetaan 
terveydenhuollon roolia eri sektoreiden yli ulottuvana yhteisenä talous- ja sosiaalipolitiikan 
sillanrakentajana. Perustuessaan yleisesti hyväksyttyihin määritelmiin, luokitteluihin ja tilinpi-
tosääntöihin SHA tarjoaa viitekehyksen, joka mahdollistaa aikaisempaa vertailukelpoisempien 
vertailujen tekemisen eri maiden välillä sekä poliittisten uudistusten taloudellisten vaikutusten 
arvioinnin. (OECD 2000, 11.)

SHA-tilastointikehikossa perusluokituksina ovat terveydenhuollon toiminnot (functions), 
tuottajat (providers) ja rahoittajat (financiers). Kyseisellä terveydenhuoltomenojen kolmijaottelulla 
vastataan kysymyksiin mitä palveluja tarjotaan, mikä taho palvelut tuottaa ja mistä terveyden-
huollon rahoitus on peräisin (OECD 2000, 12).

Terveydenhuoltomenojen kolmijaottelun perustana on kansainvälinen terveystilinpidon 
luokittelu ICHA (International Classification for Health Accounts), jolla yllä esitettyihin kysy-
myksiin etsitään vastauksia:
•	 terveydenhuollon toiminnot ICHA-HC (ICHA classification of health care functions);
•	 terveydenhuollon tuottajatahot ICHA-HP (ICHA classifications of health care providers);
•	 terveydenhuollon rahoittajat ICHA-HF (ICHA classification of sources of funding).

Kansainvälinen terveystilinpidon luokittelu (ICHA) sisältöineen on kuvattu yksityiskohtaisemmin 
jäljempänä luvuissa 3, 5 ja 6.

2.2 Terveydenhuolto ja terveydenhuollon tuotantorajat
Terveydenhuollon kokonaismenoihin tulee SHA-tilastointikehikon mukaisesti sisällyttää kotimais-
ten talousyksiköiden terveyspalvelujen kulutus sekä terveydenhuollon tuottajien bruttopääoman 
muodostus (OECD 2000, 57). Määritelmästä seuraa, että terveydenhuollon menoihin lasketaan 
kotimaisen kulutuksen lisäksi terveyspalvelujen tuonti viennin jäädessä ulkopuolelle. Tällöin 
esimerkiksi matkailijoiden ulkomailla käyttämien terveyspalvelujen kustannukset tulee lisätä 
kokonaismenoihin. Vastaavasti kotimainen terveyspalvelujen tarjonta ulkomaisille matkailijoille 
tulee vähentää kokonaismenoista.2

Terveydenhuollon kokonaismenoja arvioitaessa on määriteltävä, mitä on terveydenhuolto 
ja mitkä tavarat ja palvelut katsotaan kuuluviksi terveydenhuollon tuotantoon ja kulutukseen. 
SHA lähestyy terveydenhuollon määritelmää toimintojen kautta. Toiminnoilla viitataan tervey-
denhuollolla aikaansaataviin tavoitteisiin, kuten tautien torjuminen, terveyden edistäminen tai 
kuntouttaminen. Jäljempänä luvussa 4 yksityiskohtaisesti kuvattujen toimintojen määrittelyjen 
taustalla on ohjenuorana toiminut eräänlainen periaatteellinen terveydenhuollon käsite. Tämän 
käsitteen mukaan terveydenhuoltotoiminta koostuu joukosta toimenpiteitä, joilla instituutiot tai 

2	 Toistaiseksi	kansallisessa	SHA-tilastoinnissa	terveydenhuoltopalvelujen	vienti	(ulkomaalaisten	kuluttamat	palvelut	Suo-
messa)	sisältyy	menoihin	eikä	tuontia	ole	huomioitu.	Moilanen	(2007)	on	arvioinut,	että	kunnallisessa	erikoissairaanhoidossa	
vientiä	vuonna	2002	oli	noin	4,3	milj.	euroa.	Viennistä	noin	46	%	tuotettiin	Ahvenanmaalla,	Pohjois-Pohjanmaalla	ja	Pirkan-
maalla.
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yksilöt pyrkivät, lääketieteellisen ja sairaanhoidollisen osaamisen ja teknologian avulla, saavut-
tamaan seuraavat päämäärät (OECD 2000, 41–42):
•	 terveyden edistäminen ja tautien ennaltaehkäisy;
•	 sairauden hoito ja ennenaikaisen kuolleisuuden vähentäminen;
•	 sairaanhoitoa tarvitsevien, kroonisista sairauksista kärsivien hoito;
•	 sairaanhoitoa tarvitsevien, terveyteen liittyvästä vammasta, invaliditeetista tai haitasta kär-

sivien hoito;
•	 asianmukaisen saattohoidon järjestäminen;
•	 kansanterveystyön järjestäminen ja hallinnointi;
•	 terveysohjelmien, sairausvakuutuksen ja muun rahoituksen järjestäminen ja hallinnointi.

Terveydenhuollon käsitteen pohjalta terveydenhuollon tuotantoon tulee sisällyttää sairaanhoidon 
ja muunlaisen yllämainitun hoidon lisäksi hoidon aikaansaamiseksi tarvittavat hallinnointi-, 
toimisto- ja ylläpitopalvelut. SHA-tilastoinnissa tuotannon määrittelyssä nojaudutaan kansan-
talouden tilinpidon tuotantokäsitteeseen. Tuotanto määritellään kansantalouden tilinpidossa 
seuraavasti (EKT 1995, § 3.07):

 Tuotanto on institutionaalisen yksikön valvonnassa ja vastuulla suoritettua toimintaa, jossa 
institutionaalinen yksikkö käyttää panoksina työtä, pääomaa sekä tavaroita ja palveluita 
tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi.

Tuotannoksi katsottavasta toiminnasta rajataan kansantalouden tilinpidossa kuitenkin eräät 
kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut (EKT 1995, § 3.09):

 Tuotantoon ei lueta sellaisten kotitalouspalveluiden ja henkilökohtaisten palveluiden 
tuotantoa, jotka tuotetaan ja kulutetaan saman kotitalouden piirissä (lukuun ottamatta 
palkatun kotitaloushenkilöstön työtä ja omistusasuntojen palveluita). Esimerkkeinä voidaan 
mainita:

 a) asuntojen siivous, sisustaminen, kunnostus ja huolto, jos nämä toiminnat ovat tavan-
  omaisia vuokralaiselle;
 b) kotitalouksien kestokulutustavaroiden puhtaanapito, huolto ja korjaus;
 c) aterioiden valmistus ja tarjoilu;
 d) lastenhoito, -valmennus ja -ohjaus;
 e) sairaiden, sairaalloisten ja vanhusten hoito;
 f) kotitalouden jäsenten tai heidän tavaroidensa kuljetus.

Tässä kohden SHA poikkeaa kansantalouden tilinpidon tuotantorajoista. Kotitalouksien itselleen 
tuottamat palvelut eivät pääasiallisesti sisälly kansantalouden tilinpidon tuotantoon, mutta SHA-
tilastoinnissa vastaavanlaiset terveydenhuollon palvelut tulee sitä vastoin huomioida. Esimerkiksi 
omaishoidon tuet käsitellään kansantalouden tilinpidossa tulonsiirtoina kun taas SHA-tilastoin-
nissa ne sisällytetään terveydenhuollon tuotantoon. (OECD 2000, 58–59.)

SHA-tilastointia koskeva ohjeistus suosittaa käytettävän samaa tuotannon määritelmää kuin 
kansantalouden tilinpidossa lukuun ottamatta yllä mainittua poikkeusta sekä työterveyshuollon 
poikkeavaa käsittelyä. Työterveyshuoltoa pääasiallisena tai toissijaisena toimintanaan tuottavien 
toimipaikkojen palvelut sisältyvät kansantalouden tilinpidon tuotantotilille ja siten myös kulu-
tusmenoihin. Sen sijaan yritysten itse työntekijöilleen tuottamien työterveyshuollon palvelujen 
menojen katsotaan olevan varsinaisen tuotannon aikaansaamiseksi käytettyjä panoskustannuksia. 
Koska yrityksillä ei oleteta olevan kulutusmenoja ja koska yritysten itselleen tuottamien työter-
veyshuollon palvelujen kustannukset eivät näy heidän tuotannossaan, ei työterveyshuollosta 
koituvia kokonaismenoja ole myöskään saatavilla kansantalouden tilinpidon mukaisissa kulu-
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tusmenoissa (OECD 2000, 44, 58; EKT 1995, § 3.80).3 SHA:ssa työterveyshuolto tulee kuitenkin 
kokonaisuudessaan huomioida osana terveydenhuollon tuotantoa (pl. terveydenhuollon tuottajien 
oma työterveyshuollon tuotanto) sekä kokonaismenoja.

Tuotanto arvotetaan SHA:ssa pääasiallisesti perushintaan.4 Perushinnasta poiketaan kuiten-
kin markkinattomien tuotteiden kohdalla, jolloin markkinahintoja ei ole saatavilla. Esimerkiksi 
kuntien ja kuntayhtymien tuottamien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen katsotaan olevan 
(muutamia liikelaitoksia lukuun ottamatta) markkinattomia tuotteita. Tällöin tuotanto tulee ar-
vottaa tuotantokustannusten summana. Tuotannon arvottaminen kuvataan yksityiskohtaisemmin 
Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän käsikirjassa (EKT 1995 § 3.46–3.68).

Kansantaloudessa tuotanto käytetään välituotteina, loppukulutus- sekä pääomahyödykkeinä. 
Lisäksi osa tuotannosta ohjautuu vientiin (EKT 1995 § 3.76–3.80). Kansantalouden kulutus-
menot saadaan laskettua kotitalouksien, julkisyhteisöjen sekä kotitalouksia palvelevien voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen loppukulutusmenojen summana. Kotitalouksien, julkis- ja voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen terveydenhuollon kulutustavararoihin ja palveluihin käyttämien 
menojen summa vastaa terveydenhuollon käyttömenoja. Kokonaismenot saadaan kun käyttö-
menoihin lisätään pääomahyödykkeisiin käytetyt menot.

Terveydenhuollon tuotantorajat ja kokonaismenot määritellään terveystilinpidossa ns. 
toiminnoilla (ks. luvut 3.1 & 3.2), jotka karkeasti ottaen vastaavat kansantalouden tilinpidon 
tavaroita ja palveluita terveydenhuollon osalta. Taulukossa 1 on kuvattu terveydenhuollon koko-
naismenojen jakautuminen toiminnoittain. Toiminnot HC.1–HC.5 ovat yksilöihin kohdistuvia 
tavaroita ja palveluja, kun taas toiminnot HC.6–HC.7 ovat hyödykkeitä, joita tuotetaan yhteisölle 
kollektiivisesti (OECD 2000, 111). Toiminnoista HC.1–HC.7 muodostuvat terveydenhuollon 
käyttömenot, joista päästään kokonaismenoihin lisäämällä käyttömenoihin terveydenhuollon 
pääomanmuodostus (HC.R.1).

Taulukko 1 Terveydenhuoltomenojen toimintokohtaiset rajat (OECD 2000, 58)

ICHA-HC Selite

HC.1–HC.4 Yksilökohtaiset terveyspalvelut

HC.5 Lääkintätarvikkeiden toimitus avohoitopotilaille 

HC.1–HC.� Terveydenhuollon yksilöön kohdistuvat menot

HC.6 Ehkäisevä terveydenhuolto ja kansanterveystyö

HC.7 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus

HC.�–HC.� Terveydenhuollon yhteisöön kohdistuvat menot

HC.1–HC.� Terveydenhuollon käyttömenot

HC.R.1 Terveyspalvelujen tuottajien pääomanmuodostus 

HC.1–HC.R.1 Terveydenhuollon kokonaismenot

Terveydenhuollon kokonaismenojen laskenta esitetään kansantalouden tilinpidon termein taulu-
kossa 2. Terveydenhuollon tuotantorajat poikkeavat kansantalouden tilinpidon tuotantorajoista 
edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti työterveyshuollon ja kotitalouksien itselleen tuottamien 
terveys- ja hoivapalveluiden käsittelyssä.

3	 Lukuun	ottamatta	Kansaneläkelaitoksen	yrityksille	maksamia	työterveyshuollon	korvauksia,	jotka	sisältyvät	julkisyhteisöjen	
kulutusmenoihin.
4	 Perushinta	 on	 hinta,	 jonka	 tuottajat	 saavat	 ostajalta	 tuotettua	 tavara-	 tai	 palveluyksikköä	 kohti,	 miinus	 kaikki	 tuosta	
yksiköstä	sen	tuotannon	tai	myynnin	seurauksena	maksettavat	verot	(so.	tuoteverot),	plus	kaikki	tuosta	yksiköstä	sen	tuo-
tannon	tai	myynnin	seurauksena	saatavat	tukipalkkiot	(so.	tuotetukipalkkiot).	Siihen	ei	lueta	tuottajan	erikseen	laskuttamia	
kuljetuskustannuksia.	Siihen	luetaan	tuottajan	samalla	laskulla	laskuttamat	kuljetuslisät,	myös	siinä	tapauksessa,	että	ne	ovat	
erillisenä	eränä	laskussa.	(EKT	�995	§	3.48.)
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Taulukon 2 mukaisesti todelliset terveydenhuollon kulutusmenot (P.4*) saadaan, kun yksi-
tyisiin ja julkisiin kulutusmenoihin (P.41 & P.42) lisätään tuotetukipalkkiot (D.31), työterveys-
huoltomenot vähennettynä terveydenhuollon tuottajien työterveyshuollon menoilla sekä arvio 
kotitalouksien terveydenhuollon tuotannosta. Terveystilinpidon mukaan arvio kotitalouksien 
terveydenhuollon palvelutuotannosta tulee tehdä heidän saamiensa rahamääräisten sosiaalietuuk-
sien pohjalta. Terveydenhuollon kokonaismenot saadaan lisäämällä todellisiin kulutusmenoihin 
terveydenhuollon tuottajien pääoman bruttomuodostus (P.5).5 Tarkempi kuvaus pääoman brut-
tomuodostuksesta ja kulutusmenojen laskennasta on kuvattu toisaalla (EKT 1995, erityisesti § 
3.100–3.127; OECD 2000, 64–65).

Taulukko 2 Terveydenhuoltomenojen aggregaatit SHA- ja Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän EKT 
1995:n termein (OECD 2000, 65)

EKT 1��� Kuvaus

P.41 Kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tervey-
denhuollon kulutusmenot

P.42 Julkisyhteisöjen terveydenhuollon kulutusmenot

P.4 Terveydenhuollon kulutusmenot (= P.41 + P.42)

D.31 Tuotetukipalkkiot

* Työterveyshuolto (välituotekäyttö yrityksissä) miinus terveyspalvelujen tuottajien työter-
veyshuollon menot

* Korvaukset kotitalouksien omaisilleen tuottamista terveys- ja hoivapalveluista (rahamää-
räiset sosiaalietuudet)

P.4* Todelliset terveydenhuollon kulutusmenot (= P.4 + D.31 + P.41*)

P.5 Pääoman bruttomuodostus

TKM Terveydenhuollon kokonaismenot (= P.4* + P.5)

(*): SHA:n tuotantorajat poikkeavat EKT 1995:n tuotantorajoista.

2.3 Tiedonkeruun lähestymistavat
Terveystilinpidon tiedot voidaan kerätä vaihtoehtoisilla lähestymistavoilla. Osista kokonaisuuteen 
-menetelmällä (bottom-up) tarkoitetaan informaation keräämistä mahdollisimman yksityiskohtai-
sesta tietoaineksesta (ONS 2003, 46). Tällöin tietolähde sisältää ideaalitapauksessa yksityiskohtaiset 
tiedot tuotetusta palvelusta, palvelun tuottajasta sekä rahoituksesta. Osista kokonaisuuteen -käsite 
tunnetaan myös esimerkiksi aluetilinpidossa ns. alhaalta ylös -menetelmänä, jolla tarkoitetaan 
sitä, että arvonlisäys (tai muu taloustoimi) lasketaan toimipaikkakohtaisesti. Kokonaisuudesta 
osiin tai ylhäältä alas -menetelmä (top-down) on vastaavasti käänteinen menettelytapa osista 
kokonaisuuteen -menetelmälle. Menetelmän merkittävin heikkous on, että jälkeenpäin mah-
dollisesti tarvittavat yksityiskohtaisemmat tiedot joudutaan arvioimaan käyttäen indikaattoreita 
tai muita, osin karkeitakin arvioita. Menetelmän etuna on, että tiedot ovat aggregaattitasolla 
yhtäläiset muiden tilastotietolähteiden kanssa. Usein ei kuitenkaan voida tukeutua selkeästi vain 
yhteen menetelmään, vaan on turvauduttava molempiin riippuen saatavilla olevista tietolähteistä 
(sekamenetelmä).
5	 Pääoman	bruttomuodostus	koostuu	kiinteän	pääoman	bruttomuodostuksesta	(P.5�),	varastojen	muutoksista	(P.52)	sekä	
arvoesineiden	nettohankinnoista	(P.53)	(EKT	�995,	§	3.�00).	Suomen	kansantalouden	tilinpidon	(Tilastokeskus	2006)	mukaan	
pääoman	bruttomuodostus	on	vastannut	käytännössä	sosiaali-	ja	terveydenhuollossa	kiinteän	pääoman	bruttomuodostusta	
vuosina	�995–2005.
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Sekä terveystilinpito- että kansantalouden tilinpitojärjestelmä suosittelevat osista kokonaisuu-
teen -menetelmän soveltamista tilastoinnissa. Tilinpitoa ensimmäistä kertaa laadittaessa ei voida 
kuitenkaan edellyttää, että kaikki tiedot olisivat täydellisesti osista kokonaisuuteen -menetelmällä 
kerättyjä. Tähän tulisi kuitenkin jatkossa pyrkiä tilinpitoa kehitettäessä ja uudistettaessa. Näin 
voitaisiin myös tarkistaa ja todentaa olemassa olevia tietoja, jotka on kerätty kokonaisuudesta 
osiin -menetelmällä. (ONS 2003, 42–43.)

Terveystilinpidon tiedonkeruuta voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta. Tilinpitoon 
tarvittavat tiedot voidaan kerätä joko palvelun rahoittajan tai tuottajan näkökulmasta. Tuottajan 
ja rahoittajan ollessa erillisiä toimijoita (kuten terveydenhuoltojärjestelmissä on tyypillistä), voi-
daan samaa toimintaa koskevat tiedot ideaalitapauksessa kerätä sekä tuottajan että rahoittajan 
tiedoista ja näin ollen arvioida tietolähteiden luotettavuutta. Etenkin kotitalouksien kulutus-
menojen arvioinnissa suositellaan tämänkaltaista integratiivista lähestysmistapaa. Käytännössä 
lähestymistavan valinta on vahvasti riippuvainen saatavilla olevista tietolähteistä. (ONS 2003, 
44–46; Rannan-Eliya 2008.)

2.4 Sisällölliset ja menetelmälliset erot aikaisempaan    
 kansalliseen tilastointiin
SHA-tilastointijärjestelmän ja toistaiseksi kansallisessa käytössä olleen terveydenhuollon kus-
tannus- ja rahoitustilaston välillä on sekä sisällöllisiä että metodologisia eroja. Sisällöllisesti 
keskeisin ero liittyy SHA-tilastointijärjestelmän laaja-alaiseen vanhusten laitoshuollon menojen 
sisällyttämiseen terveydenhuollon menoihin. SHA-tilastointikehyksen mukaisissa varsinaisissa 
terveydenhuoltomenoissa mukana ovat aikaisemman tilaston terveyskeskusten vuodeosastohoi-
don lisäksi myös vanhainkodit sekä sellaiset hoiva- ja hoitokodit ja muut yksiköt, joissa toimitaan 
laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa hoidossa ja laitoshoidosta 
peritään laitoshoidon hoitomaksu. 

SHA-tilastointijärjestelmä tarkastelee pitkäaikaishoitoa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kokonaisuutena (HC.3+HC.R.6.1). Tällöin menoihin sisällytetään terveydenhuollon pitkäai-
kaishoidon menoerien lisäksi muun muassa toimintarajoitteisten henkilöiden asumispalvelujen 
tukeminen näille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja muissa vastaavissa tuetun tai avustetun asumisen 
yksiköissä sekä kodinhoitopalvelut, päivähoitoon liittyvät sosiaalipalvelut ja toimintarajoitteisten 
henkilöiden kuljetukset päivähoitolaitoksiin tai vastaaviin sosiaalipalveluihin. 

Keskeinen sisällöllinen ero liittyy myös ympäristöterveydenhuollon käsittelyyn aikaisem-
massa kansallisessa tilastossa ja toisaalta uudessa, SHA -tilastointijärjestelmän mukaisessa tilas-
tossa. Aikaisemman tilaston sisällyttämät ympäristöterveydenhuollon menot eivät ole mukana 
SHA-tilastointijärjestelmän mukaisissa varsinaisissa terveydenhuoltomenoissa. Ympäristöter-
veydenhuollon menoja tarkastellaan SHA-tilastojärjestelmässä omassa luokassaan (HC.R.5) ns. 
terveyteen liittyvinä menoina. 

Metodologisesti tarkasteltuna kansallisessa ja kansainvälisessä terveydenhuollon menojen 
ja rahoituksen tilastoinnissa käyttöön otettava SHA-käsitteistö ja menetelmät nojautuvat vah-
vasti kansantalouden tilinpidon (EKT 1995; SNA 1993) arvotusperiaatteisiin. Terveystilinpitoa 
voidaankin pitää kansantalouden tilinpidon oheis- eli satelliittitilinpitona, kuten kotitalouksien 
satelliittitilinpito tai matkailun satelliittitilinpitojärjestelmä (Tourism Satellite Accounts, TSA).

Keskeinen 1980-luvulla kehitetyn ja toistaiseksi kansallisessa käytössä olleen terveydenhuol-
lon kustannus- ja rahoitustilaston sekä käyttöön otettavan SHA-pohjaisen tilastoinnin ero liittyy 
käytettyyn menojen määritelmään, joka johtaa edelleen menojen tasoeroihin tilastojärjestelmien 
välillä. Toistaiseksi käytössä olleessa tilastossa terveydenhuollon kustannuksilla on tarkoitettu 
asiakasmaksuilla täydennettyjä nettomenoja. Tämän käsitteen mukaisesti kokonaismenoista on 
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vähennetty kokonaistulot asiakasmaksuja lukuun ottamatta. SHA-käsitteistön mukaisessa tervey-
denhuollon menojen tilastoinnissa sen sijaan noudatetaan kansantalouden tilinpidon määritelmiä 
tuotannon ja kulutusmenojen laskennassa. Tämä tarkoittaa, että tuotanto arvotetaan markkina-
tuotteiden osalta sen mukaan mitä palveluista on maksettu (perushintaan) ja markkinattomien 
tuotteiden osalta tuotantokustannuksia vastaavaan arvoon6, minkä jälkeen kulutusmenot saadaan 
luvussa 2.2 kuvatulla menetelmällä. Erilaisesta arvotuksesta johtuen SHA-tilastoinnin tuottamat 
luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia käytössä olleen tilaston kanssa.

Toinen keskeinen tilastointiero on, että uudessa käyttöön otettavassa laskelmassa määritellään 
jokaisesta tilastoyksiköstä samanaikaisesti toiminto-, tuottaja- ja rahoittajaulottuvuus. Kolmen 
eri tarkastelu-ulottuvuuden käyttö mahdollistaa SHA-tilastointijärjestelmän mukaisten menojen 
tarkastelun ristiin. Toistaiseksi käytössä olleessa laskelmassa toiminto- ja rahoituslaskelmat ovat 
olleet erillisiä, eikä toiminnoista ole eritelty palvelun tuottajaa.

6	 Tuotantokustannuksia	vastaavaan	arvoon	laskettu	tuotos	käsittää	esimerkiksi	kuntien	perusterveydenhuoltoon	sisältyvät	
palkat	ja	palkkiot,	sosiaalivakuutusmaksut,	palvelujen	ostot,	aineiden	tarvikkeiden	ja	tavaroiden	ostot	sekä	palautusjärjestelmän	
arvonlisäveron.
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3 TERVEYDENHUOLLON TOIMINNOT

Seuraavassa luvussa kuvataan terveystilinpidon toimintoluokituksen (ICHA-HC) tietosisällöt 
sekä kansallista tilastoa koskevat tietosisällöt ja laskentaperiaatteet.

3.1 Yhteenveto toiminnoista
TAuluKKO 3. Terveydenhuollon toiminnot ICHA-HC-luokittain (OECD 2000)

ICHA-HC Terveydenhuollon toiminnot

HC.1 Sairaanhoitopalvelut
   HC.1.1 Vuodeosastohoito
   HC.1.2 Päiväsairaanhoito
   HC.1.3 Avosairaanhoito 
      HC.1.3.1 Perustason lääkäripalvelut ja tutkimus 
      HC.1.3.2 Hammashuollon avopalvelut 
      HC.1.3.3 Muut erikoissairaanhoidon avopalvelut 
      HC.1.3.9 Muut avosairaanhoidon palvelut 
   HC.1.4 Kotisairaanhoito
HC.2 Kuntoutus
   HC.2.1 Laitoskuntoutus
   HC.2.2 Päiväkuntoutus
   HC.2.3 Avohoidon kuntoutus
   HC.2.4 Kuntouttava kotihoito
HC.3 Pitkäaikaishoito
   HC.3.1 Pitkäaikainen laitoshoito
   HC.3.2 Pitkäaikainen päiväsairaanhoito
   HC.3.3 Pitkäaikaishoito: kotihoito 
HC.4 Terveydenhuollon tukipalvelut 
   HC.4.1 Lääketieteelliset laboratoriot
   HC.4.2 Kuvantamistutkimukset
   HC.4.3 Sairaankuljetus ja pelastuspalvelut 
   HC.4.9 Muut tukipalvelut 
HC.5 Lääkintätarvikkeiden toimitus avohoitopotilaille 
   HC.5.1 Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 
      HC.5.1.1 Reseptilääkkeet
      HC.5.1.2 Käsikauppalääkkeet
      HC.5.1.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat
   HC.5.2 Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 
      HC.5.2.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet 
      HC.5.2.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet 
      HC.5.2.3 Kuulolaitteet
      HC.5.2.4 Lääkinnällis-tekniset laitteet, mukaan lukien pyörätuolit 
      HC.5.2.9 Muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 
HC.6 Ehkäisevä terveydenhuolto ja kansanterveystyö 
   HC.6.1 Äitiyshuolto ja lasten terveydenhoito; perhesuunnittelu ja neuvonta
   HC.6.2 Kouluterveydenhuolto 
   HC.6.3 Tartuntatautien ehkäisy
   HC.6.4 Muiden kuin tartuntatautien ehkäisy
   HC.6.5 Työterveyshuolto
   HC.6.9 Muut kansanterveyteen liittyvät palvelut

Taulukko jatkuu
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ICHA-HC Terveydenhuollon toiminnot

HC.7 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus 
   HC.7.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto
      HC.7.1.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvaa)
      HC.7.1.2 Sosiaaliturvarahastojen hallinto, toiminta ja tukitoiminnot
   HC.7.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityissektori
      HC.7.2.1 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: sosiaalivakuutus
      HC.7.2.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: muu yksityinen toiminta
HC.9 Luokittelemattomat terveydenhuoltopalvelut
HC.R Terveydenhuoltoon liittyvät toiminnot
HC.R.1 Terveyspalvelujen tuottajien pääomanmuodostus
HC.R.2 Terveydenhoitohenkilöstön koulutus
HC.R.3 Terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoiminta 
HC.R.4 Elintarvikkeiden, hygienian ja käyttöveden valvonta 
HC.R.5 Ympäristöterveydenhuolto
HC.R.6 Sairauden tai vamman perusteella myönnettyjen sosiaalihuollon palvelujen hallinto ja 

tuottaminen
   HC.R.6.1 Pitkäaikaishoitoon kuuluvat sosiaalipalvelut (muu pitkäaikaishoito kuin HC.3)
   HC.R.6.9 Muut luokkaan HC.R.6 kuuluvat palvelut
HC.R.7 Terveyteen liittyvän toimeentuloturvan hallinto ja järjestäminen 

3.2 Sairaanhoitopalvelut (HC.1)
Luokkaan sisältyvät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden sairaanhoi-
tojakson aikana antamat palvelut. Sairaanhoitojakso on hoitojakso, jonka pääasiallinen lääke-
tieteellinen tarkoitus on lievittää sairauden tai vamman oireita, vähentää sairauden tai vamman 
vakavuutta tai estää potilaan henkeä tai normaaleja toimintoja uhkaava sairauden tai vamman 
paheneminen tai komplikaatiot. Luokkaan sisältyvät synnytyksiin liittyvät palvelut, sairauden tai 
vamman parantava hoito, kirurgiset toimenpiteet sekä diagnostiset ja hoidolliset toimenpiteet. 
Luokkaan ei kuulu palliatiivinen hoito. (OECD 2000, 115.)

HC.1.1 Vuodeosastohoito

Vuodeosastohoitoon sisältyvät palvelut, joita lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt 
antavat sairaalaan otetulle potilaalle hoitojakson aikana. Luokkaan sisältyy hoito, johon sisältyy 
yöpyminen ja jonka kyseessä ollessa vuodeosastopotilas lähtee sairaalasta tai muusta laitoshoi-
toyksiköstä sisäänottopäivää seuraavana päivänä, mutta yleensä kuitenkin aikaisintaan kaksitoista 
tuntia sisäänoton jälkeen. (OECD 2000, 115.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sairaanhoitopalvelujen vuodeosastohoitoon on sisällytetty
• somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito (yleislääketieteen erikoisalalta alle 

90 päivän hoitojaksot);
• psykiatrisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito, jonka kesto on enintään 180 vuo-

rokautta;
• perusterveydenhuollon lyhytaikainen vuodeosastohoito (kesto enintään 20 vuorokautta) 

ja muu lyhytaikainen vuodehoito (kesto 21–90 vuorokautta);
• Vankeinhoitolaitoksen vuodeosastohoito;
• Puolustusvoimien vuodeosastohoito;
• yksityisten sairaaloiden hoito;
• valtion mielisairaaloiden Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaaloiden hoito;
• Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvan yksityisen tutkimuksen ja hoidon osalta sairaan-

hoitotoimenpiteet, sytostaattihoito ja keinomunuaishoito.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Sairaaloi-
den hoitotoiminnan tuottavuus 1998–2005; Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 1995–2005; 
Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005; Sairausvakuutustilasto 1995–2005; Valtiokonttorin 
tilastotiedotteet sairausvakuutuslain mukaisten sairaus- ja avustuskassojen toiminnasta ja kor-
vauksista 1995–2005; Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ilmoittamat Vankeinhoitolaitok-
sen terveydenhuoltomenot 1995–2005; Puolustusvoimien lääkintähuoltosektorin ilmoittamat 
terveydenhuoltomenot 1995–2005.

Menetelmät

Sairaanhoitopalvelujen vuodeosastohoitoon sisällytettiin somaattisesta erikoissairaanhoidosta 
yliopisto-, alue- ja keskussairaaloiden sekä erikoissairaanhoitoa tarjoavien terveyskeskusten 
kaikki hoitojaksot. Yleislääketieteen erikoisalalta sisällytettiin kuitenkin ainoastaan alle 90 vuo-
rokauden pituiset hoitojaksot. Näiden lisäksi psykiatrian erikoisaloilta sisällytettiin enintään 180 
vuorokauden pituiset hoitojaksot.

Terveyskeskusten perusterveydenhuollon vuodeosastohoidosta luokkaan katsottiin kuulu-
vaksi alle 90 päivän hoitojaksot, jotka jaettiin edelleen lyhytaikaiseen ja muuhun lyhytkestoiseen 
vuodehoitoon. Lyhytaikaiseen vuodehoitoon sisällytettiin enintään 20 vuorokautta kestävät hoi-
tojaksot ja muuhun lyhytkestoiseen vuodehoitoon 21–89 vuorokautta kestävät yleislääketieteen 
hoitojaksot.

Erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset saatiin kuntien ja kuntayhtymien taloustilastos-
ta. Kustannukset jaettiin toiminnoille sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -aineiston DRG-
painotetuilla potilasryhmätiedoilla palvelu- ja erikoisalan sekä hoitojakson pituuden mukaan. 
Ennen kustannusten jakoa toiminnoille puhdistettiin kustannuksista valtion erityisvaltionosuudet 
(EVO-rahoitus) sekä psykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannustiedot, jotka laskettiin erikseen 
kertomalla psykiatrian volyymitiedot hoitopäivä- ja avohoitokäyntien yksikkökustannuksilla 
(Hujanen T., henkilökohtainen tiedonanto 21.9.2006). Yliopistosairaaloiden EVO-rahoitus koh-
distettiin opetus- ja tutkimustoiminnan toiminnoille (HC.R.2 ja HC.R.3).

Perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset laskettiin vastaavasti kuntien ja kuntayhtymien 
taloustilastosta. Kokonaiskustannusten jakamisessa toiminnoille hyödynnettiin terveydenhuollon 
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hoitoilmoitusrekisteriä (volyymitiedot) sekä Kuusikko-ryhmän laskemia terveyskeskussairaaloi-
den akuutin ja pitkäaikaisen vuodeosastohoidon hoitopäiväkustannuksia (Kumpulainen 2006).

Yksityisten sairaaloiden vuodeosastohoidon kustannukset arvioitiin Kelan sairausvakuutus-
tilaston, kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelujen sekä sairaus- ja avustuskassojen korvaustietojen 
perusteella. Kustannukset sisältävät sairausvakuutuksen korvaamasta yksityisestä tutkimuksesta ja 
hoidosta sairaanhoitotoimenpiteet, sytostaatti- ja keinomunuaishoidon, kuntien ja kuntayhtymien 
erikoissairaanhoidon ostopalvelut yksityisiltä sekä kassojen sairaalakorvaukset.

Sairaanhoitopalvelujen vuodeosastohoitoon sisällytettiin lisäksi Vankeinhoitolaitoksen ja 
Puolustusvoimien vuodehoidon nettokustannukset sekä Valtion mielisairaaloiden toimintame-
not.

Tietojen luotettavuus

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kokonaiskustannukset laskettiin tämän raportin 
menetelmäosiossa kuvatulla tavalla. Kuntien ja kuntayhtymien osalta tuotoksen ja kulutusme-
nojen komponentit täsmäytettiin Tilastokeskuksen tuottamiin julkisyhteisöjen kulutusmenoihin 
COFOG-luokituksen7 pääluokkatasolla (Tilastokeskus 2006). Näin saatiin eliminoitua kuntien 
ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastossa tapahtuneet muutokset vuosina 1997 ja 2000 sekä 
luvut yhdenmukaisiksi kansantalouden tilinpidon tietoihin nähden.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon jako avo- ja vuodehoitoon sekä hienonnus 
eri toiminnoille laskettiin ns. osista kokonaisuuteen -menetelmällä (ks. kappale 3.3).8 Erikois-
sairaanhoidon osalta toimintojen erittelytiedot saatiin sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus 
-aineistosta, jossa potilasryhmäkohtaiset hoitojakso- ja avohoitokäyntikustannukset somaattisilta 
erikoisaloilta on tuotettu vuosille 1999–2005. Vuosille 1995–1998 somaattisen erikoissairaan-
hoidon menot toiminnoittain arvioitiin kertomalla vuoden 2000 erikois- ja palvelualakohtaiset 
yksikkökustannukset vuosien 1995–1998 volyymitiedoilla. Sairaanhoitopalvelujen vuodeosasto-
hoitomenojen rakenne on erikoissairaanhoidon osalta luotettavin vuosina 1999–2005 kokonais-
menojen ollessa luotettava koko aikasarjan pituudelta.

Perusterveydenhuollossa avo- ja vuodehoidon erittely saatiin niin ikään alhaalta ylös -mene-
telmällä kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta vuodesta 1997 alkaen. Vuosille 1995 ja 1996, 
jolloin kyseistä jakoperustetta ei ollut saatavilla, käytettiin vuoden 1997 rakennetta.

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon kustannusten jaossa lyhytaikaiseen (alle 21 vrk), 
muuhun lyhytkestoiseen (21–89 vrk) ja pitkäaikaiseen vuodehoitoon (vähintään 90 vrk) hyö-
dynnettiin Kuusikko-raportin (Kumpulainen 2006) yksikkökustannustietoja (terveydenhuollon 
hoitoilmoitusrekisterin volyymien ohella), jotka olivat saatavilla vuodesta 2001 alkaen. Lyhyt-
aikaiselle ja muulle lyhytkestoiselle vuodeosastohoidolle käytettiin samaa yksikkökustannusta. 
Aikaisempien vuosien (1995–2000) laskennassa hyödynnettiin vuoden 2001 tietoja, joten vuosien 
2001–2005 tiedot ovat luotettavimpia.

Sairaanhoitopalvelujen vuodeosastohoitoon kuuluvan yksityisen tuotannon ja kulutuksen 
määrittäminen ja luotettavuuden arviointi on suhteellisen vaikeaa. Tuotos- ja kustannustiedot 
voitiin arvioida ainoastaan rahoituslähteiden näkökulmasta, eikä toimintokohtaisia tietoja ollut 
saatavilla. Esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopalveluista yksityisiltä 
tuottajilta ei ollut saatavilla kuin kokonaissumma, jolloin erikoissairaanhoidon ostoihin sisältyviä 
avohoidon eriä ei saatu eriteltyä. Sairaus- ja avustuskassojen sairaanhoitokorvauksista ei myöskään 
7	 Julkisyhteisöjen	tehtäväluokitus,	COFOG	(Classification	of	the	Functions	of	Government),	on	tarkoitettu	julkisen	sektorin	
taloustoimien	kuvaamiseen.	Luokitus	sisältyy	yleismaailmalliseen	YK:n	vahvistamaan	kansantalouden	kuvausjärjestelmään	
SNA:aan	–	System	of	National	Accounts	�993.	Julkisyhteisöjen	tehtäväluokitus	on	yksi	uudistetun	kansantalouden	tilinpidon	
neljästä	perusluokituksesta,	joissa	menoja	luokitellaan	käyttötarkoituksen	mukaan	(Lähde:	www.tilastokeskus.fi).
8	 Sairaaloiden	hoitotoiminnan	tuottavuus	-hankkeen	potilaskohtaiset	tiedot	on	laskettu	kokonaisuudesta	osiin	-menetelmällä	
jakamalla	sairaaloiden	erikoisalakohtaiset	menot	potilasryhmille	DRG-ryhmittelyyn	perustuen.	SHA:ssa	potilasryhmäkohtaiset	
tiedot	on	jälleen	summattu	eri	toiminnoille	alhaalta	ylöspäin.
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ollut saatavilla eritellympää tietoa. Yksityisen vuodeosastohoidon osuus terveydenhuollon hoito-
päivistä oli vuonna 2005 noin 3,6 prosenttia, joten kokonaisuuden kannalta erikoissairaanhoidon 
yksityisten ostopalvelujen sisällyttäminen vuodeosastohoitoon ei merkittävästi heikennä tietojen 
luotettavuutta (Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2006).

HC.1.2 Päiväsairaanhoito

Päiväsairaanhoitoon sisältyvät palvelut, kuten päiväkirurgia, dialyysihoito ja syöpäkasvainten 
hoito, joita lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt antavat päivähoitopotilaille 
sairaanhoitojakson aikana. Luokkaan sisältyy päiväkirurgia, johon sisältyvät kaikki päiväsai-
raanhoidon potilaille paikallispuudutuksessa tai yleisanestesiassa annetut ei-päivystykselliset 
invasiiviset hoidot silloin, kun potilaan jälkiseuranta ja toipuminen eivät vaadi yöpymistä vuo-
deosastopotilaana. (OECD 2000, 116.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sairaanhoitopalvelujen päiväsairaanhoitoon on sisällytetty
• yliopisto-, alue- ja keskussairaaloiden sekä erikoissairaanhoitoa tarjoavien terveyskes-

kusten päiväsairaanhoito (päiväkirurgian palveluala);
• yliopisto-, alue- ja keskussairaaloiden sekä erikoissairaanhoitoa tarjoavien terveyskes-

kusten psykiatrinen päiväsairaanhoito.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Sai-
raaloiden hoitotoiminnan tuottavuus 1998–2005; Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 
1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Sairaanhoitopalvelujen päiväsairaanhoitoon sisällytettiin erikoissairaanhoidosta yliopisto-, 
alue- ja keskussairaaloiden sekä erikoissairaanhoitoa tarjoavien terveyskeskusten kaikki päivä-
kirurgiset hoidot mukaan lukien psykiatrinen päivähoito. Kustannustiedot laskettiin muiden 
erikoissairaanhoidon kustannusten yhteydessä Euroopan kansantalouden tilinpidon (EKT 
1995) suosituksia ja määritelmiä noudattaen vastaavasti kuin vuodeosastohoidossa. Psykiatrian 
päiväsairaanhoidon kustannukset saatiin kertomalla terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin 
hoitotiedot psykiatrian avohoitokäyntien yksikkökustannuksella (Hujanen, T., henkilökohtainen 
tiedonanto 21.9.2006).

Sairaanhoitopalvelujen päiväsairaanhoidon kustannukset laskettiin osista kokonaisuuteen 
-menetelmällä. Päiväkirurgian potilasryhmäkohtaiset kustannukset saatiin sairaaloiden hoito-
toiminnan tuottavuus -aineistosta, jossa potilasryhmäkohtaiset hoitojakso- ja avohoitokäynti-
kustannukset on arvioitu somaattisilta erikoisaloilta vuosille 1999–2005. Vuosille 1995–1998 
päiväkirurgian menot arvioitiin kertomalla vuoden 2000 erikois- ja palvelualakohtaiset yksikkö-
kustannukset vuosien 1995–1998 päiväkirurgian volyymitiedoilla. Psykiatrian päiväsairaanhoidon 
kustannukset ovat kohtuullisen luotettavat koko aikasarjan pituudelta ja muut päiväsairaanhoi-
tomenot ovat luotettavimmat vuosina 1999–2005.
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HC.1.3 Avosairaanhoito

Avosairaanhoidon palveluihin sisältyvät lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöi-
den avohoitopotilaille sairaanhoitojakson aikana antamat palvelut. Terveydenhuollon avopalvelut 
muodostuvat pääasiassa lääkäreiden avohoitopotilaille avohoidon yksiköissä antamista palveluis-
ta. Avohoitopotilaille voidaan antaa hoitoa myös sairaaloissa, esimerkiksi erikoissairaanhoidon 
avohoito-osastoilla, sekä laitos- ja asumispalveluyksiköissä. (OECD 2000, 116.)

HC.1.3.1 Perustason lääkäripalvelut ja tutkimus 

Luokkaan sisältyvät lääketieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon liittyvät avohoitopalvelut, joita 
useimmissa tapauksissa annetaan lääkärien vastaanotoilla. Näitä palveluja ovat rutiinitutkimukset, 
lääketieteelliset arviot, lääkkeiden määrääminen, rutiinimainen potilasneuvonta, ruokavalio-
ohjeet, ruiskeet ja rokotukset (jos nämä eivät ole osa ehkäisevää kansanterveystyötä). Ne voivat 
liittyä lääkärinhoidon aloittamiseen ja ensihoitokäyntiin tai jatkohoitokäynteihin. Rutiinimaiset 
hallinnolliset toimenpiteet, kuten potilasasiakirjojen täyttäminen ja päivittäminen ovat tavallisesti 
olennainen osa perustason lääkäripalveluja. 

Luokkaan eivät kuulu yleislääkäreiden ja perusterveydenhuollon lääkäreiden kotikäynnit 
eivätkä lääkäreiden määräämät muut terveyspalvelut, jotka ovat muiden terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden kuin lääkärien omalla vastaanotollaan, lääkärinvastaanoton yhteydessä olevissa 
tiloissa tai ryhmävastaanotolla tuottamia ja joista nämä ammattihenkilöt itse ovat vastuussa.

Huom.: Useimmat pääluokkaan 5 (Hoitotoimenpiteet) ja monet pääluokkaan 8 (Kliiniset ja 
hallinnolliset palvelut) kuuluvat IC-Process-PC-luokat kuuluvat tähän ryhmään (ks. IC-Process-
PC 1986). Poikkeuksena tästä ovat fysioterapia (IC-Process-PC, 55), lisääntymisterveyteen ja 
urologiaan liittyvät toimenpiteet (56), synnytyksiin liittyvät toimenpiteet (57) ja psykologinen 
neuvonta/arviointi ja terveyskasvatus (82, 84).

Perustason lääkäripalvelut eroavat erikoissairaanhoidon palveluista siinä, että ne tyypillisesti 
voidaan suorittaa ilman lääketieteellisiä erityislaitteita. Jos potilasasiakirjojen perusteella ei voida 
eritellä lääkäreiden toimintaa luokan HC.1.3 mukaisesti, palvelut tulee eritellä likimääräisesti 
ammattien mukaisesti. (OECD 2000, 116.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa perustason lääkäripalveluihin ja tutkimukseen on sisällytetty
• erikoissairaanhoidon yleislääketieteen erikoisalan avohoito;
• perusterveydenhuollon lääkäreiden vastaanottotoiminta;
• perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto ml. terveydenhoitajien antama opis-

keluterveydenhuolto;
• sairausvakuutuksen piiriin kuuluvien yleislääkäreiden palvelut;
• sairaus- ja avustuskassojen korvaama sairaanhoito sekä tutkimus ja hoito;
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) yleissairaanhoito;
• Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen avohoito.
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Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Sai-
raaloiden hoitotoiminnan tuottavuus 1998–2005; Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 
1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 1997–2005; Sairausvakuu-
tustilasto 1995–2005; Valtiokonttorin tilastotiedotteet sairausvakuutuslain mukaisten sairaus- ja 
avustuskassojen toiminnasta ja korvauksista 1995–2005; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
vuosikertomukset 1995–2005; Oikeusministeriön vankeinhoito-osaston ilmoittamat Vankein-
hoitolaitoksen terveydenhuoltomenot 1995–2005; Puolustusvoimien lääkintähuoltosektorin 
ilmoittamat terveydenhuoltomenot 1995–2005.

Menetelmät

Erikoissairaanhoidon yleislääketieteellisen avohoidon kustannustiedot laskettiin muiden erikois-
sairaanhoidon kustannusten yhteydessä. Tieto kustannusten jakautumisesta toiminnoille saatiin 
sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -aineistosta.

Terveyskeskuslääkäreiden vastaanottotoiminnan kustannukset saatiin kertomalla perus-
terveydenhuollon lääkärikäynnit keskimääräisellä yksikkökustannuksella (Hujanen 2004). 
Vastaavasti laskettiin terveyskeskusten järjestämän opiskeluterveydenhuollon kustannukset. 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yleissairaanhoidon kustannukset saatiin Ylioppilaiden ter-
veydenhoitosäätiön vuosikertomuksista. Yleissairaanhoidon kustannukset jaettiin laskennallisesti 
käyntimäärien perusteella eri toiminnoille.

Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvien yksityisten yleislääkäripalveluiden kustannukset saatiin 
suoraan sairausvakuutustilastosta. Sairaus- ja avustuskassojen, Puolustusvoimien ja Vankeinhoi-
tolaitoksen kustannus- ja korvaustiedot saatiin henkilökohtaisina tiedonantoina asianomaisilta 
tahoilta (Nissinen, A., Kelho, K., Nissinen, M.).

Tietojen luotettavuus

Erikoissairaanhoidon yleislääketieteellisen avohoidon menot laskettiin alhaalta ylös -menetelmällä 
kuten vuodeosastohoidossa. Yliopisto-, alue- ja keskussairaaloiden sekä erikoislääkärijohtoisten 
terveyskeskusten toimintokohtaiset tiedot saatiin sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -aineis-
tosta. Muiden terveyskeskusten tiedot laskettiin erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten menojen 
rakennetta hyväksi käyttäen. Muiden terveyskeskusten erikoissairaanhoidon kustannusten osuus 
koko erikoissairaanhoidosta on vähäinen.

Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -aineistosta saatiin tiedot suoraan ainoastaan vuosille 
1999–2005, joten vuosien 1995–1998 menot arvioitiin kertomalla vuoden 2000 erikois- ja palve-
lualakohtaiset yksikkökustannukset vuosien 1995–1998 volyymitiedoilla. Erikoissairaanhoidon 
yleislääketieteellisen avohoidon menot ovat luotettavimmat vuosina 1999–2005, mutta tiedot 
ovat muiden kuin erikoislääkärijohtoisten terveyskeskusten osalta laskennallisia.

Perusterveydenhuollon avohoitotoiminnan sekä opiskeluterveydenhuollon avohoitokäynnit 
jaoteltuina lääkäri- ja muun hoitohenkilökunnan käynteihin oli saatavilla vuosilta 1997–2005. 
Aikaisemmilta vuosilta oli saatavilla ainoastaan yhteiskäyntien määrä, joten lääkäri- ja muun 
hoitohenkilökunnan käynnit arvioitiin aiemmille periodeille vuoden 1997 rakenteella. Lääkäri-
käyntien yksikkökustannukset vuodelta 2002 (Hujanen 2004) deflatoitiin/inflatoitiin Tilastokes-
kuksen tuottamalla kuntasektorin menojen terveydenhuollon hintaindeksillä menneille/tuleville 
vuosille (www.tilastokeskus.fi). Tiedot ovat luotettavimmat vuosina 1997–2005.
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Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvien yksityisten yleislääkärikäyntien kustannukset saa-
tiin suoraan sairausvakuutustilastosta. Tietoja voidaan pitää luotettavina, joskaan ne eivät kata 
sairausvakuutuksen ulkopuolelle jääneitä palveluita. Asiakkaiden yhteisrahoitusosuudesta jää 
tilastoimatta myös ns. toimistomaksu, joka laskutetaan asiakkailta lääkärikäynnin yhteydessä. 
Toimistomaksut sisällytettiin menoihin laskennallisesti kymmenen euron hintaan lääkärikäyntiä 
kohti.

Sairaus- ja avustuskassojen korvaamasta sairaanhoidosta sekä tutkimuksesta ja hoidosta 
ei ollut saatavilla tarkempaa toimintokohtaista erittelyä. Tiedot olivat kuitenkin saatavilla koko 
aikasarjan pituudelta samoin kuin Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen avohoitomenot, 
joiden luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. YTHS:n kustannukset jaettiin laskennallisesti käyn-
timäärien perusteella eri toiminnoille.

HC.1.3.2 Hammashuollon avopalvelut 

Luokkaan sisältyvät avohoitopotilaiden hammaslääketieteelliset lääkäripalvelut (mukaan lukien 
hammasproteesit). Mukaan luetaan monia erilaisia yleensä hammaslääkäreiden avohoitoyksi-
köissä antamia palveluita, kuten hampaanpoisto, hammasproteesien ja -implanttien asennus ja 
sovitus.

Huom.: Hammasproteesit katsotaan SHA:ssa välituotteiksi, joita käytetään hammashuollon 
palvelujen tuotannossa, joten ne luokitellaan aina hammashuollon kustannuksiin (OECD 2000, 
116).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa hammashuollon avopalveluihin on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien tuottama perusterveydenhuollon hammashuolto (kuntien ja 

kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 254);
• sairausvakuutuksen korvaama hammashuolto;
• Puolustusvoimien ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hammashuolto;
• kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon hammashuollon ostot yksityisiltä;
• hammasprotetiikka.

Tilasto- ja muut tietolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Sairaus-
vakuutustilasto 1995–2005; Valtiokonttorin tilastotiedotteet sairausvakuutuslain mukaisten saira-
us- ja avustuskassojen toiminnasta ja korvauksista 1995–2005; Puolustusvoimien lääkintähuolto-
sektorin ilmoittamat terveydenhuoltomenot 1995–2005; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön 
vuosikertomukset 1995–2005; Vasara & Mäkelä 2002.

Menetelmät

Kuntien ja kuntayhtymien tuottamat sekä yksityisiltä ostamien palvelujen kustannukset saatiin 
kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta. Puolustusvoimien hammashoidon menot saatiin 
henkilökohtaisena tiedonantona (Kari K.) ja YTHS:n tiedot suoraan vuosikertomuksesta. Saira-
usvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto saatiin sairausvakuutustilastosta lukuun ot-
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tamatta toimistomaksuja, jotka arvioitiin samoin kuin muiden yksityislääkärikäyntien yhteydessä 
(vrt. HC.1.3.1). Hammasprotetiikan menot arvioitiin kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 
2002 teettämän tutkimuksen perusteella (Vasara & Mäkelä 2002, 16) osuutena kansantalouden 
tilinpidosta saatavien ortopedisten ja muiden proteettisten apuvälineiden kulutusmenoista.

Tietojen luotettavuus

Kuntien ja kuntayhtymien järjestämien (itse tuotetut ja yksityisiltä ostettut) palvelujen kus-
tannukset laskettiin alhaalta ylös -menetelmällä ja niiden luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. 
Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto kattaa tätä nykyä suuremman osan 
väestöstä kuin aikasarjan aikaisempina vuosina (1995–2002), joten myöhempien vuosien 
(2003–2005) tietoja voidaan pitää luotettavampina aikaisempiin vuosiin (1995–2002) nähden.9 
Arvio hammasprotetiikan menoista tuotettiin laskennallisesti, joten hammasprotetiikan menot 
ovat suuntaa antavia. Hammashoidon kokonaismenojen luotettavuutta voidaan kuitenkin pitää 
hyvänä, mutta aikasarja antaa tarkimman kuvan kokonaisuudesta vuosina 2001–2005.

HC.1.3.3 Muut erikoissairaanhoidon avohoitopalvelut 

Luokkaan sisältyvät kaikki sellaiset lääkäreiden avohuoltopotilaille tuottamat erikoissairaanhoidon 
palvelut, jotka eivät kuulu perustason lääkäripalveluihin ja tutkimukseen tai hammashuoltoon. 
Mukaan luetaan mielenterveyspalvelut, päihdehoito ja päiväkirurgia (OECD 2000, 116–117).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muuhun erikoissairaanhoidon avopalvelujen toimintoon on 
sisällytetty

• perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut;
• erikoissairaanhoidon psykiatrinen avohoito;
• muu kuin yleislääketieteellinen erikoissairaanhoidon avohoito;
• sairausvakuutuksen korvaamat yksityiset erikoislääkäripalvelut;
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveys- ja erikoislääkärihoito.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Sairaa-
loiden hoitotoiminnan tuottavuus -aineisto 1998–2005; Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 
1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit terveyskeskuksissa 1997–2005; Sairausva-
kuutustilasto 1995–2005; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön vuosikertomukset 1995–2005.

Menetelmät

Luokkaan sisällytettiin perusterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) 
mielenterveyspalvelujen menot sekä laskennallinen, erikoislääkärikäyntejä vastaava osuus YTHS:n 
terveyden- ja sairaanhoidon menoista. Perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut laskettiin 
9	 Vuosina	�995–�996	yksityisen	hammashuollon	korvauksia	maksettiin	ainoastaan	vuonna	�956	tai	sen	jälkeen	syntyneille	
(pl.	rintamaveteraanit).	�.�0.�997	alkaen	maksettiin	vuonna	�955	tai	ennen	syntyneille	korvauksia	enintään	joka	kolmas	ka-
lenterivuosi	hammaslääkärin	tutkimuksesta	ja	ehkäisevästä	hoidosta.	�.4.200�	lukien	hoito	tuli	järjestää	kaikille	vuonna	�946	
ja	sen	jälkeen	syntyneille,	�.�2.2002	lukien	hoito	tuli	järjestää	ilman	ikärajoja.
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kertomalla käynnit yksikkökustannuksilla. Käytetyt yksikkökustannukset vuodelta 2002 (Hujanen 
2004) deflatoitiin/inflatoitiin Tilastokeskuksen tuottamalla kuntasektorin menojen terveyden-
huollon hintaindeksillä eri laskentavuosille.

Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon menoista tähän luokkaan sisällytettiin 
psykiatrian avohoitomenot sekä muiden kuin yleislääketieteen erikoisalan avohoitokustannuk-
set. Psykiatrian avohoitomenot laskettiin terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin käyntien ja 
yksikkökustannusten (Hujanen, T., henkilökohtainen tiedonanto 21.9.2006) avulla. Somaattisen 
erikoissairaanhoidon (pl. yleislääketiede) avohoidon menot eriteltiin sairaaloiden hoitotoiminnan 
tuottavuus -aineiston DRG-ryhmittäisillä kustannuksilla samoin kuin sairaanhoitopalvelujen 
vuodeosastohoidossa.

Sairausvakuutuksen korvaamien yksityisten erikoislääkäripalvelujen kustannukset saatiin 
suoraan sairausvakuutustilastosta. Kokonaiskustannuksia täydennettiin ns. toimistomaksuilla, 
joiden oletettiin olevan kymmenen euroa käyntiä kohden.

Tietojen luotettavuus

Tiedot laskettiin pääosin osista kokonaisuuteen -menetelmällä. Perusterveydenhuollon mielen-
terveyskäynnit jaoteltuina lääkäri- ja muun hoitohenkilökunnan käynteihin oli saatavilla vuo-
silta 1997–2005. Aikaisemmilta vuosilta oli saatavilla ainoastaan käyntien yhteismäärä, jolloin 
lääkäri- ja muun hoitohenkilökunnan käyntien jakauma arvioitiin aiemmille vuosille vuoden 
1997 rakenteella. Tiedot ovat luotettavimmat vuosina 1997–2005. YTHS:n mielenterveys- ja 
erikoislääkärihoidon menot saatiin suoraan toimintakertomuksista, jolloin luotettavuutta voi-
daan pitää hyvänä.

Psykiatrian avohoidon kustannukset laskettiin kertomalla terveydenhuollon hoitoilmoitus-
rekisterin käynnit yksikkökustannuksilla (Hujanen, T., henkilökohtainen tiedonanto 21.9.2006). 
Yksikkökustannukset deflatoitiin/inflatoitiin vuoden 2002 tasosta muille vuosille Tilastokes-
kuksen kuntasektorin menojen terveydenhuollon hintaindeksillä. Muun erikoissairaanhoidon 
avohoidon (pl. yleislääketiede ja psykiatria) tiedot saatiin sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus 
-aineistosta. Menojen rakenne on erikoissairaanhoidon osalta luotettavin vuosina 1999–2005 
(vrt. toiminto HC.1.1).

Sairausvakuutuksen piiriin kuuluvien yksityisten erikoislääkäripalveluiden menot saatiin 
sairausvakuutustilastosta. Tietoja voidaan pitää luotettavina, joskaan ne eivät kata mahdollisia 
sairausvakuutuksen ulkopuolelle jääneitä palveluita. Sairausvakuutustilaston menoista puuttuvat 
myös ns. toimistomaksut, joita ei korvata sairausvakuutuksesta. Toimistomaksut sisällytettiin 
kokonaismenoihin laskennallisesti vuosille 1995–2005 kymmenen euron hintaan lääkärikäyntiä 
kohti.

HC.1.3.9 Muut avosairaanhoidon palvelut 

Luokkaan sisältyvät kaikki muut erilaiset lääkäreiden tai muun terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden avohoitopotilaille tuottamat lääkäri- ja muut terveyspalvelut. Luokkaan sisältyvät 
kiropraktikkojen, toimintaterapeuttien ja audiologien ja muun vastaavan terveydenhoitohenki-
löstön avohoitopotilaille tuottamat palvelut. Mukaan luetaan muiden terveydenhuollon ammat-
tihenkilöiden kuin lääkäreiden tuottamat mielenterveyspalvelut ja päihdehoito sekä puheterapia. 
Lisäksi mukaan luetaan kansanlääkinnän piiriin kuuluvat muiden kuin lääkäreiden tuottamat 
palvelut.
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Luokkaan sisältyy diagnostinen fysioterapia, lääkintävoimistelu ja muut hoitotoimenpiteet, 
kuten vesi- ja lämpöhoito, ortoosi- ja proteesihoito, haavanhoito, osteopatia, puheterapia sekä 
näkövammaisten lääketieteellinen kuntoutus ja koulutus (OECD 2000, 117).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muihin avosairaanhoidon palveluihin on sisällytetty
• perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan tuottamat avopalvelut;
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) puheterapia;
• sairausvakuutuksen korvaamat yksityiset psykologiset tutkimukset;
• Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kansanterveystyön avustukset järjestöille.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 1997–2005; Sairausvakuutustilasto 1995–2005; Ylioppilaiden terveydenhoi-
tosäätiön vuosikertomukset 1995–2005; RAY 1995–2005.

Menetelmät ja luotettavuus

Perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan tarjoamien avohoitopalvelujen kustannukset lasket-
tiin ns. kokonaisuudesta osiin -lähestymistavalla vuosina 1995 ja 1996 ja muulloin osista kokonai-
suuteen -menetelmällä. Vuosien 1995 ja 1996 hoitokäynnit laskettiin jäännöksenä vähentämällä 
muut avohoidon käynnit perusterveydenhuollon kokonaiskäynneistä. Käynnit kerrottiin hoito-
käynnin keskimääräisellä yksikkökustannuksella. Yksikkökustannukset oli saatavilla ainoastaan 
vuodelta 2002, jolloin ne jouduttiin deflatoimaan/inflatoimaan muille vuosille. Kustannukset ovat 
luotettavimmat vuosina 1997–2005.

YTHS:n puheterapiamenot laskettiin puheterapian käyntimäärien osuutena kaikista terve-
yden- ja sairaanhoitokäynneistä. Myös sairausvakuutuksen korvaamat yksityiset psykologiset 
tutkimukset ovat laskennallisia vuosina 1995–1997, jolloin niiden osuutta ei vielä ollut tilastoitu 
Kansaneläkelaitoksen tilastollisessa vuosikirjassa. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) kansan-
terveysavustukset saatiin puolestaan entisestä terveydenhuollon menot ja rahoitus -tilastosta 
ja niitä voidaan pitää kokonaisuudessaan luotettavina, joskin RAY:n kansanterveystyö sisältää 
monentyyppistä toimintaa, joka voitaisiin jakaa useammallekin toiminnolle.

HC.1.4 Kotisairaanhoito

Luokkaan sisältyvät kaikki potilaiden kotona annettavat lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden sairaanhoitopalvelut. Luokkaan sisältyvät kotikäynnit, joiden tarkoituk-
sena on sairaanhoidon antaminen, mukaan lukien yleislääkäreiden diagnostiset toimenpiteet, 
kotidialyysi ja muut erityispalvelut, synnytyksiin liittyvät palvelut ja telematiikkapalvelut. Kun 
kotisairaanhoitoa tuotetaan yhdessä kodinhoito-, ateria- ja muiden sosiaalipalveluiden kanssa, 
nämä palvelut on kirjattava erikseen, koska ne eivät kuulu SHA:n määritelmän mukaisiin terve-
ydenhuollon kustannuksiin. (OECD 2000, 117.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sairaanhoitopalvelujen kotisairaanhoitoon on sisällytetty
• perusterveydenhuollon lyhytaikainen kotisairaanhoito.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 1997–2005; Kotihoidon laskenta (sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri).

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin Stakesin kotihoidon laskentaan perustuva osuus perusterveydenhuollon 
kotisairaanhoitopalvelujen menoista. Kotisairaanhoidon kokonaismenot laskettiin kertomalla 
terveyskeskusten avohoitokäynnit yksikkökustannuksilla (Hujanen 2004). Kokonaismenot jaet-
tiin tämän luokan ja pitkäaikaisen kotisairaanhoidon (HC.3.3) kesken. Pitkäaikaisen kotihoidon 
osuus kotisairaanhoidosta on pysynyt kotihoidon laskennan mukaan suunnilleen samana vuosina 
1995–2005. Tiedot ovat suuntaa antavia.

3.3 Kuntoutus (HC.2)
Luokkaan sisältyvät potilaille kuntoutushoitojakson aikana annettavat lääkärien ja muiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden palvelut. Kuntoutuspalveluissa painopiste on asiakkaan 
toimintakyvyn parantamisessa ja toimintakyvyn aleneminen johtuu joko äskettäisestä tai uusiutu-
vasta sairastumisesta tai vammautumisesta (regressio tai progressio). Luokkaan sisältyvät sellaiset 
yksittäisille henkilöille annattavat palvelut, joissa hoidettava tauti tai vamma on ilmaantunut 
aikaisempana ajankohtana tai niiden johdosta ei ole aiemmin annettu kuntoutuspalveluja. 

Kuntoutushoito on yleensä intensiivisempää kuin perinteinen hoitolaitoksessa annettava 
hoito ja vähemmän intensiivistä kuin akuutti (sairaan)hoito. Se edellyttää usein toistuvaa (päi-
vittäin tai viikoittain) potilaan terveydentilan arviointia sekä taudinkulun ja hoitosuunnitelman 
tarkistamista määrätyn pituiseksi ajaksi (useita päiviä tai kuukausia), kunnes potilaan tila on 
vakaa tai ennakolta määritelty hoitosarja on saatettu loppuun. (OECD 2000, 117.)

HC.2.1 Laitoskuntoutus 

Luokkaan sisältyvät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden laitoshoito-
potilaalle kuntoutushoitojakson aikana tuottamat palvelut. (OECD 2000, 117.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa laitoskuntoutukseen on sisällytetty
• vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus;
• harkinnanvarainen lääkinnällinen kuntoutus;
• veteraanien laitoskuntoutus.
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Tilastolähteet

Kuntoutustilasto 1995–2005; Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen ja harkinnanvaraisen lääkinnällisen kuntou-
tuksen menot saatiin Kansaneläkelaitoksen kuntoutustilastosta. Veteraanien laitoskuntoutuksen 
menot saatiin puolestaan valtion tilinpäätösasiakirjoista. Tietoja voidaan pitää luotettavina, joskin 
sairaanhoitopiirien ja kuntien järjestämien laitoskuntoutuspalvelujen menot sisältyvät muihin 
erikoissairaanhoidon toimintoihin, joten kuntoutuskustannukset ovat aliarvioidusti mukana 
tämän luokan menoissa.

HC.2.2 Päiväkuntoutus

Luokkaan sisältyvät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden päiväkuntou-
tuspotilaalle kuntoutushoitojakson aikana tuottamat palvelut (OECD 2000, 117).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

HC.2.3 Avohoidon kuntoutus

Luokkaan sisältyvät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden avohoitopo-
tilaille kuntoutushoitojakson aikana tuottamat palvelut (OECD 2000, 117).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa avohoidon kuntoutukseen on sisällytetty
• perusterveydenhuollon fysioterapia;
• sairausvakuutuksen korvaama yksityinen fysioterapia;
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) fysioterapia.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 1997–2005; Sairausvakuutustilasto 1995–2005; Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön vuosikertomukset 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Perusterveydenhuollon fysioterapian menot arvioitiin käyntien ja yksikkökustannusten perusteella 
(vrt. HC.1.3.3). Sairausvakuutuksen korvaaman yksityisen fysioterapian kustannukset saatiin 
suoraan sairausvakuutustilastosta ja YTHS:n fysioterapia arvioitiin laskennallisesti käyntien 
suhteessa. Tiedot ovat luotettavimmat vuosina 1997–2005.
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HC.2.4 Kuntouttava kotihoito 

Luokkaan sisältyvät lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilaan kodissa 
kuntoutushoitojakson aikana tuottamat palvelut. (OECD 2000, 117.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

3.4 Pitkäaikaishoito (HC.3)
Pitkäaikaishoitoon sisältyvät pitkäaikaisesti annettavat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut vuode-
osastopotilaille, joiden hoidon tarve on jatkuva, koska heidän terveydentilansa on pitkäaikaisesti 
heikentynyt eivätkä he pysty elämään täysin itsenäisesti ja selviämään päivittäisistä toiminnoista. 
Pitkäaikaista laitoshoitoa tuottavat hoitolaitokset ja palveluasumisyksiköt. Pitkäaikaishoidossa 
yhdistyvät tyypillisesti sairaanhoito ja sosiaalipalvelut. SHA:n mukaisesti näistä ainoastaan sai-
raanhoito kirjataan terveydenhuollon kustannukseksi. (OECD 2000, 118.)

HC.3.1 Pitkäaikainen laitoshoito

Luokkaan sisältyvät sairaanhoito- ja hoivapalvelut vuodeosastopotilaille, joiden hoidon tarve 
on jatkuva.

Luokkaan sisältyy pitkäaikaishoito jatkuvan avun tarpeessa oleville ikääntyneille potilaille, 
mukaan lukien hoito (omais-)hoitajan vapaan aikana sekä erityiskoulutetun hoitohenkilökunnan 
vanhainkodeissa antama hoito silloin, kun sairaanhoito on tärkeä osa toimintaa. Tämäntyyppistä 
hoitoa voidaan antaa yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa, mutta ne eivät SHA:n mukaisesti kuulu 
terveydenhuollon kustannuksiin.

Mukaan luetaan saattohoito ja palliatiivinen hoito (lääkärien ja muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden antama hoito silloin, kun potilaan sairaus ei ole parannettavissa, mukaan 
lukien läheisten tukeminen). Saattohoitoa annetaan tavallisesti saattohoitokodeissa ja muissa 
vastaavissa erityislaitoksissa.

Mukaan luetaan myös mielenterveys- ja päihdeongelmaisten potilaiden pitkäaikainen laitos-
hoito silloin, kun hoidon tarve johtuu ICD-9-CM-luokituksen koodin 94 mukaiseen luetteloon 
sisältyvästä pitkäaikaisesta tai toistuvasta mielenterveyden häiriöstä. (OECD 2000, 118.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa pitkäaikaiseen laitoshoitoon on sisällytetty
• pitkäaikainen (vähintään 90 vrk) yleislääketieteellinen hoito;
• pitkäaikainen (yli 180 vrk) psykiatrinen hoito;
• kuntien ja kuntayhtymien tuottama kehitysvammalaitoshoito (kuntien ja kuntayhtymien 

talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 225);
• kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammahuollon ostopalvelut yksityisiltä;
• kuntien ja kuntayhtymien tuottama vanhusten laitoshoito (kuntien ja kuntayhtymien 

talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 220);
• kuntien ja kuntayhtymien vanhusten laitoshoidon ostopalvelut yksityisiltä;
• Järvenpään sosiaalisairaalan hoito;
• Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) vanhustenhuollon avustukset järjestöille.
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Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus 
1998–2005; Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 1995–2005; Valtion tilinpäätösasiakirjat 
1995–2005; A-klinikkasäätiön toimintakertomukset 1999–2005; RAY 1995–2005; Terveyden-
huollon menot ja rahoitus 1995–1998 (Järvenpään sosiaalisairaala).

Menetelmät

Terveyskeskusten pitkäaikaisen laitoshoidon volyymitiedot saatiin terveydenhuollon hoitoilmoi-
tusrekisteristä. Pitkäaikaishoidoksi katsottiin vähintään 90 vuorokautta kestävät yleislääketieteen 
erikoisalan hoitojaksot. Hoitopäivien yksikkökustannuksina käytettiin Kuusikko-työryhmän 
(Kumpulainen 2006) tietoja (vrt. HC.1.1).

Yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloiden hoitojaksoista pitkäaikaishoitoon sisällytettiin yleislää-
ketieteen erikoisalalta vähintään 90 päivän hoitojaksot sekä psykiatrian erikoisalan yli 180 päivän 
hoitojaksot. Toimintokohtaisten kustannusten erittelytietoina käytettiin sairaaloiden hoitotoimin-
nan tuottavuus -aineiston DRG-ryhmittelyyn perustuvia kustannuksia (vrt. HC.1.1).

Vanhusten ja kehitysvammaisten laitoshoidon kustannukset sekä vastaavat ostopalvelut 
yksityisiltä laskettiin suoraan kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta. Järvenpään sosiaali-
sairaalan menot saatiin A-klinikkasäätiön toimintakertomuksista ja RAY:n vanhustenhuollon 
avustustiedot suoraan yhdistykseltä.

Tietojen luotettavuus

Vanhustenhuollon ja kehitysvammahuollon laitoshoidon menoja voidaan pitää luotettavina, 
samoin kuin RAY:n ja Järvenpään sosiaalisairaalan tietoja. Pitkäaikaisen yleislääketieteen ja 
psykiatrisen hoidon osalta ks. kohta HC.1.1.

HC.3.2 Pitkäaikainen päiväsairaanhoito

Luokkaan sisältyy hoito, jota annetaan päiväsairaanhoitona potilaille, joiden hoidon tarve on 
jatkuva, koska heidän terveydentilansa on pitkäaikaisesti heikentynyt eivätkä he pysty elämään 
täysin itsenäisesti ja selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Päiväsairaanhoitoa annetaan hoi-
tolaitoksissa sekä palveluasumisyksiköissä. Luokkaan sisältyy jatkuvan avun tarpeessa olevien 
ikääntyneiden potilaiden pitkäaikainen päiväsairaanhoito. (OECD 2000, 118.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

HC.3.3 Pitkäaikaishoito: kotihoito

Luokkaan sisältyvät pitkäaikaiset lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
antamat terveyden- ja sairaanhoitopalvelut potilaille, joiden hoidon tarve on jatkuva, koska hei-
dän terveydentilansa on pitkäaikaisesti heikentynyt eivätkä he pysty elämään täysin itsenäisesti ja 
selviytymään päivittäisistä toiminnoista. Tämäntyyppiseen kotihoitoon voi sisältyä kodinhoito-, 
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ateria- ja muita sosiaalipalveluja, jotka kuitenkin on kirjattava erikseen, koska ne eivät kuulu 
terveydenhuollon kustannuksiin. (OECD 2000, 118.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa pitkäaikaishoidon kotihoitoon on sisällytetty
• perusterveydenhuollon pitkäaikainen kotisairaanhoito.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 1997–2005; Kotihoidon laskenta (sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri).

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Pitkäaikaisen kotihoidon tiedot laskettiin ylhäältä alas -menetelmällä. Luokkaan sisällytettiin Sta-
kesin kotihoidon laskentaan perustuvan arvion mukainen osuus kotisairaanhoidon kokonaisme-
noista. Kotisairaanhoidon kokonaiskustannukset jaettiin tämän luokan ja sairaanhoitopalvelujen 
kotisairaanhoidon (HC.1.4) kesken.

Pitkäaikaisen kotisairaanhoidon osuus kotisairaanhoidosta on pysynyt kotihoidon lasken-
nan mukaan suunnilleen samana vuosina 1995–2005. Tästä huolimatta luvut ovat korkeintaan 
suuntaa antavia, sillä perusterveydenhuollon kotisairaanhoitokäyntien sisällöstä ei ollut saatavilla 
tarkkaa tutkimustietoa. Tietoa ei myöskään ole siitä, missä määrin kotisairaanhoitoon sisältyy 
sosiaalihuolloksi katsottavia palveluja.

3.5 Terveydenhuollon tukipalvelut (HC.4)
Luokkaan sisältyy erilaisia, pääasiassa muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kuin lää-
käreiden sekä lääketieteellis-teknisen tukihenkilöstön antamia palveluita, jotka tuotetaan lääkä-
reiden suorassa valvonnassa tai ilman sitä, kuten laboratoriopalvelut, kuvantamistutkimukset ja 
sairaankuljetus. (OECD 2000, 118.)

HC.4.1 Lääketieteelliset laboratoriot

Luokkaan sisältyvät seuraavat palvelut: virtsakokeet, fysikaaliset ja kemialliset testit, verikokeet, 
hematologia, immunologia, ulostenäytteet, mikrobiviljelmät, mikroskooppitutkimukset, irtosolu-
tutkimukset ja kudospatologia sekä muut erilaiset laboratoriokokeet. Luettelo perustuu ICPM- ja 
IC-Process-PC-luokitusten mukaisiin sopimuksiin. Siihen sisältyvät IC-Process-PC-luokituksen 
(IC-Process-PC, 1986, Pääluokka 2) mukaiset lääketieteellisten ja patologisten kokeiden ryh-
mät. Vaihtoehtona on ICD-9-CM: 90 Mikroskooppitutkimus - I, 91 Mikroskooppitutkimus - II. 
(OECD 2000, 118–119.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa lääketieteellisiin laboratoriopalveluihin on sisällytetty
• perusterveydenhuollon laboratoriotutkimus;
• sairausvakuutuksen korvaama yksityinen laboratoriotutkimus.

Terveydenhuollon tukipalveluista tulee SHA-tilastoinnissa toistaiseksi raportoida ainoastaan 
ns. loppukulutukseen menevien tukipalvelujen kustannukset. Vuodeosastohoidon laborato-
rio-ja kuvantamispalveluiden sekä muiden vastaavien vuodeosastohoidon tukipalveluiden 
katsotaan olevan osa hoitojaksoa ja siten osa kyseisen hoidon panoskustannuksia samoin 
kuin henkilöstökustannukset.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 2004 ja 2005; Sairausvakuutustilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin terveyskeskusten laboratoriotutkimusten kustannukset sekä yksityisesti 
tuotettujen, sairausvakuutuksen korvaamien laboratoriopalvelujen kustannukset. Terveyskeskus-
ten laboratoriotutkimusten kustannustiedot saatiin Stakesin avohoidon tiedonkeruusta vuosilta 
2004 ja 2005. Aiempien vuosien tiedot arvioitiin laskennallisesti ylhäältä alas -menetelmällä 
vuoden 2004 tietojen avulla ja niitä voidaan pitää korkeintaan suuntaa antavina. Tietoa ei ole 
myöskään siitä, onko terveyskeskusten laboratoriopalveluja tarjottu avo- vai vuodepotilaille. 
Tässä laboratoriopalvelujen on oletettu sisältävän ainoastaan avopotilaille tarjottavia palveluja. 
Erikoissairaanhoidon laboratoriotutkimusten kustannukset sisältyvät erikoissairaanhoidon avo- 
ja vuodehoidon toimintoihin.

Sairausvakuutuksen korvaamia yksityisiä laboratoriopalveluja voidaan pitää luotettavina 
niiltä osin, kuin palveluista on haettu ja saatu korvauksia.

HC.4.2 Kuvantamistutkimukset

Luokkaan sisältyvät avohoitopotilaiden kuvantamistutkimukset. Kuvantamistutkimuksiin kuu-
luvat seuraavat luokat, jotka on kuvattu ICD-9-CM-toimenpideluokituksessa: 87 Diagnostinen 
radiologia, 88 Muu diagnostinen radiologia ja vastaavat tekniikat. Vastaavat ICProcess- PC-luo-
kituksen alaotsikot (IC-Process-PC, 1986, pääluokka 3) ovat seuraavat: natiiviröntgenkuvaus, 
luusto, pehmytkudoksen natiivikuvaus (paitsi isotooppikuvaus, ydinmagneettinen resonanssi ja 
ultraääni), varjoaineröntgen tai valokuvantaminen (photoimaging), tietokonetomografia ja NMR-
kuvaus, isotooppitutkimus, diagnostiset ultraäänitutkimukset sekä muut kuvantamistutkimukset 
(arteriografia varjoaineen avulla, angiokardiografia, flebografia, termografia ja luuntiheystutki-
mukset). (OECD 2000, 119.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa kuvantamistutkimuksiin on sisällytetty
• perusterveydenhuollon radiologinen tutkimus;
• sairausvakuutuksen korvaama yksityinen radiologinen tutkimus ja näytteenotto.

Terveydenhuollon tukipalveluista tulee SHA-tilastoinnissa toistaiseksi raportoida ainoastaan 
ns. loppukulutukseen menevien tukipalvelujen kustannukset. Vuodeosastohoidon laborato-
rio-ja kuvantamispalveluiden sekä muiden vastaavien vuodeosastohoidon tukipalveluiden 
katsotaan olevan osa hoitojaksoa ja siten osa kyseisen hoidon panoskustannuksia samoin 
kuin henkilöstökustannukset.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 2004 ja 2005; Sairausvakuutustilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin terveyskeskusten radiologisten tutkimusten kustannukset sekä yksityisesti 
tuotetuttujen, sairausvakuutuksen korvaaman radiologisen tutkimuksen ja näytteenoton kustan-
nukset. Terveyskeskusten radiologian kustannustiedot saatiin Stakesin avohoidon tiedonkeruusta 
vuosilta 2004 ja 2005. Aiempien vuosien tiedot arvioitiin laskennallisesti ylhäältä alas -menetel-
mällä vuoden 2004 tietojen avulla ja niitä voidaan pitää suuntaa antavina. Tietoa ei myöskään 
ole siitä, onko terveyskeskusten kuvantamispalveluja tarjottu avo- vai vuodepotilaille (ks. myös 
toiminto HC.4.1). Kuvantamistutkimuksia tuotetaan paljon myös kunnallisissa liikelaitoksissa, 
joiden menoista ei ollut saatavilla tarkkaa tietoa.10 Erikoissairaanhoidon kuvantamistutkimusten 
kustannukset sisältyvät erikoissairaanhoidon avo- ja vuodehoidon toimintoihin.

Yksityisten kuvantamispalvelujen ja näytteenoton kustannukset saatiin suoraan sairausva-
kuutustilastosta. Tietoja voidaan pitää luotettavina niiltä osin, kuin palveluista on haettu ja saatu 
korvauksia. 

HC.4.3 Sairaankuljetus ja pelastuspalvelut

Luokkaan sisältyvät kuljetukset erityisvarustetussa maaliikenteen ajoneuvossa tai erityisessä 
ambulanssilentokoneessa hoitolaitoksiin tai hoitolaitoksista lääketieteellistä tai kirurgista hoitoa 
varten. Siihen kuuluvat myös kuljetukset taksissa ja muissa tavanomaisissa ajoneuvoissa silloin, 
kun näiden käyttö on sallittua ja kustannukset korvataan potilaalle (esim. munuaisdialyysi- tai 
kemoterapiapotilaat). Luokkaan sisältyvät säännöllisesti siviilipelastuspalveluista vastaavien palo- 
�0	 Kunnalliset	liikelaitokset	on	sisällytetty	SHA:han	toistaiseksi	kuntien	ja	kuntayhtymien	taloustilaston	kautta.	Usein	kuntayh-
tymät	ulkoistavat	liikelaitoksilleen	terveydenhuoltoa	tukevat	toiminnot,	kuten	kuvantamis-	tai	laboratoriotoiminnot.	Esimerkiksi	
Helsingin	ja	Uudenmaan	sairaanhoitopiirillä	(HUS)	toimii	liikelaitoksina	vuodesta	2004	alkaen	kuvantamispalveluja	tuottava	
HUS-röntgen,	 laboratoriopalveluja	 tarjoava	 HUSLAB	 sekä	 ruokahuollosta	 vastaava	 Ravioli.	 HUS-röntgen	 vastasi	 vuonna	
2006	HYKS:n	oman	kuvantamistuotannon	lisäksi	Helsingin,	Vantaan,	Espoon,	Kauniaisten	ja	Keravan	perusterveydenhuollon	
röntgenpalveluista.	HUSLAB	toimii	vielä	tätäkin	laajemmalla	alueella.	Yhteenlaskettua	liikevaihtoa	liikelaitoksille	kertyi	vuonna	
2006	noin	205	miljoonaa	euroa.	(Sairaanhoitopiirin	vuosikertomus	2006,	23–25.)	Nämä	eurot	näkyvät	HUS:n	osalta	kuntien	ja	
kuntayhtymien	taloustilastossa	muiden	palveluiden	ostoina	sekä	sisäisinä	ostoina	(Saastamoinen	E,	henkilökohtainen	tiedonanto	
6.2.2008).	Helsingin,	Vantaan	ym.	ostamat	palvelut	HUS-röntgeniltä	näkyvät	taloustilastossa	joko	muiden	palveluiden	ostoina	
tai	asiakaspalvelujen	ostoina	muilta.	Tilinpidossa	 tämä	tarkoittaa,	että	palvelut	sisältyvät	välituotekäyttöön	vaikka	palvelut	
olisivatkin	luonteeltaan	ns.	lopputuotepalveluja.	Toistaiseksi	lopputuotepalvelujen	osuutta	ei	saada	kummassakaan	tapauksessa	
selville.
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ja pelastuslaitosten sekä vastaavien puolustusvoimien yksiköiden hälytysajopalvelut (myös muut 
kuin katastrofilääketieteen palvelut). (OECD 2000, 119.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sairaankuljetus- ja pelastuspalveluihin on sisällytetty
• sairausvakuutuksen korvaamat matkat;
• lääkinnällisen kuntoutuksen matkakustannukset.

Tilastolähteet

Sairausvakuutustilasto 1995–2005; Kuntoutustilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Sairausvakuutus- ja kuntoutustilastojen sairaankuljetuskustannukset saatiin suoraan sairausva-
kuutus- ja kuntoutustilastoista. Tietoja voidaan pitää luotettavina niiltä osin, kuin palveluista on 
haettu ja saatu korvauksia.

Kunnalliseen palo- ja pelastustoimeen sisältyvät sairaankuljetuskustannukset sisältyvät tä-
hän luokkaan niiltä osin, kuin potilaat ovat saaneet korvauksia sairausvakuutuksesta. Kunnille 
mahdollisesti koituvat palo- ja pelastustoimen aiheuttamat sairaankuljetuskustannukset eivät 
sisälly tähän luokkaan.

HC. 4.9 Muut tukipalvelut

Luokkaan sisältyvät kaikki muut terveydenhuollon tukipalvelut (OECD 2000, 119).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

3.6 Lääkintätarvikkeiden toimitus avohoitopotilaille (HC.5)
Luokkaan sisältyvät avohoitopotilaille toimitettavat lääkintätarvikkeet ja niihin liittyvät palvelut, 
kuten vähittäismyynti, sovitus ja asennus, huolto ja vuokraus. Mukaan luetaan myös yleisten 
apteekkien, optikkojen, terveydenhoitotuotteita myyvien liikkeiden ja muiden erikois- tai 
yleisvähittäismyyntiliikkeiden palvelut, mukaan lukien postimyynti ja teleasiointi. Ryhmään 
kuuluvat pääasiassa tuotteet, joka on mainittu yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukai-
sessa luokituksessa (Classification of Individual Consumption by Purpose COICOP, Yhdistyneet 
Kansakunnat 1998) kohta 06.1 Lääkevalmisteet, hoitolaitteet ja -tarvikkeet. 

Ryhmään kuuluvat lääkkeet, proteesit, lääkintälaitteet ja -välineet sekä muut terveydenhoi-
toon liittyvät tuotteet, joita toimitetaan yksittäisille henkilöille joko lääkärin määräyksestä tai 
ilman sitä. Näiden tuotteiden toimittajina ovat tavallisesti apteekit tai lääkintälaitteiden toimittajat 
ja ne on tarkoitettu yksittäisen henkilön tai kotitalouden kulutukseen tai käyttöön muualla kuin 
terveydenhuollon toimintayksiköissä.
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Koska COICOP on yksiulotteinen luokitusjärjestelmä, jota ei ole ensisijaisesti tarkoitettu 
terveydenhuollon tilastointiin, ICHA-HC-luokittelussa käytetään toisenlaista ryhmittelyä. Hoi-
tolaitteiden- ja välineiden vuokraus ja huolto kirjataan näitä vastaaviin tavararyhmiin. Mukaan 
on otettu myös lääkintätarvikkeiden jakelupalvelu, proteesien sovitus ja asennus sekä näkötestit 
ja muut vastaavat palvelut silloin, kun nämä palvelut suorittaa erityiskoulutettu vähittäismyyjä 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden asemesta.

COICOP:n suositusten mukaisesti luokkaan eivät kuulu urheilussa käytettävät suojalasit, 
-vyöt ja -tuet, eläinlääkintätuotteet, aurinkolasit ilman vahvuuksia ja lääkesaippuat. COICOP:n 
mukaisesti kaikki yllä luetellut lääkinnälliset tuotteet luokitellaan kulutustavaroiksi, kun taas NHA:
n mukaisesti ”Lääkinnälliset kestokulutustavarat” on erotettu kulutus- ja kertakäyttötuotteista.

Luokkaan eivät kuulu vuodeosasto- ja päiväsairaanhoitopotilaille tai avohoitolaitoksessa an-
netun hoidon yhteydessä avohoitopotilaille annetut lääkkeet, proteesit, lääkintälaitteet ja -välineet 
sekä muut terveydenhuoltoon liittyvät tuotteet (OECD 2000, 119–120).

HC.5.1 Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat

Luokkaan sisältyvät lääkkeet, kuten lääkevalmisteet, alkuperäislääkkeet ja geneeriset lääkkeet, 
patenttilääkkeet, seerumit ja rokotteet, vitamiinit ja mineraalit sekä ehkäisypillerit (OECD 2000, 
120).

HC.5.1.1 Reseptilääkkeet

Reseptilääkkeitä ovat lääkkeet, joita myydään asiakkaille ainoastaan lääkärin määräyksestä riip-
pumatta siitä, kustannetaanko lääkkeet yksityisistä vai julkisista varoista ja onko kyse alkuperäi-
sestä vai geneerisestä tuotteesta. SHA:n mukaan kokonaishinnan lisäksi kirjataan kustannusten 
jakautuminen. (OECD 2000, 120.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa reseptilääkkeisiin on sisällytetty
• sairausvakuutuksen perus- ja erityiskorvatut reseptilääkkeet;
• suurista lääkemenoista johtuvat sairausvakuutuksen lisäkorvaukset.

Tilastolähteet

Sairausvakuutustilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Reseptilääkkeiden kustannukset saatiin suoraan sairausvakuutustilastosta. Kustannukset sisältävät 
lääkärin tai hammaslääkärin määräämät lääkkeet (ml. eräiden itsehoitolääkkeiden kustannukset 
vaikka niihin ei tarvittaisikaan reseptiä), lääkärin määräämät vaikean sairauden hoitoon tarvittavat 
kliiniset ravintovalmisteet sekä pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävät perusvoiteet. Tietojen 
luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Tiedot eivät kuitenkaan sisällä kustannuksia lääkkeistä, joista 
ei ole haettu tai saatu korvauksia.
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Suurista lääkemenoista johtuvia lisäkorvauksia myönnetään mikäli potilaan kalenterivuo-
sittaiset lääkemenot ylittävät lääkemaksukaton. Lisäkorvausten kokonaiskustannukset saatiin 
suoraan sairausvakuutustilastosta, mutta potilaiden maksuosuudesta ei ollut saatavilla tietoa, 
joten kustannukset kohdistettiin toistaiseksi kokonaan sairausvakuutuksen rahoitukseen.

HC.5.1.2 Käsikauppalääkkeet

Käsikauppalääkkeet luokitellaan kotitalouksien reseptittä myytävistä lääkkeistä aiheutuviksi lää-
kemenoiksi. Ilman reseptiä saatavia lääkkeitä kutsutaan usein käsikauppalääkkeiksi. Ne voivat olla 
lääkärin määräämiä, mutta ne eivät oikeuta sairausvakuutuskorvaukseen. (OECD 2000, 120.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa käsikauppalääkkeisiin on sisällytetty
• käsikauppalääkkeiden myynti vähittäishinnoin.

Tilastolähteet

Suomen lääketilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin Suomen lääketilastossa julkaistut käsikauppalääkkeiden verolliset vähit-
täismyyntikustannukset. Tietojen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, mutta joitain päällekkäi-
syyksiä saattaa esiintyä reseptilääkemenojen kanssa, sillä kahden eri lähteen itsehoitolääkkeiden 
määritelmät poikkeavat hieman toisistaan: osa itsehoitolääkkeistä myydään lääkärin määräyksellä 
ja osa itsehoitolääkkeistä korvataan sairausvakuutuksessa (Martikainen, J., henkilökohtainen 
tiedonanto 14.11.2007). Päällekkäisyyksien osuutta voitaneen pitää vaatimattomana.

HC.5.1.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat

Luokkaan sisältyy erilaisia lääkinnällisiä kulutustavaroita, kuten sidetarvikkeet, tukisukat, inkon-
tinenssituotteet, kondomit ja muut mekaaniset ehkäisyvälineet (OECD 2000, 120).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muihin lääkinnällisiin kulutustavaroihin on sisällytetty
• muut lääkintätuotteet (COICOP 06.1.2).

Tilastolähteet

Kansantalouden tilinpito 1995–2005.
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Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin Suomen kansantalouden tilinpidosta yksityiset kulutusmenot COICOP 
(Classification of Individual Consumption According to Purpose) -luokasta 06.1.2 Muut lääkin-
tätuotteet. Tietoja voidaan pitää suuntaa antavina.

HC.5.2 Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat

Luokkaan sisältyy erilaisia lääkinnällisiä kestokulutustavaroita, kuten silmälasit, kuulolaitteet ja 
muut lääkintälaitteet (OECD 2000, 120).

HC.5.2.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet

Luokkaan kuuluvat näköä korjaavat silmälasit ja piilolinssit sekä vastaavat puhdistusnesteet ja 
optikon suorittama lasien sovitus (OECD 2000, 120).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa silmälasien ja muiden optisten laitteiden luokkaan on sisälly-
tetty
• osuus COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose) -

luokasta 06.1.3 Hoitolaitteet ja -välineet.

Tilastolähteet

Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Kulutustutkimus 1998; Kulutustutkimus 2001.

Menetelmät ja luotettavuus

Hoitolaitteiden ja -välineiden (COICOP 06.1.3) yksityiset kulutusmenot saatiin suoraan kan-
santalouden tilinpidosta. Silmälasien ja muiden optisten laitteiden menot arvioitiin ylhäältä 
alas -menetelmällä jakamalla hoitolaite- ja -välinemenot kulutustutkimusten tiedoilla luokkien 
HC.5.2.1 ja HC.5.2.2 kesken. Tietoja voidaan pitää suuntaa antavina.

HC.5.2.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet

Luokkaan sisältyvät ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet: ortopediset jalkineet, tekoraajat 
ja muut proteesit, ortopediset tuet, kirurgiset vyöt, tyrävyöt ja -siteet sekä niskatuet. Luokkaan 
eivät kuulu implantit (HC.1 Sairaanhoitopalvelut). (OECD 2000, 120.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa ortopedisten ja muiden proteettisten apuvälineiden luokkaan 
on sisällytetty
• osuus COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose) -

luokasta 06.1.3 Hoitolaitteet ja -välineet.
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Tilasto- ja muut tietolähteet

Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Kulutustutkimus 1998; Kulutustutkimus 2001; Vasara & 
Mäkelä 2002;

Menetelmät ja luotettavuus

Hoitolaitteiden ja -välineiden (COICOP 06.1.3) yksityiset kulutusmenot saatiin suoraan kan-
santalouden tilinpidosta. Ortopedisten ja muiden proteettisten apuvälineiden menot arvioitiin 
ylhäältä alas -menetelmällä jakamalla hoitolaite- ja -välinemenot kulutustutkimusten tiedoilla 
luokkien HC.5.2.1 ja HC.5.2.2 kesken. Ortopedisten ja muiden proteettisten laitteiden menoista 
puhdistettiin vielä kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2002 teettämän tutkimuksen (Vasara 
& Mäkelä 2002, 16) perusteella hammasprotetiikan menot (vrt. HC.1.3.2). Tietoja voidaan pitää 
suuntaa antavina.

HC.5.2.3 Kuulolaitteet

Luokkaan sisältyvät irrotettavat kuulolaitteet (mukaan lukien niiden puhdistus, sovittaminen ja 
paristot). Luokkaan ei kuulu lääkärin suorittama audiologinen tutkimus ja hoito (HC.1.3.3), imp-
lantit (HC.1 Sairaanhoitopalvelut) ja audiologinen koulutus (HC.1.3.9). (OECD 2000, 120.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

HC.5.2.4 Lääkinnällis-tekniset laitteet, mukaan lukien pyörätuolit

Luokkaan kuuluu erilaisia lääkinnällis-teknisiä laitteita, kuten moottori- ja käsikäyttöiset pyörä-
tuolit sekä liikuntaesteisten muut kulkuneuvot (OECD 2000, 120).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

HC.5.2.9 Muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 

Luokkaan sisältyy monia erilaisia muualla luokittelemattomia lääkinnällisiä kestokulutustava-
roita, kuten verenpainemittarit. Luokkaan sisältyvät telemaattiset erikoislaitteet potilaan kotoaan 
soittamia hätäpuheluita varten ja/tai lääketieteellistä etäseurantaa varten. Luokkaan eivät kuulu 
automaattiset porrasnostimet, ammeeseen asennettavat nostolaitteet ja muut vastaavat laitteet, 
joita käytetään tilapäisesti tai kroonisesti vammaisten henkilöiden asunnon muutostöissä. Yllä 
oleva luettelo vastaa COICOP:n suosituksia (Yhdistyneet Kansakunnat 1998). (OECD 2000, 
120–121.)
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Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

3.7 Ehkäisevä terveydenhuolto ja kansanterveystyö (HC.6)
Ehkäisevään terveydenhuoltoon ja kansanterveystyöhön sisältyy palveluja, joiden tarkoituksena 
on parantaa väestön terveydentilaa, kun taas sairaanhoitopalveluiden tarkoituksena on terveydel-
listen häiriötilojen korjaaminen. Tyypillisiä esimerkkejä näistä palveluista ovat rokotuskampanjat 
ja -ohjelmat.

ICHA-HC:n sisältämät ehkäisevän terveydenhuollon ja kansanterveyden toiminnot eivät 
kata kansanterveyttä sen laajimmassa merkityksessä, jolloin se tarkoittaa eri toimialojen yhteistä 
huolta terveysasioista ja yhteiskuntapoliittisista toimista. Tietyt laajan määritelmän mukaiset 
kansanterveyden toiminnot eivät sisälly terveydenhuollon kustannuksiin, kuten pelastustoimen 
valmiussuunnitelmat ja ympäristönsuojelu. Tärkeimmät näistä kansanterveyden toiminnoista 
luokitellaan ICHA-HC:ssa erilaisiin terveydenhuoltoon läheisesti liittyviin toimintoihin. (OECD 
2000, 121.)

HC.6.1 Äitiys- ja lastenneuvolat, perhesuunnittelu

Äitiyshuolto ja lasten terveydenhuolto kattaa hyvin erilaisia terveyspalveluja, kuten perinnöllisyys-
neuvonnan, tiettyjen synnynnäisten epämuodostumien ehkäisyn, äitiys- ja lastenneuvolatoimin-
nan, esikoulu- ja kouluterveydenhuollon ja rokotukset (OECD 2000, 121–122).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoimintaan on 
sisällytetty
• perusterveydenhuollon avohoidon äitiys-ja lastenneuvolatoiminta sekä perhesuunnit-

telu.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 1997–2005.
Menetelmät

Luokkaan sisällytettiin perusterveydenhuollon avohoidon äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä 
perhesuunnittelupalvelut. Menot laskettiin alhaalta ylös -menetelmällä kertomalla käynnit 
yksikkökustannuksilla. Avohoitokäyntien yksikkökustannukset vuodelta 2002 (Hujanen 2004) 
deflatoitiin/inflatoitiin kuntasektorin julkisten menojen terveydenhuollon hintaindeksillä sekä 
menneille että tuleville vuosille.
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Tietojen luotettavuus

Ks. HC.1.3.1 perusterveydenhuollon lääkärikäyntien ja opiskeluterveydenhuollon kustannukset.

HC.6.2 Kouluterveydenhuolto

Luokkaan sisältyy erilaisia terveyskasvatukseen ja -seulontaan (esim. hammaslääkärit), saira-
uksien ehkäisyyn ja terveellisten elinolojen ja -tapojen edistämiseen liittyviä palveluja, jotka 
tuotetaan kouluissa. Siihen sisältyy hammashoito ja muu perustasoinen lääkärinhoito, jos se on 
kansanterveystoiminnon kiinteä osa.

Luokkaan sisältyvät tupakoinnin ja päihteiden käytön vastaiset toimet.
Luokkaan eivät kuulu rokotusohjelmat (HC.6.3) (OECD 2000, 122).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa kouluterveydenhuoltoon on sisällytetty
• perusterveydenhuollon avohoidon kouluterveydenhuolto.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit 
terveyskeskuksissa 1997–2005.

Menetelmät

Luokkaan sisällytettiin perusterveydenhuollon avohoidon kouluterveydenhuollon palvelut. Menot 
laskettiin alhaalta ylös -menetelmällä kertomalla käynnit yksikkökustannuksilla. Avohoitokäyn-
tien yksikkökustannukset vuodelta 2002 (Hujanen 2004) deflatoitiin/inflatoitiin kuntasektorin 
julkisten menojen terveydenhuollon hintaindeksillä sekä menneille että tuleville vuosille (ks. 
tarkemmin HC.1.3.1 opiskeluterveydenhuolto).

Tietojen luotettavuus

Ks. HC.1.3.1 perusterveydenhuollon lääkärikäyntien ja opiskeluterveydenhuollon kustannukset.

HC.6.3 Tarttuvien tautien ehkäisy

Luokkaan sisältyvät tiettyjen tartuntatautien pakolliset ilmoitusmenettelyt ja tartuntatautien 
epidemiologiset tutkimukset, taudin tartuntalähteiden tunnistaminen, tuberkuloosin ehkäisy ja 
seuranta (mukaan lukien riskiryhmien järjestelmällinen seulonta), rokotusohjelmat (pakolliset 
ja vapaaehtoiset) sekä äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan liittyvät rokotukset.

Luokkaan eivät kuulu työterveyteen liittyvät rokotukset (HC.6.5) ja potilaan itsenäisesti 
matkailua varten hankkimat rokotukset (HC.1.3.1). (OECD 2000, 122.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa tarttuvien tautien ehkäisyyn on sisällytetty
• valtion kirjanpidon momentin 33.08.26 mukaiset rokotteiden hankintamenot;
• valtion kirjanpidon momentin 33.53.24 mukaiset menot tartuntatautien valvontaan.

Tilastolähteet

Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Tiedot saatiin suoraan valtion tilinpäätösasiakirjoista ja niitä voidaan pitää luotettavina koko 
aikasarjan osalta.

HC.6.4 Muiden kuin tarttuvien tautien ehkäisy

Luokkaan sisältyvät sellaiset kansanterveystyöhön liittyvät palvelut kuin terveyskasvatus, sai-
rauksien ehkäisy ja terveellisten elinolojen ja -tapojen edistäminen. Ryhmään kuuluvat myös 
tautien seurannasta ja valvonnasta vastaavien laitosten palvelut sekä terveysriskien välttämiseen 
ja väestön terveyden parantamiseen tähtäävät ohjelmat, vaikka kyse ei olisi nimenomaisesti 
tartuntataudeista.

Luokkaan sisältyvät tupakoinnin ja päihteiden käytön vastaiset kampanjat ja muut toimet, 
yhdyskuntatyöntekijöiden toiminta, oma-apuryhmien toiminta, kansalaisten yleinen terveys-
kasvatus ja -valistus, terveyskasvatuskampanjat, terveitä elintapoja, turvaseksiä jne. edistävät 
kampanjat sekä esimerkiksi päihderiippuvuutta koskeva tietojenvaihto.

Luokkaan eivät kuulu kansanterveydellinen ympäristön valvonta ja yleisölle tiedottaminen 
ympäristöolosuhteista.

Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn erottaminen toisistaan on vaikeaa eikä tarkoi-
tukseen ole olemassa kansainvälistä luokittelua. NHA:ssa tämä erottaminen tapahtuu yleensä siten, 
että tunnistetaan tiettyjä seulonta- ja terveystarkastusohjelmia, joilla on tietty lainsäädännöllisesti 
tai hallinnollisesti määritelty kattavuus ja joista maksetaan korvausta julkisten tai yksityisten ter-
veysohjelmien perusteella. Tällaisia ohjelmat voivat koskea esimerkiksi verenpaineen, diabeteksen 
sekä tiettyjen syöpäsairauksien seulontaa, hammashuoltoa tai ”terveystarkastuksia”.

Sairauden ehkäisy ei useinkaan ole erillinen toimenpide vaan perusterveydenhoidon vastaan-
otolle tulon syy. Toisin sanoen sama toimenpide (esimerkiksi monet diagnostiset toimenpiteet) 
voidaan suorittaa joko ehkäisevänä seulontatoimenpiteenä tai diagnostisena toimenpiteenä akuu-
tin terveysongelman kyseessä ollessa. Palvelun luokittelu tähän luokkaan tapahtuu sen perusteella, 
onko ehkäisyssä kyse yhteisötason ohjelmasta (julkisesta tai yksityisestä, työterveyshuolto mukaan 
lukien) vai potilaan omasta aloitteestaan pyytämästä palvelusta. (OECD 2000, 122.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muiden kuin tarttuvien tautien ehkäisyyn on sisällytetty
• valtion kirjanpidon momentin 33.53.50 mukaiset menot terveyden edistämiseen.
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Tilastolähteet

Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Tiedot saatiin suoraan valtion tilinpäätösasiakirjoista ja niitä voidaan pitää luotettavina koko 
aikasarjan osalta.

HC.6.5 Työterveyshuolto

Työterveyshuoltoon kuuluu hyvin erilaisia terveyspalveluja, kuten työntekijöiden terveyden 
seuranta (rutiinilääkärintarkastukset) ja sairaanhoito (mukaan lukien terveydenhuollon päivys-
tyspalvelut) työpaikan omissa tiloissa tai sen ulkopuolella (mukaan lukien kotitalouksille palveluja 
tuottavat julkiset tai yleishyödylliset yhteisöt). Luokkaan eivät kuitenkaan kuulu luontoisetuina 
annettavat terveyspalvelut ja -tuotteet, jotka ovat pikemminkin kotitalouksien lopullista kulutusta 
kuin yritysten välillistä kulutusta.

Huom.: Työterveyshuolto vastaa luokkaa 05.2 Terveydenhuolto luokituksessa Tuottajien menojen 
käyttötarkoituksen mukainen luokitus (COPP) (Yhdistyneet Kansakunnat 1998), jota sovelletaan 
tuottajien välilliseen kulutukseen. Työterveyshuolto on yritysten välillistä kulutusta.

Työterveyshuolto on osa sellaisen toiminnan kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa 
työympäristöä terveyden suhteen. Sellaiset työterveyteen liittyvät toiminnot, joiden tarkoituksena 
on kehittää työpaikan ergonomiaa, työsuojelua ja ympäristönsuojelua sekä ehkäistä työtapa-
turmia, on pidettävä erillään työterveyshuollosta. SHA:ssa niitä ei luokitella terveydenhuollon 
toiminnoiksi. (OECD 2000, 123.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa työterveyshuoltoon on sisällytetty
• julkisen perusterveydenhuollon työterveyshuolto;
• yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto;
• yrittäjien työterveyshuolto.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Työterveyshuoltotilasto 1995–2005.

Menetelmät

Perusterveydenhuollon työterveyshuollon myyntitulot saatiin suoraan kuntien ja kuntayhtymien 
taloustilastosta. Yksityisesti tuotettujen työterveyshuoltopalvelujen tiedot saatiin Kansaneläke-
laitoksen työterveyshuoltotilastosta.
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Tietojen luotettavuus

Perusterveydenhuollon työterveyshuollon myyntituloja verrattiin Kansaneläkelaitoksen työter-
veyshuoltotilastossa tilastoitaviin kustannuksiin. Tiedot eivät täysin vastanneet toisiaan, mikä 
johtunee kahdesta seikasta: työterveyshuoltotilasto on maksuperusteinen, kun taas kuntien ja 
kuntayhtymien taloustilasto on suoriteperusteinen. Toisaalta Kansaneläkelaitoksen maksamat 
korvaukset eivät täysin myöskään kata kaikkia terveyskeskuksille syntyneitä työterveyshuollon 
kustannuksia. Tietojen kattavuutta heikentää se, että työterveyshuolto sisältää menot vain niiltä 
osin, kuin korvauksia on haettu. Tilasto ei siten kata työnantajien vapaaehtoisesti järjestämiä, 
korvausten ulkopuolelle jääviä työterveyshuollon palveluja. Työterveyshuollon menoja voidaan 
kokonaisuudessaan kuitenkin pitää luotettavina.

HC.6.9 Muut kansanterveyteen liittyvät palvelut 

Tähän kohtaan kuuluu erilaisia muualla luokittelemattomia kansanterveyteen liittyviä palveluita, 
kuten veri- ja elinsiirtopankkien toiminta ja hallinto sekä kansanterveysasioita koskevan tiedon 
tuottaminen ja levitys.

Luokkaan sisältyvät kansanterveydellinen ympäristön valvonta ja yleisölle tiedottaminen 
ympäristöolosuhteista (OECD 2000, 122).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei kohdistettu Suomen SHA-tilastoinnissa menoja.

3.8 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus (HC.7)
Luokkaan sisältyy yksityisten vakuutuslaitosten sekä keskus- ja paikallishallinnon viranomaisten 
toimintoja sekä sosiaaliturvaan liittyviä toimintoja. Mukaan luetaan palvelujärjestelmän suun-
niteluun, johtoon, sääntelyyn, varainkeruuseen ja hakemusten käsittelyyn liittyvät toiminnot. 
(OECD 2000, 123).

HC.7.1.1 Yleinen terveydenhuollon hallinto (paitsi sosiaaliturva)

Luokkaan sisältyy erilaisia yleisiä terveydenhuollon julkisen sektorin hallintotoimia, joita ei voida 
lukea luokkiin HC.1–HC.6 kuuluviksi, kuten terveydenhuollon yleisten toimintapolitiikkojen, 
suunnitelmien, ohjelmien ja talousarvioiden laatiminen, hallinto, koordinointi ja seuranta (CO-
FOG, luokka 07.6).

Luokkaan sisältyy terveyspalvelujen tuottamiseen liittyvän lainsäädännön ja standardien 
laadinta ja voimaan saattaminen, mukaan lukien lupien myöntäminen terveydenhuollon toimin-
tayksiköille ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistaminen, yleisen tiedon tuottaminen ja 
levittäminen sekä terveydenhuollon tekninen dokumentointi ja tilastointi (muut kuin luokkaan 
HC.6 Ehkäisevä terveydenhuolto ja kansanterveystyö kuuluvat toiminnot).

Luokkaan ei kuulu tilastoviranomaisen suorittama terveydenhuollon tilastointi (COFOG, 
pääryhmä 01 Yleinen julkishallinto), yleiseen turvallisuuteen liittyvät hallintotoimet, laki ja 
järjestys, palotoimi, puolustus, tieliikenteen valvonta (COFOG, pääryhmä 03 Yleinen järjestys 
ja turvallisuus) (OECD 2000, 123).
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa yleiseen terveydenhuollon hallintoon on sisällytetty
• kuntien terveydenhuollon ja kansanterveystyön kuntayhtymien hallintomenot (kuntien 

ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 201);
• 50 % sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoista;
• lääninhallitusten terveysosastojen hallintomenot;
• Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot;
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot;
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) hallintomenot.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005; 
Lääninhallitusten arviot terveysosastojen hallintomenoista 1995–2005; Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön vuosikertomukset 1995–2005.

Menetelmät

Kuntien terveydenhuollon hallintomenoja ei saada suoraan taloustilastosta, vaan ne on arvioitu 
ylhäältä alas -menetelmällä. Tilastossa on ilmoitettu sekä sosiaali- että terveydenhuollon hallinnon 
menot ainoastaan kokonaissummana. Terveydenhuolloksi katsottava osuus arvioitiin kuntakoh-
taisten terveydenhuollon kokonaismenojen (erikoissairaanhoito, hammas- ja perusterveyden-
huolto sekä ympäristöterveydenhuolto) suhteessa. Kansanterveystyön kuntayhtymien hallintome-
nojen katsottiin kuuluvan kokonaisuudessaan terveydenhuollon hallintoon. Sairaanhoitopiirien, 
vanhainkotikuntayhtymien ja erityishuoltopiirien hallintomenot sen sijaan vyörytettiin heidän 
muille toiminnoilleen. Lääninhallitusten terveysosastojen hallintomenot saatiin henkilökohtaisena 
tiedonantona (Korkealehto, M.) ja ne perustuvat terveysosastojen omaan arvioon.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoista sisällytettiin laskennallinen 50 prosentin 
osuus terveydenhuollon hallintoon. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot sisällytettiin kokonaisuudessaan 
hallintomenoihin. Tietolähteenä edellä mainituille olivat valtion tilinpäätösasiakirjat. YTHS:n 
hallintomenot saatiin heidän vuosikertomuksestaan.

Tietojen luotettavuus

Kuntien terveydenhuollon hallintomenot muodostavat suurimman, mutta myös epäluotettavim-
man komponentin hallinnon kokonaismenoista. Tiedot on laskettu samalla tavoin kuin Suomen 
sosiaalimenotilastossa (European System of Integrated Social Protection Statistics, ESSPROS), 
joskin menokäsite poikkeaa hieman SHA:n vastaavasta. Kansanterveystyön kuntayhtymien hal-
lintomenot laskettiin alhaalta ylöspäin -menetelmällä ja niitä voidaan pitää luotettavina. Sosiaali- 
ja terveysministeriön hallintoon kuuluvat menot ovat laskennallisia ja ne ovat suuntaa antavia. 
Lääninhallitusten terveysosastojen hallintomenot menot perustuvat laskennalliseen arvioon.
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HC.7.1.2 Sosiaaliturvarahastojen hallinto, toiminta ja tukitoiminnot

Luokkaan sisältyvät sosiaaliturvarahastojen terveyspalveluja koskeva hallinto, toiminta ja tuki-
toiminnot. Sosiaaliturvarahasto on määritelty (SHA-manuaalin) terveydenhuollon rahoitusta 
koskevissa luvuissa 6 ja 11 (OECD 2000, 123).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sosiaaliturvarahastojen hallintoon on sisällytetty
• Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustoiminnan hallinto.

Tilastolähteet

Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusosaston arvio hallintomenoista 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Kansaneläkelaitoksen henkilöstöosasto ja paikallistoimistot arvioivat vuosittain henkilöstötar-
peensa etuuksiensa hallinnointiin ja toimittamiseen. Sosiaaliturvarahaston terveydenhuollon 
hallinnoksi katsottavien menojen arvioinnissa on käytetty sairaanhoitokorvausten, apteekki-
maksujen, lääkekorvausten sekä työterveyshuollon henkilöstötarvetta vastaavaa osuutta koko 
sairausvakuutustoiminnan hallintomenoista. Sosiaaliturvarahastojen hallintomenot ovat siten 
laskennallisia.

HC.7.2.1 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: 
sosiaalivakuutus

Luokkaan sisältyy yksityisen sairausvakuutuksen hallinto ja toiminta. Yksityinen sairausvakuutus 
on määritelty (SHA-manuaalin) terveydenhuollon rahoitusta koskevissa luvuissa 6 ja 11. (OECD 
2000, 124.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sosiaalivakuutustoiminnan hallintoon on sisällytetty
• sairaus- ja avustuskassojen hallinto.

Tilastolähteet

Valtiokonttorin tilastotiedotteet sairausvakuutuslain mukaisten sairaus- ja avustuskassojen toi-
minnasta ja korvauksista 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Sairaus- ja avustuskassojen hallintomenot saadaan suoraan kassojen talous- ja toimintatilastoista. 
Luotettavuutta voidaan pitää hyvänä.
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HC.7.2.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: muu yksityinen

Luokkaan sisältyy kaikkien muiden yksityisten sairaus- ja tapaturmavakuutusten hallinto ja 
toiminta, mukaan lukien yksityinen voittoa tavoitteleva vakuutustoiminta (sellaisena kuin se 
on määritelty SHA-manuaalin terveydenhuollon rahoitusta koskevissa luvuissa 6 ja 11) (OECD 
2000, 124).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muuhun yksityiseen terveydenhuollon hallintoon on sisälly-
tetty
• lakisääteisten tapaturma- ja liikennevakuutusten korvaustoiminnan hoitokulut.

Tilastolähteet

Vakuutusyhtiöt 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin kansallisessa SHA-tilastoinnissa sairaanhoito- ja kuntoutuskorvauksia 
vastaava osuus yksityisten vakuutusyhtiöiden (lakisääteinen tapaturma- ja moottoriajoneuvon 
vastuuvakuutus) korvaustoiminnan hoitokuluista. Tiedot ovat laskennallisia.

3.9 Terveyteen liittyvät toiminnot (HC.R)
Terveyteen liittyvät toiminnot tulee SHA:n mukaan erottaa varsinaisista terveyspalveluista, vaikka 
ne käytännössä liittyvätkin läheisesti terveydenhuoltoon (OECD 2000, 47). Luokkaan sisältyvät 
mm. terveydenhuoltoteollisuuden pääomanmuodostus, tutkimus ja kehitys, ympäristötervey-
denhuolto ja henkilöstön koulutus.

HC.R.1 Terveydenhuollon tuottajalaitosten pääomanmuodostus

Luokkaan sisältyy kotimaisten terveyspalvelujen tuottajien bruttopääoman muodostus, lukuun 
ottamatta niitä, jotka kuuluvat luokkaan HP.4 Lääkintätarvikkeiden vähittäismyynti ja muut 
toimittajat (OECD 2000, 124).
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa terveydenhuollon pääomanmuodostukseen on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon investoinnit (kuntien ja kuntayhty-

mien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 250);
• kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon investoinnit (kuntien ja kuntayhtymien 

talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 260);
• kuntien ja kuntayhtymien vammaisten laitoshuollon investoinnit (kuntien ja kuntayh-

tymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 225);
• kuntien ja kuntayhtymien vanhusten laitoshuollon investoinnit (kuntien ja kuntayhty-

mien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 220);
• kuntien ja kuntayhtymien ympäristöterveydenhuollon investoinnit (kuntien ja kun-

tayhtymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 270);
• valtionhallinnon terveydenhuollon investoinnit.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005.
 

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Investointitiedot laskettiin kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta alhaalta ylös 
-menetelmällä, lukuun ottamatta valtionhallinnon terveydenhuollon investointeja, joiden arviot 
saatiin kansantalouden tilinpidosta. Tiedot sisältävät siten ainoastaan julkisen sektorin investoin-
nit. Yksityisten sektorin investoinnit sisältyvät hintoihin ja siten asiakkailtaan perimiin maksuihin 
(Häkkinen 1988, 220). Koska yksityisiä investointeja ei myöskään ollut saatavilla tuottajittain, ei 
niitä sisällytetty laskelmaan.

HC.R.2 Terveydenhuollon henkilökunnan koulutus

Luokkaan sisältyy terveydenhuoltohenkilöstön koulutus julkisella sektorilla ja yksityissektorilla, 
mukaan lukien terveydenhuoltohenkilöstön koulutusta tuottavien laitosten hallinto ja avustami-
nen. Tämä vastaa terveyden alan toisen asteen ja korkea-asteen koulutusta (ISCED-97 koodin 
mukaisesti, International Standard Classification of Education), jonka tuottavat keskus- tai pai-
kallisviranomaiset tai yksityiset laitokset, kuten yksityissairaaloiden sairaanhoitokoulut.

Huom.: Asianmukaisesti tiliöitynä terveydenhuoltohenkilöstön koulutus ei ole terveydenhuollon 
ja koulutuksen päällekkäinen toiminto. Esimerkiksi opetussairaaloissa olisi toivottavaa laatia 
erilliset talousarviot hoidon, tutkimuksen ja kehittämisen sekä koulutuksen suhteen. Jos tilinpi-
to ei ole riittävän yksityiskohtainen, voidaan tilastoinnissa vaihtoehtoisesti soveltaa käytäntöä, 
joka on laadittu UNESCO:n, OECD:n ja Eurostatin koulutusta koskevaa tietojenkeruuta varten 
(UNESCO/OECD/Eurostat 1995).

Terveydenhoitohenkilöstön koulutus kuuluu suureksi osaksi ISCED-luokituksen tasoille 5–7. 
Mukaan luetaan seuraavat koulutusasteet:
•	 terveydenhuollon alimman korkea-asteen koulutus (ISCED 5);
•	 terveydenhuollon alemman korkeakouluasteen koulutus (ISCED 6);
•	 terveydenhuollon ylemmän korkeakouluasteen koulutus (ISCED 7).
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Lääketieteellinen koulutus vastaa ISCED-käsikirjan (UNESCO 1996) opintoalojen luettelossa ryh-
mää: lääketiede ja terveyteen liittyvät (ISCED-koodi 50). ISCED-käsikirjassa on lisäksi terveyteen 
liittyvät toisen asteen ammatillisen ja teknisen koulutuksen täydentävät ohjelmat (ISCED 50).

Täydellisiin kustannuksiin kuuluisivat yliopistojen ja muiden oppilaitosten kustannukset. 
Lääkäriharjoittelijoiden ja erikoistuvien lääkärien tai sairaanhoitajaharjoittelijoiden palkat kir-
jataan terveydenhuollon kustannuksiksi annetuista palveluista. Koulutuskustannukset ilmoite-
taan myös koulutusta koskevassa tilinpidossa. Tarkoitus on sisällyttää tähän ryhmään sellaiset 
koulutuskustannukset, jotka liittyvät läheisesti potilaiden hoitoon terveyspalveluissa sen sijaan 
että ne sisällytettäisiin koulutuskustannuksiin. Seuraava yliopistosairaaloita koskeva suositus on 
otettu UNESCO:n OECD:n ja Eurostatin käsikirjasta: Opetussairaaloiden (eli yliopistollisten 
sairaaloiden) kustannukset sisällytetään koulutuskustannuksiin ainoastaan siinä määrin, kuin 
ne ovat suoraan ja nimenomaisesti lääkärien ja sairaanhoitajien koulutukseen liittyviä. Erityi-
sesti kaikki potilaiden hoitoon liittyvät kustannukset, jotka eivät ole opetussairaaloiden yleisiä 
kustannuksia, jätetään pois koulutuskustannuksista, vaikka opetusviranomaiset joutuisivatkin 
maksamaan nämä kustannukset.

Myöskään opetussairaaloiden tutkimuskustannuksia ei lueta koulutuskustannuksiksi. Ope-
tushenkilökunnan tutkimukseen ja muuhun työhön käyttämää aikaa ei kuitenkaan tarvitse eritellä 
silloin, kun näiden henkilöiden palkan muutoin katsotaan kuuluvan koulutuskustannuksiin. 
(UNESCO/OECD/Eurostat 1995). (OECD 2000, 124–125.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa terveydenhuollon henkilökunnan koulutukseen on sisällytetty
• valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta.

Tilastolähteet

Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Terveydenhuollon henkilökunnan koulutukseen katsottiin kuuluvaksi valtion rahoittama lääkäri- 
ja hammaslääkärikoulutus (Valtion kirjanpidon momentti 33.32.33). Tiedot saatiin suoraan valtion 
tilinpäätösasiakirjoista ja tietojen luotettavuutta voidaan näiltä osin pitää hyvänä. Kustannustie-
doista puuttuvat siten muun kuin yliopistosairaaloissa annettavan terveydenhoitohenkilöstön 
koulutuskustannukset.

HC.R.3 Terveysalan tutkimus- ja kehittämistyö

Luokkaan sisältyy seuraavan määritelmän mukainen terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämis-
toiminta: Tutkimus- ja kehittämisohjelmat, joiden tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä 
ja parantaa sitä. Mukaan luetaan tutkimus ja kehittäminen, joka koskee elintarvikehygieniaa ja 
ravitsemusta, säteilyn käyttöä lääketieteellisiin tarkoituksiin, biokemiaa, lääketieteellistä tietoa, 
hoidon rationalisointia ja farmakologiaa (mukaan lukien lääkkeiden testaus sekä koe-eläinten 
kasvatus tieteellisiin tarkoituksiin), sekä epidemiologiaan, ammattitautien ehkäisyyn ja huume-
riippuvuuteen liittyvä tutkimus. (OECD 1994, Frascati-käsikirja, s. 122.)
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Julkisen sektorin osallistuminen terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan on 
COFOG-luokituksen mukaisesti terveydenhuollon toimintaa (COFOG, 07.5 Terveydenhuoltoalan 
tutkimus ja kehittäminen) (OECD 2000, 125–126).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa terveysalan tutkimus- ja kehittämistyöhön on sisällytetty
• valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus terveydenhuoltoon.

Tilastolähteet

Tilastokeskuksen tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Terveysalan tutkimus- ja kehittämistyön menoarviona käytettiin Tilastokeskuksen ylläpitämän 
tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa -tilaston tietoja. Tilastosta sisällytettiin 
terveydenhuollon tavoiteluokkaan sisältyvät rahoitusmenot. Tilasto muodostuu pääosin sosiaali- 
ja terveysministeriön (STM) alaisten virastojen tutkimus- ja kehittämismenoista (T&K-menot), 
mutta myös kauppa- ja teollisuusministeriön alaisen Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
T&K-menot sisältyvät laskelmaan. STM:n alaisten virastojen menoista tähän sisältyvät Kan-
santerveyslaitoksen, Stakesin, Työterveyslaitoksen, Lääkelaitoksen ja Säteilyturvakeskuksen 
T&K-toiminnan menot (Luhtala T., henkilökohtainen tiedonanto 23.8.2006). Kyseisen tilaston 
Terveydenhuolto-tavoiteluokan menot sisältävät myös valtion kirjanpidon momentin 33.32.32 
mukaiset valtion korvaukset terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen 
tutkimustoimintaan (EVO-rahoitus).

Tiedot ovat korkeintaan suuntaa antavia, sillä niistä puuttuu yksityisellä sektorilla tehty 
tutkimus- ja kehitystyö.

HC.R.4 Elintarviketarkastus ja terveysvalvonta

Luokkaan kuluu monia erilaisia kansaterveydellisiä toimintoja, jotka ovat osa muuta julkista 
toimintaa, kuten eri alojen valvonta ja säätely, mukaan lukien vesihuolto.

Luokkaan kuuluva toiminta sisältyy useisiin COFOG -luokituksen pääluokkiin [COFOG, 
04 Elinkeinoelämään liittyvät asiat; ja 06.3 Vesihuolto ja siihen kuuluva käyttöveden valvonta 
(veden puhtaus ja hinta yms.)] (OECD 2000, 126).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa elintarviketarkastukseen ja terveysvalvontaan on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien ympäristöterveydenhuolto (kuntien ja kuntayhtymien talous- 

ja toimintatilaston tehtäväluokka 270 pl. eläinlääkintä);
• valtion kirjanpidon momentin 33.53.23 mukaiset terveysvalvontamenot.
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Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja elintarvikevalvonnan menot saatiin suoraan kuntien ja 
kuntayhtymien taloustilastosta. Tiedoista puhdistettiin eläinlääkinnän osuus.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpito-ohjeistuksessa kehotetaan erottelemaan ympäristöter-
veydenhuollon yhteydessä tuotetut ympäristönsuojelun palvelut erilleen luokkaan 440 Ympä-
ristönsuojelu (Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2004). Täten 
voidaan olettaa, että jäljelle jäävä osuus vastaa kohtuullisen hyvin terveys- ja elintarvikevalvonnan 
menoja.

Valtiosektorin tiedot saatiin suoraan valtion tilinpäätösasiakirjoista. Tietojen luotettavuutta 
voidaan pitää hyvänä.

HC.R.5 Ympäristöterveydenhuolto

Luokkaan sisältyy monia erilaisia toimintoja, jotka liittyvät ympäristön seurantaan ja valvontaan 
ja joissa korostuu kansanterveydellinen näkökulma.

Koska ympäristöterveydenhuollon kansainvälisten standardimääritelmien soveltamisesta ei 
ole sovittu, siihen ehdotetaan sisällytettäväksi joitakin kohtia COFOG-luokituksen pääluokasta 05 
Ympäristönsuojelu (OECD 2000, 126–127). Nämä kohdat ovat 05.1 Jätehuolto, 05.2 Jätevesihuolto, 
05.3 Ympäristön pilaantumisen torjunta, 05.5 Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen sekä 
05.6 Ympäristönsuojelu, muualla luokittelematon.

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa ympäristöterveydenhuoltoon on sisällytetty
• paikallishallintosektorin ympäristönsuojelun toiminnot (COFOG 05 pl. 05.4);
• valtiohallintosektorin ympäristönsuojelun toiminnot (COFOG 05 pl. 05.4).

Tilastolähteet

Kansantalouden tilinpito 2000–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Luokkaan sisällytettiin julkisen sektorin ympäristönsuojelutoiminnan (COFOG 05 pl. 05.4) 
kustannukset, jotka saatiin suoraan kansantalouden tilinpidosta. Tilastokeskus on julkistanut 
julkisyhteisöjen tehtävittäisen menotilaston eli ns. COFOG-tilaston tietoja toistaiseksi vain 
1-numerotasolla eli kymmenen pääluokan tasolla. Tällä tarkkuustasolla tietoja voidaan pitää 
suhteellisen luotettavina ja eri maiden tietoja keskenään pitkälti vertailukelpoisina.

Täydellistä vertailukelpoisuutta ei kuitenkaan voida taata, sillä ei ole varmuutta siitä, minkä-
laisiin tilastointiratkaisuihin rajatapausten kohdalla on päädytty eri maissa. Euroopan Unionin 
tilastovirasto Eurostat toimii kuitenkin aktiivisesti COFOG-tilaston kehittämiseksi. Rajatapausten 
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luokittelua arvioidaan jäsenmaiden ja Eurostatin yhteisessä työryhmässä ja tavoitteena on parantaa 
tilaston laatua myös lisäämällä luokituksen tarkkuutta 2-numerotasolle.

Tähän raporttiin sisältyvät tarkemmat 2-numerotason COFOG-tiedot ovat koelaskelmia, 
jotka saattavat vielä täsmentyä. Tilastokeskuksen tavoitteena on tietojen julkistaminen 2-nume-
rotasolla kaikista tehtäväluokista vuonna 2009.

HC.R.6 Sosiaalipalvelujen tuottaminen ja hallinto sairaudesta tai 
vammasta johtuvan haitan lievittämiseksi

Luokkaan sisältyvät sosiaalihuollon muut kuin sairaanhoitoon liittyvät palvelut, joita myönnetään 
sairauden, toimintarajoitteisuuden tai vamman perusteella ja joiden pääasiallisena tarkoituksena 
on sosiaalinen kuntoutus, työhön kuntoutus tai sopeuttaminen.

Luokkaan sisältyy vuodepotilaina olevien lasten opetus ja vammaisten erityisopetus (ICD-9-
CM, 93.82); toimintaterapia (ICD-9-CM, 93.83) sekä työhön kuntoutus ja suojatyö (ICD-9-CM, 
93.85).

Sosiaaliturvajärjestelmien mukaisten terveyspalvelujen tuottaminen liittyy joissakin tapa-
uksissa läheisesti niihin sosiaalihuollon palveluihin, joita myönnetään sairauden tai vamman 
perusteella normaalin elämän toimintojen helpottamiseksi (OECD 2000, 127).

HC.R.6.1 Pitkäaikaishoidon sosiaalipalvelut (muu kuin luokkaan HC.3 
kuuluva pitkäaikaishoito)

Luokkaan sisältyvät koti- ja asumispalvelut, joiden pääasiallisena tarkoituksena on avustaa toimin-
tarajoitteisia henkilöitä, jotka eivät suoriudu ns. välineellisistä toiminnoista (IADL) itsenäisesti 
ilman merkittävää apua. Mukaan luetaan asumispalvelujen tukeminen (palvelutalot ja vastaavat). 
Kotipalvelut tai laajemmin välineellisissä toiminnoissa avustaminen (kuten kodinhoidossa ja 
ruuanvalmistuksessa avustaminen, kuljetuspalvelut sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvä 
toiminta) voidaan tuottaa ja niiden kustannukset maksaa kotihoidon palvelujen kiinteänä osana 
(HC.3.3).

Luokkaan sisältyy asumispalvelujen tukeminen (mukaan lukien asumiskustannukset) toimin-
tarajoitteisille henkilöille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja muissa vastaavissa tuetun tai avustetun 
asumisen yksiköissä (mukaan lukien kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongel-
maisten asumispalvelut sekä kehitysvammaisten ja muiden vammaisten hoitokodit). Luokkaan 
sisältyvät myös kodinhoitopalvelut, päivähoitoon liittyvät sosiaalipalvelut (kuten erityistä tukea 
tarvitseville henkilöille tarkoitettu sosiaalinen toiminta) ja toimintarajoitteisten henkilöiden 
kuljetukset päivähoitolaitoksiin tai vastaaviin sosiaalipalveluihin.

Luokkaan eivät kuulu dementiapotilaiden ja muiden henkiseltä suorituskyvyltään heiken-
tyneiden henkilöiden valvonta ja luokassa HC.3 määritelty kokonaisvaltaisempi avustaminen ja 
pitkäaikaishoito eivätkä esimerkiksi arviointipalvelut, yksilökohtainen palveluohjaus ja tervey-
denhuollon ja pitkäaikaishoidon palvelujen koordinointi. Myöskään ateriapalvelut eivät kuulu 
luokkaan. Syy ateriapalvelujen pois sulkemiseen on pikemmin käytännöllinen kuin teoreettinen: 
on vaikeaa erottaa toimintarajoitteisille henkilöille tarkoitettujen ja muilla perusteilla annettavien 
ateriapalvelujen kustannukset toisistaan.

Luokkaan eivät myöskään kuulu työhön kuntoutus ja vammaisten erityiskoulutus. (OECD 
2005a.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa pitkäaikaishuollon sosiaalipalveluihin on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien tuottamat kotipalvelut (kuntien ja kuntayhtymien talous- ja 

toimintatilaston tehtäväluokka 235);
• kuntien ja kuntayhtymien kotipalveluiden ostot yksityisiltä;
• kuntien ja kuntayhtymien tuottamat muut vanhusten ja vammaisten palvelut (kuntien 

ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 240);
• kuntien ja kuntayhtymien muut vanhusten ja vammaisten ostopalvelut yksityisiltä;
• omaishoidon tuki.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 
1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Tiedot saatiin pääosin kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta. Eläkkeensaajien hoitotuki 
saatiin Kansaneläkelaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta. Omaishoidon tuki puhdistettiin van-
husten ja vammaisten muista palveluista (tehtäväluokka 240). Tietojen luotettavuutta voidaan 
pitää suhteellisen hyvänä.

HC.R.6.9 Muut luokkaan HC.R.6 kuuluvat palvelut

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muihin luokkaan HC.R.6 kuuluviin palveluihin on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien tuottama suojatyö- ja kehitysvammatoiminta (kuntien ja 

kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokka 230);
• kuntien ja kuntayhtymien suojatyö- ja kehitysvammatoiminnan ostopalvelut yksityisil-

tä.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Tiedot saatiin suoraan kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta ja tietojen luotettavuutta voidaan 
pitää hyvänä.
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HC.R.7 Terveyteen liittyvän toimeentuloturvan tuottaminen ja hallinto

Luokkaan sisältyy sosiaaliturvajärjestelmien mukaisen terveyteen liittyvän toimeentuloturvan 
hallinto ja järjestäminen yksittäisille henkilöille ja kotitalouksille maksettujen tulonsiirtojen muo-
dossa. Mukaan luetaan kollektiiviset palvelut, kuten näiden järjestelmien hallinto ja säätely.

Huom.: Sosiaaliturvajärjestelmien mukaisen terveyteen liittyvän toimeentuloturvan järjestäminen 
liittyy tietyissä tapauksissa läheisesti tulonsiirtoina (toimeentuloturvana) yksittäisille henkilöille 
ja kotitalouksille maksettaviin sosiaalietuuksiin. COFOG-luokituksessa ja EU:n mukaisessa so-
siaaliturvan tilastointijärjestelmässä (European System of Integrated Social Protection Statistics, 
ESSPROS) käytetään seuraavia Sosiaaliturva-pääluokan toimintoja: 10.1 Sairaus ja toimintarahoit-
teisuus, 10.2 Vanhuus, 10.4 Perhe ja lapset, 10.5 Työttömyys sekä 10.6 Muualla luokittelematon 
sosiaalinen syrjäytyminen.

Sairaus-ryhmä (COFOG-luokka 10.1.1) kattaa sosiaaliturvan toimeentuloturvan, jonka tarkoi-
tuksena on korvata kokonaan tai osittain ansionmenetys sairauden tai vamman aiheuttaman 
tilapäisen työkyvyttömyyden aikana sekä vastaavien sosiaaliturvajärjestelmien hallinto ja toiminta. 
Mukaan luetaan palvelut, joiden tarkoituksena on avustaa päivittäisissä toiminnoista (kodin-
hoitoapu, kuljetuspalvelut jne.) henkilöitä, jotka sairauden tai vamman vuoksi ovat tilapäisesti 
työkyvyttömiä (COFOG, Yhdistyneet Kansakunnat 1998).

Toimintoon HC.R.7 on suositeltavaa sisällyttää useimmat sairaus-ryhmään kuuluvat mak-
sut. Muut erät tulee nähdä esimerkkiluettelona, jota voidaan käyttää tarkistettaessa, kattavatko 
terveydenhuollon ohjelmat muita kuin sairausetuisuuksia (mikä onkin usein tilanne perinteisissä 
sosiaalivakuutusmaissa, joissa ”terveysvakuutus” kattaa ajan mittaan monimutkaiseksi kasvaneen 
valikoiman erilaisia palveluja). Terveydenhuollon tilastoinnin kannalta olisi toivottavaa, että 
nämä lisäetuisuudet näkyisivät erikseen, jotta rahoitusta voitaisiin tulkita oikein (esimerkiksi 
rahoitusosuudet). (OECD 2000, 127–128.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa terveyteen liittyvän toimeentuloturvan tuottamiseen ja hallin-
toon on sisällytetty
• sairaus- ja vanhempainpäiväraha;
• erityishoitoraha;
• lapsenhoito- ja vammaisetuudet;
• yksilöllinen varhaiseläke;
• varsinainen työkyvyttömyyseläke;
• kuntoutusraha.

Tilastolähteet

Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Tiedot saatiin suoraan Kansaneläkelaitoksen tilastollisesta vuosikirjasta. Tietojen luotettavuutta 
voidaan pitää hyvänä.
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4 TERVEYDENHUOLLON TOIMINTOJEN KANSALLINEN   
 LUOKITTELU

SHA:n mukaiset terveydenhuoltomenot raportoidaan kansallisesti edellä kuvattua ICHA-HC-
luokitusta käyttäen sekä sitä osin mukaillen. Kansallista raportointia varten on tuotettu räätälöityjä 
taulukkoja tietosisältöineen, jotka täydentävät kansainväliseen raportointiin suunnattuja karke-
amman tason tietosisältöjä. Jälkimmäiset taulukot ja niiden luokittelut vastaavat kansainvälisen 
vertailtavuuden vaatimuksiin. Kansallisesti räätälöityjen terveydenhuollon toimintoja ja näitä 
vastaavia menoja koskevien taulukkojen tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspoliittisen 
suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi tarvittavaa tietoa kansallisesti merkittävistä aihealueista 
relevanteissa toimintoluokissa. Seuraavassa on kuvattu kansallisesti räätälöidyissä taulukoissa 
(liitetaulukot 1–3) käytetyt luokitukset sekä niiden jakautuminen ICHA-HC-toiminnoille. Näiden 
lisäksi on tuotettu yksityiskohtaista tietoa tarjoavat taulukot lääke- ja vanhustenhuoltomenoista 
(liitetaulukot 4–5). 

 
TAuluKKO 4. Terveydenhuoltomenojen kansallisen luokituksen ja ICHA-HC-luokituksen ristiintaulukointi

Kansallinen luokitus ICHA-HC

1 Erikoissairaanhoito

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito

      1.1.1 Vuodeosastohoito HC.1.1; HC.3.1

      1.1.2 Päiväkirurgia HC.1.2

      1.1.3 Avohoito HC.1.3.1; HC.1.3.3

   1.2 Psykiatrinen hoito

      1.2.1 Vuodeosastohoito

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito (yli 180 vrk) HC.3.1

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enintään 180 vrk) HC.1.1

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito HC.1.2; HC.1.3.3

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito HC.1.1; HC.3.1

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopalvelut yksityisiltä 
         (ja muu yksityinen sairaanhoito)

HC.1.1

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto)

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (yli 90 vrk) HC.3.1

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito HC.1.1

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21–90 vrk) vuodeosastohoito HC.1.1

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto)

      2.2.1 Fysioterapia HC.2.3

      2.2.2 Mielenterveyshoito HC.1.3.3

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoiminta HC.6.1

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto HC.6.2

      2.2.5 Kotisairaanhoito HC.1.4; HC.3.3

      2.2.6 Laboratoriotutkimus HC.4.1

      2.2.7 Kuvantamistutkimus HC.4.2

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta HC.1.3.1

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu avohoitotoiminta HC.1.3.9

Taulukko jatkuu



�4

Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

Kansallinen luokitus ICHA-HC

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ostopalvelut yksityisiltä HC.1.3.1

� Hammashuolto

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto HC.1.3.2

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon hammashuollon ostopal-
         velut yksityisiltä

HC.1.3.2

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto HC.1.3.2

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto HC.1.3.2

   3.5. Hammasprotetiikka HC.1.3.2

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto HC.6.5

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto HC.6.5

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto HC.1.3.1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) HC.1.3.1; HC.1.3.3; 
HC.1.3.9; HC.2.3

� Vanhusten laitoshoito

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito HC.3.1

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito (ml. kuntien ja kuntayhtymien ostopalve-
         lut)

HC.3.1

� Yksityinen terveydenhuolto (sairausvakuutuksen korvaama)

   6.1 Yksityislääkäripalvelut

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut HC.1.3.1

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut HC.1.3.3

   6.2 Yksityinen kuntoutus HC.2.1; HC.2.3

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus HC.4.1

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus HC.4.2

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito HC.1.3.9

� Muu terveydenhuolto

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito HC.3.1

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon ostopalvelut yksityi-
         siltä

HC.3.1

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto (pl. hammas-
         huolto)

HC.1.1; HC.1.3.1

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat

   8.1 Reseptilääkkeet

      8.1.1 Peruskorvatut HC.5.1.1

      8.1.2 Erityiskorvaukset HC.5.1.1

      8.1.3 Lisäkorvaukset HC.5.1.1

   8.2 Käsikauppalääkkeet HC.5.1.2

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat HC.5.1.3

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet HC.5.2.1

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet (pl. hammasprotetiikka) HC.5.2.2

10 Terveydenhuollon hallintomenot

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto HC.7.1

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityissektori HC.7.2

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta HC.6.3; HC.6.4

11 Matkat

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi HC.4.3

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut HC.4.3

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit HC.R.1
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5 TERVEYDENHUOLLON TUOTTAJAT

Seuraavassa kuvataan SHA:n tuottaja-luokituksen (ICHA-HP) tietosisällöt sekä kansallista SHA-
tilastoa koskevat tietosisällöt ja laskentaperiaatteet.

5.1 Yhteenveto tuottajista
TAuluKKO 5. Terveydenhuollon tuottajat ICHA-HP-luokittain (OECD 2000)

ICHA-HP Terveydenhuollon tuottajat

HP.1 Sairaalat 
   HP.1.1 Yleissairaalat
   HP.1.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat 
   HP.1.3 Erikoissairaalat (muut kuin mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat) 

HP.2 Laitos- ja asumispalvelut 
   HP.2.1 Hoitolaitokset 
   HP.2.2 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut 
   HP.2.3 Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelut 
   HP.2.9 Muut laitos- ja asumispalvelut 
HP.3 Terveydenhuollon avopalvelujen tuottajat
   HP.3.1 Yksityislääkäreiden vastaanotot
   HP.3.2 Yksityishammaslääkäreiden vastaanotot
   HP.3.3 Muiden yksityisen terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotot
   HP.3.4 Avohoidon toimintayksiköt
      HP.3.4.1 Perhesuunnittelukeskukset
      HP.3.4.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avohoitolaitokset 
      HP.3.4.3 Itsenäiset päiväkirurgiayksiköt
      HP.3.4.4 Dialyysihoitoyksiköt
      HP.3.4.5 Muut useiden erikoisalojen yhteiset ja osuustoiminnalliset avopalveluyksiköt 
      HP.3.4.9 Muut terveydenhuollon avohoidon toimintayksiköt 
   HP.3.5 Lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaboratoriot 
   HP.3.6 Kotisairaanhoidon palvelujen tuottajat 
   HP.3.9 Muut terveydenhuollon avopalvelujen tuottajat 
      HP.3.9.1 Sairaankuljetuspalvelut
      HP.3.9.2 Veri- ja elinsiirtopankit
      HP.3.9.9 Muiden terveydenhuollon avopalvelujen tuottajat 
HP.4 Lääkintätarvikkeiden vähittäismyynti ja muut toimittajat 
   HP.4.1 Apteekit
   HP.4.2 Silmälasien ja muiden optisten tuotteiden vähittäismyynti ja muut toimittajat 
   HP.4.3 Kuulolaitteiden vähittäismyynti ja muut toimittajat 
   HP.4.4 Muiden lääkintälaitteiden kuin optisten tuotteiden ja kuulolaitteiden vähittäismyynti ja 

muut toimittajat 
   HP.4.9 Lääkkeiden ja lääkintätarvikkeiden muu myynti ja muut toimittajat 
HP.5 Kansanterveysohjelmien tuottaminen ja hallinto
HP.6 Terveydenhuollon yleinen hallinto ja sairausvakuutus 
   HP.6.1 Terveydenhuollon julkishallinto
   HP.6.2 Sosiaaliturvarahastot
   HP.6.3 Muu sosiaalivakuutustoiminta
   HP.6.4 Muu (yksityinen) vakuutustoiminta
   HP.6.9 Muut terveydenhuollon hallinnon tuottajat
HP.7 Muut toimialat (talouden muut osa-alueet) 
   HP.7.1 Toimintayksiköt terveyspalvelujen tuottajina 
   HP.7.2 Yksityiset kotitaloudet kotihoidon tuottajina 
   HP.7.9 Muut toimialat terveyspalvelujen toissijaisina tuottajina 
HP.9 Muu maailma
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5.2 Sairaalat (HP.1)
Luokkaan sisältyvät luvanvaraiset toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat lääketieteelliseen 
tutkimukseen ja hoitoon liittyviä ja muita terveyspalveluja vuodeosastopotilaille, kuten lääkä-
ripalveluja ja sairaanhoitoa, sekä vuodeosastopotilaiden tarvitsemia erityismajoituspalveluja. 
Sairaalat voivat lisäksi toissijaisesti tuottaa terveydenhuollon avohoitopalveluja. Sairaaloiden 
vuodeosastopalveluista monet voidaan tuottaa ainoastaan käyttäen erityistiloja ja -laitteita, jotka 
ovat merkittävä ja kiinteä osa tuotantoprosessia. Joissakin maissa terveydenhuollon laitoksilla 
pitää lisäksi olla tietty vähimmäismäärä vuodepaikkoja, jotta ne voitaisiin rekisteröidä sairaaloiksi. 
(OECD 2000, 137.)

HP.1.1 Yleissairaalat

Luokkaan sisältyvät luvanvaraiset toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat lääketieteelliseen 
tutkimukseen ja hoitoon liittyviä palveluja (sekä kirurgian alalla että muilla erityisaloilla) vuode-
osastopotilaille, joilla on erilaisia sairaustiloja. Nämä toimintayksiköt voivat myös tuottaa muita 
palveluja, kuten avohoitoa, anatomisen patologian palveluja, röntgendiagnostiikkaa, kliinisiä 
laboratoriopalveluja, leikkaussalipalveluja eri toimenpiteitä varten ja apteekkialan palveluja.

Esimerkkejä
•	 akuuttihoitoa antavat yleissairaalat
•	 kunnalliset sairaalat ja aluesairaalat (muut kuin erikoissairaalat)
•	 yksityisten voittoa tavoittelemattomien järjestöjen sairaalat (esim. Punainen Risti) (muut 

kuin erikoissairaalat)
•	 opetussairaalat, yliopistosairaalat (muut kuin erikoissairaalat)
•	 sotilas-, veteraani ja poliisisairaalat (muut kuin erikoissairaalat)
•	 vankilasairaalat.

Mukaan luetaan myös muut hoitolaitokset kuin sairaalat (integroidut kunnalliset hoitopalvelut), 
jotka tuottavat pääasiassa vuodeosastopalveluja mutta myös erilaisia avohoitopalveluja (OECD 
2000, 137–138).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa yleissairaaloiden luokkaan on sisällytetty              
• yliopisto, keskus- ja aluesairaalat;
• erikoissairaanhoitoa tarjoavat terveyskeskukset;
• yksityiset sairaalat;
• Vankeinhoitolaitoksen ja Puolustusvoimien vuodehoito.

HP.1.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat

Luokkaan sisältyvät luvanvaraiset toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat lääketieteelliseen 
tutkimukseen ja hoitoon sekä potilaiden valvontaan liittyviä palveluja mielenterveys- ja päihde-
ongelmaisille laitoshoitopotilaille. Hoito vaatii usein pitkäaikaista oleskelua laitoksessa, jossa on 
majoitus- ja ruokailutilat. Laitoksessa on mahdollisuus saada psykiatrin ja psykologin sekä sosiaa-
lityöntekijän palveluja. Nämä sairaalat tuottavat tavallisesti myös muita palveluja, kuten avohoitoa, 
kliinisiä laboratoriopalveluja, röntgendiagnostiikkaa ja elektroenkefalografian palveluja.
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Viittauksia muihin luokkiin
•	 Toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avohoi-

topalveluja, kuuluvat luokkaan HP.3.4.2, Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avohoito-
laitokset. 

•	 Toimintayksiköt, joita kutsutaan sairaaloiksi mutta jotka pääasiassa tuottavat mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten laitoshoitoa, jossa neuvonnan osuus on suurempi kuin lääketieteellisen 
hoidon, kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongel-
maisten laitos- ja asumispalvelut.

•	 Toimintayksiköt, joita kutsutaan sairaaloiksi mutta jotka pääasiassa tuottavat laitoshoitoa 
kehitysvammaisille, kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut (OECD 2000, 138).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaaloiden luokkaan 
on sisällytetty              
• Järvenpään sosiaalisairaala;
• Valtion mielisairaalat: Niuvanniemen ja Vanhan Vaasan sairaala.

HP.1.3 Erikoissairaalat (muut kuin mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten sairaalat)

Luokkaan sisältyvät luvanvaraiset toimintayksiköt, jotka tuottavat pääasiassa lääketieteelliseen 
tutkimukseen ja hoitoon liittyviä palveluja vuodeosastopotilaille, joilla on tiettyjä tauteja ja/tai 
sairaustiloja (muita kuin mielenterveys- ja päihdeongelmia). Mukaan luetaan sairaalat, jotka tuot-
tavat pitkäaikaishoitoa pitkäaikaissairaille, sekä kuntoutussairaalat, kuten myös vastaavat palvelut 
liikuntarajoitteisille ja vammaisille henkilöille. Nämä sairaalat voivat myös tuottaa muita palve-
luja, kuten avohoitoa, röntgendiagnostiikkaa, kliinisiä laboratoriopalveluja, leikkausalipalveluja, 
fysioterapiaa, ammatti- ja muuta koulutusta sekä psykologin ja sosiaalityöntekijän palveluja.

Esimerkkejä
•	 akuuttihoitoa antavat erikoissairaalat
•	 erikoisalojen ensiapu- ja päivystyspoliklinikat
•	 ortopediset sairaalat
•	 erikoisparantolat (jotka pääasiassa tuottavat akuuttivaiheen jälkeistä, kuntouttavaa ja ehkäi-

sevää lääketieteellistä hoitoa)
•	 itämaista (perinteistä) lääketiedettä harjoittavat sairaalat
•	 tartuntatautisairaalat (tuberkuloosisairaalat, trooppisia sairauksia hoitavat sairaalat).

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Toimintayksiköt, joille on myönnetty lupa toimia sairaaloina ja jotka pääasiassa tuottavat 

erilaisista sairaustiloista kärsivien vuodeosastopotilaiden sairauden tutkimukseen ja hoitoon 
liittyviä palveluja sekä kirurgian alalla että muilla erikoisaloilla, kuuluvat luokkaan HP.1.1, 
Yleissairaalat.

•	 Toimintayksiköt, jotka tunnetaan ja joille on myönnetty lupa toimia sairaaloina ja jotka pää-
asiassa tuottavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten potilaiden tutkimukseen ja hoitoon 
liittyviä laitospalveluja, kuuluvat luokkaan HP.1.2, Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten 
sairaalat.
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•	 Toimintayksiköt, joita kutsutaan sairaaloiksi mutta jotka pääasiassa tuottavat vuodeosastohoi-
toa ja kuntoutuspalveluja sairaudesta toipuville, kuuluvat luokkaan HP.2.1, Hoitolaitokset.

•	 Toimintayksiköt, joita kutsutaan sairaaloiksi mutta jotka pääasiassa tuottavat kehitysvam-
maisten asumis- ja laitoshoitopalveluja, kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten sekä 
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut.

•	 Toimintayksiköt, joita kutsutaan sairaaloiksi mutta jotka pääasiassa tuottavat mielenterveys- ja 
päihdeongelmaisten laitoshoitoa, jossa neuvonnan osuus on suurempi kuin lääketieteellisen 
hoidon, kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongel-
maisten laitos- ja asumispalvelut. (OECD 2000, 138–139.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

5.3 Laitos- ja asumispalvelut (HP.2)
Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat asumispalveluja, joihin sisältyy 
myös sairaanhoitoa, valvontaa tai muuta asukkaiden tarvitsemaa huolenpitoa. Näiden laitosten 
palvelujen tuotanto ja huolenpito koostuvat merkittävässä määrin sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhdistelmästä.

Useimmissa maissa on runsaasti erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksia, jotka 
tuottavat pitkäaikaishoitoa. Näiden tarkka luokittelu laitostyyppien mukaisesti (hoitolaitokset, 
kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut, ikäänty-
neiden laitos- ja asumispalvelut, muut laitos- ja asumispalvelut) riippuu maakohtaisesta työnjaosta 
erityisesti pitkäaikaishoidon järjestämisessä. Yleisesti ottaen terveydenhuollon tilastointiin tulisi 
sisällyttää kaikki toimintayksiköt, joissa merkittävä osa toiminnoista sisältää lääketieteellistä 
toimintaa tai koostuu hoidosta, jossa lääketieteellisen toiminnan osuus on merkittävä, ja näistä 
toiminnoista yleensä huolehtivat toimintayksikön työntekijöinä toimivat terveydenhuollon 
ammattihenkilöt. SHA:n mukaisesti terveydenhuollon kustannuksiin sisällytetään kuitenkin 
ainoastaan luokkaan HP.2 kuuluvien toimintayksiköiden lääketieteelliseen toimintaan liittyvien 
kustannusten arvioitu osuus.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Mukaan ei lueta laitoksia, joissa lääketieteelliset toimenpiteet ovat lähinnä muihin toimenpi-

teisiin liittyviä tai laitoksessa vierailevien lääkäreiden tai sairaanhoitajien suorittamia. Sama 
koskee esimerkiksi lääkärijohtoisia vammaisten hoitokoteja ja muita vastaavia laitoksia, 
joissa lääkärihoidon ja sairaanhoidon osuus kokonaistoiminnasta on pieni. Toinen esimerkki 
näistä laitoksista on vanhainkodit, joissa sairaanhoitaja käy ajoittain. Nämä sairaanhoitajat 
kirjataan erikseen asianmukaiseen avohoitoluokkaan (HP.3). (OECD 2000, 139.)

HP.2.1 Hoitolaitokset

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat hoito- ja kuntoutuspalveluja lai-
tospotilaille. Hoito on yleensä pitkäaikaista ja hoidettavat tarvitsevat sairaanhoitoa. Näissä toimin-
tayksiköissä työskentelee vakituiseen henkilöstöön kuuluvia laillistettuja lähihoitajia, jotka muun 
henkilöstön ohella huolehtivat hoitotyöstä ja jatkuvista henkilökohtaisista hoivapalveluista. 
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Sairaanhoitoa tarjoavat hoitolaitokset tuottavat pääasiassa pitkäaikaishoitoa, mutta ne voivat 
toisinaan tuottaa myös akuuttihoitoa sekä hoivapalveluita, joihin liittyy majoitus ja muuta sosiaa-
lista tukea, kuten päivittäisissä toiminnoissa avustamista ja itsenäisen suoriutumisen tukemista. 
Hoivakodit tarjoavat pitkäaikaishoitoa, johon sisältyy laitoshoitoon sijoitettujen kroonisesti 
sairaiden, heikkokuntoisten, vammaisten, sairaudesta tai vammasta toipuvien tai vanhuuden-
heikkojen henkilöiden säännöllinen perushoito. SHA:han sisällyttäminen edellyttää, että terve-
yden- ja sairaanhoito on olennainen osa laitoksen toimintaa. Mukaan ei lueta asuntoloita, joissa 
lääketieteellistä apua on tarjolla vain vähän, kuten lääkkeidenoton valvonta. 

Esimerkkejä 
•	 toipilaskodit ja -sairaalat (muut kuin mielenterveys- ja päihdeongelmallisille tarkoitetut) 
•	 laitosperiaatteella toimivat ikääntyneiden hoivakodit 
•	 saattokodit 
•	 sairaskodit 

Viittauksia muihin luokkiin 
•	 Palveluasumisen yksiköt, joissa on erityistiloja hoitopalveluja varten kuuluvat luokkaan 

HP.2.3, Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelut 
•	 Mielenterveyskuntoutujien hoitolaitokset kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten sekä 

mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut. (OECD 2000, 139–140.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa hoitolaitosten luokkaan on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien järjestämä (ml. ostopalvelut) vanhusten laitoshoito;
• Kansaneläkelaitoksen kuntoutustilaston kuntoutus;
• Valtiokonttorin rahoittama kuntoutus;
• Työeläkelaitoksen rahoittama kuntoutus;
• Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus vanhustenhuollon järjestöille.

HP.2.2 Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten 
laitos- ja asumispalvelut

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt (esim. ryhmäkodit, sairaalat, välimuotoiset hoitolaitokset), 
jotka pääasiassa tuottavat kehitysvammaisten laitosmuotoisia asumispalveluja. Nämä toimin-
tayksiköt voivat jossain määrin tuottaa myös terveydenhoitopalveluita, vaikka toiminnan pai-
nopiste onkin täysihoidossa, valvonnassa ja ohjauksessa. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten 
laitos- ja asumispalveluihin kuuluvat toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat asumispalveluja 
ja laitoshoitoa mielenterveys- ja päihdeongelmallisille. Näiden yksiköiden palveluihin kuuluu 
oma asuintila, täysihoito, valvonta ja neuvonta. Yksiköissä mahdollisesti saatavilla olevat tervey-
denhoitopalvelut liittyvät niiden tarjoamiin neuvonta- ja tukipalveluihin sekä mielenterveyden 
kuntoutuspalveluihin. Neuvonnan lisäksi yksiköt yleensä tarjoavat erilaisia sosiaalipalveluja. 

Esimerkkejä 
•	 päihdekuntoutuslaitokset (muut kuin luvanvaraiset sairaalat)
•	 mielenterveysasuntolat (Yhdysvallat)
•	 mielenterveysongelmaisten toipilaskodit ja -sairaalat
•	 psykiatriset ryhmäkodit
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Viittauksia muihin luokkiin 
•	 Toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avohoitoa 

kuuluvat luokkaan HP.3.4.2, Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avohoitolaitokset. 
•	 Toimintayksiköt, jotka tunnetaan ja joilla on lupa toimia sairaaloina ja jotka pääasiassa tuot-

tavat lääketieteellistä hoitoa ja seurantaa painottavaa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten 
laitoshoitoa kuuluvat luokkaan HP.1.2, Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat. 
(OECD 2000, 140.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten 
laitos- ja asumispalveluiden luokkaan on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien järjestämä (ml. ostopalvelut) kehitysvammalaitoshoito.

HP.2.3 Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelut

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat asumis- ja henkilökohtaisia hoi-
vapalveluja ikääntyneille ja muille henkilöille, jotka 1) eivät täysin kykene huolehtimaan itses-
tään ja/tai 2) eivät halua asua itsenäisesti. Hoitoon kuuluu tyypillisesti oma asuintila, täysihoito, 
valvontaa sekä taloudenhoidossa ja muissa päivittäisissä toiminnoissa avustamista. Joissakin 
tapauksissa yksiköt tarjoavat asukkaille ammattihenkilöiden antamaa sairaanhoitoa yksikköön 
kuuluvissa erillisissä tiloissa. Mukaan luetaan palveluasumisyksiköt, joihin kuuluu erityisiä 
sairaanhoitoon tarkoitettuja tiloja. Mukaan luetaan myös vanhainkodit, joissa ei ole erityisiä 
sairaanhoitoon tarkoitettuja tiloja.

Esimerkkejä
•	 palveluasumisyksiköt
•	 vanhustenkodit ilman sairaanhoitoa. (OECD 2000, 140.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa ikääntyneiden laitos- ja asumispalveluiden luokkaan on sisäl-
lytetty
• kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämät vanhusten ja vammaisten palvelutalot ja ryhmä-

kodit;
• yksityiset palvelutalot ja ryhmäkodit (kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelut yksityisiltä 

tuottajilta).

HP.2.9 Muut laitos- ja asumispalvelut 

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat laitoshoitoa ja asumispalveluja 
(muut kuin kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispal-
velut ja ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelut), joihin usein liittyy valvontaa ja henkilökohtaisia 
hoivapalveluja.
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Esimerkkejä
•	 näkö- ja kuulovammaisten ryhmäkodit
•	 vammaisten ryhmäkodit, joissa ei ole sairaanhoitoa.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalvelut kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten 

sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos- ja asumispalvelut.
•	 Toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat laitosmuotoisia sairaanhoito- ja kuntoutuspal-

veluja kuuluvat luokkaan HP.2.1, Hoitolaitokset. (OECD 2000, 141.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

5.4 Terveydenhuollon avopalvelujen tuottajat (HP.3)
Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat terveyspalveluja suoraan avohoi-
topotilaille, jotka eivät tarvitse vuodeosastopalveluita. Mukaan luetaan päiväsairaanhoidon ja 
kotihoidon palveluihin erikoistuneet toimintayksiköt. Siten nämä toimintayksiköt eivät yleensä 
tuota vuodeosastopalveluita. Terveydenhuollon avohoidossa työskentelevät terveydenhuollon 
ammattihenkilöt pääasiassa tuottavat palveluja vastaanotoillaan käyville potilaille, lukuun otta-
matta joitakin lasten ja vanhusten hoitoon liittyviä palveluja. (OECD 2000, 141.)

HP.3.1 Yksityislääkäreiden vastaanotot

Luokkaan sisältyvät lääketieteen lisensiaatin tai vastaavantasoisen pätevyyden (ISCO-88:n mukai-
nen ammattitaidon taso 4) omaavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanottoyksiköt, 
joiden tarkoituksena on pääasiassa itsenäinen ammatinharjoittaminen yleis- ja erikoislääketieteen 
(mukaan lukien psykiatria, psykoanalyysi, osteopatia ja homeopatia) tai kirurgian alalla. Nämä 
ammatinharjoittajat toimivat yksityis- tai ryhmävastaanotoilla (esim. lääkäriasemat ja -keskuk-
set, klinikat) tai sairaaloiden, HMO-tyyppisten (Health Maintenance Organisations) järjestöjen 
ylläpitämien toimintayksiköiden ja muiden vastaavien yksiköiden tiloissa.

Esimerkkejä
•	 yleislääkäreiden yksityisvastaanotot
•	 erikoislääkäreiden yksityisvastaanotot.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Itsenäisesti toimivat yksiköt, jotka pääasiassa tuottavat ensiapua onnettomuuksien ja ka-

tastrofien uhreille, sekä itsenäisesti toimivat kirurgiset avohoitoyksiköt kuuluvat luokkaan 
HP.3.4, Avohoidon toimintayksiköt (OECD 2000, 141).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa lääkäreiden vastaanottojen luokkaan on sisällytetty
• Sairausvakuutuksen korvaamat lääkäripalvelut;
• kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ostot yksityisiltä.
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HP.3.2 Yksityishammaslääkäreiden vastaanotot

Luokkaan sisältyvät hammaslääketieteen lisensiaatin tai vastaavantasoisen pätevyyden (ISCO-88:n 
mukainen ammattitaidon taso 4) omaavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaan-
ottoyksiköt, joiden tarkoituksena on pääasiassa itsenäinen ammatinharjoittaminen yleis- ja 
erikoishammaslääketieteen tai hammaskirurgian alalla. Nämä ammatinharjoittajat toimivat 
yksityis- tai ryhmävastaanotoilla (esim. hammaslääkäriasemat ja -keskukset, klinikat) tai sairaa-
loiden, HMO-järjestöjen toimintayksiköiden ja muiden vastaavien yksiköiden tiloissa. Heidän 
palvelunsa voivat kattaa laajasti ehkäisevän, kosmeettisen tai kiireellisen hoidon palveluja tai ne 
voivat olla tiettyyn hammaslääketieteen alaan erikoistuneita.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Hammaslaboratoriot, jotka pääasiassa valmistavat hammasproteeseja ja ortodonttisia laitteita 

hammaslääkäreille kuuluvat luokkaan HP.4.4, Muiden lääkintälaitteiden kuin silmälasien ja 
kuulolaitteiden vähittäismyynti ja muut toimittajat.

•	 Hammashuoltajien vastaanotot, joiden ensisijaisia toimintoja on hampaiden ja ikenien puh-
distus, ja hammasteknikoiden vastaanotot, joiden ensisijaisia toimintoja ovat jäljennösten 
ottaminen ja hammasproteesien sovitus ja asentaminen, kuuluvat luokkaan HP.3.3, Muiden 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaanotot. (OECD 2000, 141–142.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa hammaslääkäreiden vastaanottojen luokkaan on sisällytetty
• sairausvakuutuksen korvaamat hammaslääkäripalvelut;
• kuntien ja kuntayhtymien hammashuollon ostopalvelut yksityisiltä;
• sairaus- ja avustuskassojen korvaamat hammashuollon palvelut.

HP.3.3 Muiden yksityisen terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
vastaanotot

Luokkaan sisältyvät muiden terveydenhuollon itsenäisten ammatinharjoittajien kuin lääkäreiden 
ja hammaslääkäreiden vastaanottoyksiköt. Mukaan luetaan kiropraktikkojen, optometristien, 
mielenterveyden asiantuntijoiden, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja puheterapeuttien 
sekä audiologien vastaanotot, joilla pääasiassa tuotetaan avohoitopalveluita. Nämä ammatinhar-
joittajat toimivat yksityis- tai ryhmävastaanotoilla (esim. keskukset ja klinikat) tai sairaaloissa, 
HMO-järjestöjen toimintayksiköissä tai muissa vastaavissa yksiköissä. 

Luokkaan sisältyvät terveydenhuollon avustavaan henkilöstöön kuuluvat kansanlääkinnän 
harjoittajat, jotka toimivat ilman lääkärin hyväksyntää. Monissa maissa avustavaan henkilöstöön 
lukeminen edellyttää jonkinlaista lakisääteistä rekisteröitymistä tai laillistamista (mikä merkitsee 
vähimmäistasoista hoidon sisällön valvontaa).

Esimerkkejä
•	 sairaanhoitajat 
•	 akupunkturistien vastaanotot (muut kuin lääkärit) 
•	 kiropraktikot 
•	 fysioterapeutit ja lääkintävoimistelijat
•	 toiminta- ja puheterapeutit 
•	 audiologit 
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•	 hammashuoltajien vastaanotot 
•	 hammasteknikoiden vastaanotot 
•	 ravitsemusneuvojien vastaanotot 
•	 homeopaattien vastaanotot (muut kuin lääkärit) 
•	 hengitysterapeuttien vastaanotot 
•	 kätilöjen vastaanotot 
•	 luonnonparantajien vastaanotot (muut kuin lääkärit) 
•	 jalkaterapeuttien vastaanotot 
•	 laillistettujen lähihoitajien vastaanotot 

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Lääkäreiden itsenäinen ammatinharjoittaminen lääketieteen ja mielenterveyden alalla kuuluu 

luokkaan HP.3.1, Lääkäreiden vastaanotot.
•	 Hammaslääketieteen itsenäinen harjoittaminen kuuluu luokkaan HP.3.2, Hammaslääkärei-

den vastaanotot.
•	 Kotihoidon itsenäinen harjoittaminen kuuluu luokkaan HP.3.6, Kotisairaanhoidon palvelujen 

tuottajat. (OECD 2000, 142.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden luokkaan on 
sisällytetty              
• sairausvakuutuksen korvaamat psykologiset tutkimukset;
• sairausvakuutuksen korvaama fysioterapia;
• Raha-automaattiyhdistyksen kansanterveystyön avustukset järjestöille.

HP.3.4 Avohoidon toimintayksiköt

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja usein myös 
tukitoimintojen työntekijöistä koostuva henkilökunta tuottaa erilaisia avopalveluita. Tavallisesti 
näissä toimintayksiköissä yhdistyvät useat erikoisalat ja/tai ne hoitavat tiettyjä perusterveyden-
huollon tehtäviä. Yleensä nämä yksiköt hoitavat potilaita, jotka eivät tarvitse vuodeosastohoitoa. 
(OECD 2000, 142.)

HP.3.4.1 Perhesuunnittelukeskukset

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa terveydenhoidon ammattihenkilöt pääasiassa tuottavat 
avomuotoisia perhesuunnittelupalveluja, kuten ehkäisy- ja perinnöllisyysneuvonta, äitiysneuvo-
lapalvelut, vapaaehtoiset steriloimiset sekä raskaudenkeskeytykset lääketieteellisin ja hoidollisin 
perustein.

Esimerkkejä
•	 äitiysneuvolat 
•	 ehkäisyneuvolat 
•	 synnytysvalmennuskurssit 
•	 lapsettomuusklinikat (OECD 2000, 142–143).
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Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia. Suomessa vastaavat toiminnot 
kuuluvat terveyskeskusten luokkaan HP.3.4.5.

HP.3.4.2 Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avohoitolaitokset 

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöt pääasiassa tuot-
tavat mielenterveyden häiriöiden ja päihteiden väärinkäytön tutkimukseen ja hoitoon liittyviä 
avopalveluja. Yleensä näiden yksiköiden hoitamat potilaat eivät tarvitse vuodeosastohoitoa. 
Niissä voi olla henkilöstöä, joka antaa neuvontaa ja tietoa mieltenterveyden häiriöitä ja päihtei-
den väärinkäyttöä koskevissa asioista ja/tai niissä voidaan tarvittaessa ohjata potilaita laajempiin 
hoito-ohjelmiin. 

Esimerkkejä 
•	 avomuotoiset A-klinikat, katkaisuhoitolaitokset, huumevieroituslaitokset, mielenterveystoi-

mistot ja päihdehoitolaitokset (muut kuin sairaalat). 

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Sairaalat, jotka pääasiassa tuottavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitoshoitopalveluja 

ja joissa painopiste on lääketieteellisessä hoidossa ja seurannassa, kuuluvat luokkaan HP.1.2, 
Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat.

•	 Toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisten laitos-
hoitopalveluja ja joissa painopiste on lääketieteellisen hoidon sijasta asumispalveluissa ja 
neuvonnassa kuuluvat luokkaan HP.2.2, Kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päih-
deongelmaisten laitos- ja asumispalvelut. (OECD 2000, 143.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia. Suomessa vastaavat toiminnot 
kuuluvat terveyskeskusten luokkaan HP.3.4.5.

HP.3.4.3 Itsenäiset päiväkirurgiayksiköt

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattihenkilöt 
tuottavat pääasiassa avomuotoisia kirurgisia palveluja (esim. ortoskooppiset ja kaihileikkauk-
set). Päiväkirurgiayksiköissä on erikoistiloja, kuten leikkaussaleja ja heräämöjä, ja ne käyttävät 
erikoislaitteita, kuten nukutus- ja röntgenlaitteita. 

Viittauksia muihin luokkiin 
•	 Lääkäreiden päivystysvastaanottoyksiköt kuuluvat luokkaan HP.3.1, Lääkäreiden vastaan-

otot, 
•	 Päiväkirurgiaa ja ensiapu- ja päivystyspalveluja tarjoavat sairaalat kuuluvat luokkaan HP.1, 

Sairaalat. (OECD 2000, 143.)
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Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

HP.3.4.4 Dialyysihoitoyksiköt

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöt pääasiassa tuottavat 
avomuotoisia munuaisdialyysipalveluja (OECD 2000, 143).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

HP.3.4.5 Muut useiden erikoisalojen yhteiset ja osuustoiminnalliset 
avopalveluyksiköt 

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöt pääasiassa tuot-
tavat yleis- tai erikoislääketieteen avohoitopalveluja (muut kuin perhesuunnittelukeskukset, 
mielenterveys- ja päihdeongelmaisten avopalvelulaitokset, itsenäisesti toimivat päiväkirurgia-
yksiköt ja munuaisdialyysiyksiköt). Mukaan luetaan toimintayksiköt, joissa useammalla kuin 
yhdellä erikoisalalla tutkinnon suorittaneet terveydenhuollon ammattihenkilöt (esim. lääkärit 
ja hammaslääkärit) työskentelevät samassa yksikössä.

Esimerkkejä 
•	 avohoidon monitoimikeskukset ja -klinikat
•	 useiden eri erikoisalojen poliklinikat

Viittauksia muihin luokkiin 
•	 Lääkäreiden päivystysvastaanotot kuuluvat luokkaan HP.3.1, Lääkäreiden vastaanotot. 
•	 Toimintayksiköt, joiden toiminta pääasiassa muodostuu terveydenhuollon ammattihen-

kilöiden itsenäisestä ammatinharjoittamisesta, kuuluvat luokkiin HP.3.1, Lääkäreiden 
vastaanotot, HP.3.2, Hammaslääkäreiden vastaanotot ja HP.3.3, Muiden terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden vastaanotot. 

•	 HMO- järjestöjen toimintayksiköt (muut kuin terveyspalveluja tuottavat), jotka pääasiassa 
tarjoavat sairausvakuutuksia, kuuluvat luokkaan HP.6, Terveydenhuollon yleinen hallinto 
ja sairausvakuutus. (OECD 2000, 143–144.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muiden useiden erikoisalojen yhteisten ja osuustoiminnallisten 
avopalveluyksiköiden luokkaan on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämien terveyskeskusten toiminta, lukuun ottamatta 
erikoislääkärijohtoisia terveyskeskuksia.

Terveyskeskukset järjestävät Suomessa sekä vuodeosastohoitoa että avohoidon palveluja. 
SHA:n tuottajaluokituksessa eritellään avo- ja laitoshoidon tuottajat, jolloin terveyskeskuksia 
ei voida yksiselitteisesti kohdistaa SHA:n tuottajaluokille. SHA-tilastointijärjestelmän ohjekir-
jassa viitataan kansantalouden tilinpitoon tuottajaluokituksen määrittelyssä. Kansantalouden 
tilinpidon mukaan kulloisenkin monialaista toimintaa harjoittavan yksikön toimiala tulee 
määritellä pääasiallisen toiminnan perusteella. Pääasiallisella toiminnalla tarkoitetaan toimin-
taa, josta syntyy suurin arvonlisäys. Koska arvonlisäyksestä ei ole tietoa, on terveyskeskukset 
luokiteltu joko yleissairaaloihin (HP.1.1) tai avohoidon tuottajiin (HP.3.4.5) sen mukaan, 
onko kyseessä erikoislääkärijohtoinen vai yleislääkärijohtoinen terveyskeskus.

HP.3.4.9 Muut terveydenhuollon avohoidon toimintayksiköt 

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöt pääasiassa tuottavat 
yleis- tai erikoislääketieteen avohoitopalveluja (muut kuin perhesuunnittelukeskukset, mielen-
terveys- ja päihdeongelmaisten avopalveluyksiköt, itsenäisesti toimivat päiväkirurgiayksiköt ja 
munuaisdialyysiyksiköt), joissa toiminta ei painotu useita erikoisaloja edustavien terveydenhuol-
lon ammattihenkilöiden yhteistyöhön. 

Viittauksia muihin luokkiin 
•	 Toimintayksiköt, joissa useammalla kuin yhdellä erikoisalalla tutkinnon suorittaneet ter-

veydenhuollon ammattihenkilöt (esim. lääkärit ja hammaslääkärit) työskentelevät samassa 
yksikössä kuuluvat luokkaan HP.3.4.5, Muut useiden erikoisalojen yhteiset ja osuustoimin-
nalliset avopalveluyksiköt. (OECD 2000, 144.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muihin terveydenhuollon avohoitoyksiköiden luokkaan on 
sisällytetty              
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö;
• kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten yksityiset työ- ja toimintakeskukset.

HP.3.5 Lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaboratoriot

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat analyyttisia ja diagnostisia palve-
luja, mukaan lukien veri- ja muiden näytteiden tutkimus sekä kuvantamistutkimukset. Palvelut 
tuotetaan yleensä lääkärille tai ammattihenkilön lähetteen perusteella potilaalle.

Esimerkkejä
•	 kuvantamiskeskukset
•	 lääketieteelliset tai hammaslääketieteelliset röntgenlaboratoriot
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•	 lääketieteelliset koelaboratoriot
•	 lääketieteelliset patologiset laboratoriot
•	 oikeuslääketieteelliset laboratoriot.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Hammaslääketieteen, optiikan ja ortopedian alojen laboratoriot ja muut vastaavat toimin-

tayksiköt, jotka pääasiassa valmistavat lääkäreille hammasproteeseja, silmälasien linssejä 
ja ortodonttisia sekä ortopedisiä ja proteettisia laitteita lääkärin määräyksen mukaisesti, 
kuuluvat luokkaan HP.4, Lääkintätarvikkeiden vähittäismyynti ja muut toimittajat (OECD 
2000, 144).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa lääketieteellisten laboratorioiden ja tutkimuslaboratorioiden 
luokkaan on sisällytetty
• sairausvakuutuksen korvaamat laboratoriotutkimukset ja näytteenotto;
• sairausvakuutuksen korvaamat radiologiset tutkimukset.

HP.3.6 Kotisairaanhoidon palvelujen tuottajat 

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat ammattitaitoisen hoitohenki-
lökunnan potilaan kotona antamia sairaanhoidon palveluja seuraavanlaisten palvelujen ohella: 
henkilökohtaiset hoivapalvelut, taloudenhoito- ja seuralaispalvelut, fysioterapia, terveydenhuollon 
sosiaalipalvelut, lääkitys, lääkintälaitteet ja toimitukset, neuvonta, ympärivuorokautinen kotihoito, 
toimintaterapia ja työhön kuntoutus, ruokavalio- ja ravitsemusneuvonta, puheterapia, audiologia 
sekä infuusiohoito ja muu kehittynyttä tekniikkaa vaativa hoito.

Esimerkkejä
•	 terveydenhoitajat ja kotisairaanhoito (mukaan lukien lasten päivähoito sairaustapauksis-

sa)
•	 kotisairaanhoidon yksiköt
•	 saattohoito potilaan kotona (OECD 2000, 144–145).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa kotisairaanhoidon palvelutuottajien luokkaan on sisällytetty
• kuntien ja kuntayhtymien järjestämät kotipalvelut (kuntien ja kuntayhtymien talous- ja 

toimintatilaston tehtäväluokka 235);
• kuntien ja kuntayhtymien kotipalveluiden ostot yksityisiltä.

HP.3.9 Muut terveydenhuollon avopalvelujen tuottajat 

Luokkaan sisältyy erilaisia toimintayksiköitä, jotka pääasiassa tuottavat terveydenhuollon avo-
palveluja (muut kuin lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammatti-
henkilöiden vastaanotot, avohoitoyksiköt, lääketieteelliset laboratoriot, kuvantamiskeskukset ja 
kotisairaanhoidon tuottajat). (OECD 2000, 145.)
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Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

HP.3.9.1 Sairaankuljetuspalvelut

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat maa- tai ilmateitse tapahtuvia 
sairaankuljetuspalveluja, joihin liittyy myös terveydenhoitoa. Nämä palvelut tuotetaan usein 
silloin, kun tarvitaan kiireellistä hoitoa, mutta ne eivät rajoitu hätätilanteisiin. Ajoneuvot on va-
rustettu potilaan hengen pelastamiseen käytettävillä laitteilla, joita lääketieteellisen koulutuksen 
saaneet henkilöt käyttävät.

Luokkaan sisältyvät myös puolustusvoimien, poliisin ja palokuntien tuottamat rauhanaikaiset 
ja muihin kuin hätätilanteisiin liittyvät sairaankuljetuspalvelut.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat kuljetuspalveluja vammaisille ja ikääntyneille 

henkilöille (ilman terveydenhoitoa, kuten taksinkuljettajat) kuuluvat luokkaan HP.7, Muut 
toimialat (OECD 2000, 145).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sairaankuljetuspalvelujen luokkaan on sisällytetty              
• sairausvakuutukset korvaamat ambulanssimatkat.

HP.3.9.2 Veri- ja elinsiirtopankit

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa keräävät, varastoivat ja jakelevat verta ja 
verituotteita ja varastoivat ja jakelevat elinsiirrännäisiä.

Esimerkkejä
•	 veripalvelutoimistot (OECD 2000, 145).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

HP.3.9.9 Muiden terveydenhuollon avopalvelujen tuottajat

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa tuottavat terveydenhuollon avopalveluita 
(muut kuin lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
vastaanotot, avohoitoyksiköt, lääketieteelliset ja diagnostiset laboratoriot, kotisairaanhoidon 
tuottajat, sairaankuljetukset sekä veri- ja elinsiirtopankit).
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Esimerkkejä
•	 terveydenhoidon seulonta (muualla kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaan-

otoilla)
•	 kuulontutkimus (muulla kuin audiologien vastaanotoilla)
•	 sydämentahdistimen seuranta
•	 fyysisen kunnon arviointi (muualla kuin terveydenhuollon ammattihenkilöiden vastaan-

otoilla)
•	 tupakkavieroitusohjelmat (OECD 2000, 145).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

5.5 Lääkintätarvikkeiden vähittäismyynti ja muut toimittajat   
 (HP.4)
Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on lääkintätarvikkeiden vä-
hittäismyynti yksityishenkilöille henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai kulutukseen. 
Mukaan luetaan myös toimintayksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on lääkintätarvikkeiden 
valmistus myytäviksi yksityishenkilöille henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön sekä myyn-
nin yhteydessä tapahtuva sovitus, asennus ja korjaus. (OECD 2000, 145.)

HP.4.1 Apteekit

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on lääkkeiden vähittäismyynti 
yksityishenkilöille henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai kulutukseen. Toimintaan voi 
sisältyä ainoastaan myyntiin liittyvää lääkkeiden prosessointia. Tämä koskee sekä resepti- että 
käsikauppalääkkeitä.

Esimerkki
•	 yleiset apteekit.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Sairaaloiden apteekit, jotka palvelevat pääasiassa avohoitopotilaita, kuuluvat luokkaan HP.1, 

Sairaalat.
•	 Erikoisapteekit, joissa esimerkiksi diabetespotilaiden lääkityksen ja hoidon jatkuva seuranta 

on olennainen osa toimintaa, kuuluvat luokkaan HP.3.4, Avohoidon toimintayksiköt. (OECD 
2000, 145–146.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa apteekkien luokkaan on sisällytetty              
• sairausvakuutuksen korvaamat lääkkeet;
• itsehoitolääkkeiden myynti apteekeissa;
• farmaseuttisten tuotteiden myynti apteekeissa.
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HP.4.2 Silmälasien ja muiden optisten tuotteiden vähittäismyynti ja 
muut toimittajat

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on silmälasien ja muiden op-
tisten tuotteiden vähittäismyynti yksityishenkilöille henkilökohtaiseen ja kotitalouden käyttöön 
tai kulutukseen. Mukaan luetaan silmälasien ja muiden optisten tuotteiden myynnin yhteydessä 
tapahtuva sovitus, asennus ja korjaus. (OECD 2000, 146.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa silmälasien ja muiden optisten tuotteiden vähittäismyynnin ja 
muun toimituksen luokkaan on sisällytetty
• silmälasien ja muiden optisten tuotteiden kulutusmenot kansantalouden tilinpidosta;
• sairaus- ja avustuskassojen silmälasien korvaukset.

HP.4.3 Kuulolaitteiden vähittäismyynti ja muut toimittajat

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on kuulolaitteiden vähittäis-
myynti yksityishenkilöille henkilökohtaiseen ja kotitalouden käyttöön tai kulutukseen. Mukaan 
luetaan kuulolaitteiden myynnin yhteydessä tapahtuva sovitus, asennus ja korjaus. (OECD 2000, 
146.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

HP.4.4 Muiden lääkintälaitteiden kuin optisten tuotteiden ja 
kuulolaitteiden vähittäismyynti ja muut toimittajat 

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joiden pääasiallista toimintaa on muiden lääkintälaittei-
den kuin optisten tuotteiden ja kuulolaitteiden myynti yksityishenkilöille henkilökohtaiseen tai 
kotitalouden käyttöön tai kulutukseen lääkärin määräyksen mukaisesti tai ilman sitä. Mukaan 
luetaan toimintayksiköt, jotka pääasiassa valmistavat lääkintälaitteita mutta jotka yleensä vas-
taavat lääkintälaitteiden valmistuksen yhteydessä tapahtuvasta sovituksesta, asennuksesta ja 
korjauksesta. (OECD 2000, 146.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muiden lääkintälaitteiden kuin optisten tuotteiden ja kuulolait-
teiden vähittäismyynnin ja muun toimituksen luokkaan on sisällytetty
• yksityiset hammaslaboratoriot;
• kulutustutkimuksen mukaiset ortopedisten ja muiden proteettisten laitteiden kulutus-

menot (pl. hammasprotetiikka).
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HP.4.9 Lääkkeiden ja lääkintätarvikkeiden muu myynti ja muut 
toimittajat

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, joiden toimintaan kuuluu muiden erilaisten lääkintätar-
vikkeiden vähittäismyynti yksityishenkilöille henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai 
kulutukseen (mukaan lukien muualla kuin myymälässä tapahtuva myynti, kuten verkkokauppa- 
ja postimyyntiliikkeet).

Esimerkkejä
•	 nesteiden myynti (esim. kotidialyysia varten)
•	 muut terveydenhoitoon ja henkilökohtaiseen hoitoon liittyvät myymälät
•	 muu lääkkeiden ja lääkintätarvikkeiden myynti
•	 lääkintätarvikkeisiin erikoistuneet verkkokauppa- ja postimyyntiliikkeet. (OECD 2000, 

146.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.

5.6 Kansanterveysohjelmien tuottaminen ja hallinto (HP.5)
Luokkaan sisältyy esimerkiksi terveyden edistämiseen ja suojeluun liittyvien kansanterveysoh-
jelmien tuottaminen ja hallinto julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Esimerkkejä
•	 kansanterveysohjelmien tuottaminen ja hallinto julkisella sektorilla (ISIC-luokka 7512)
•	 kansanterveysosastot ja -piirit (Yhdysvallat: paikallinen terveystoimisto) (OECD 2000, 

146).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa kansanterveysohjelmien tuottamisen ja hallinnon luokkaan on 
sisällytetty              
• kuntien ja kansanterveystyön kuntayhtymien terveyshallinto;
• kuntien ja kansanterveystyön kuntayhtymien ympäristöterveydenhuolto-osastot;
• Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen apurahat;
• Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamat julkiset kansanterveystyön ohjelmat (tar-

tuntatautien ja terveyden valvonta, terveyden edistämis- ja terveyskasvatusohjelmat, 
päihteiden ja tupakoinnin ehkäiseminen);

• Tilastokeskuksen ylläpitämän valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus -tilastoon sisältyvät 
virastot (ks. HC.R.3).
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5.7 Terveydenhuollon yleinen hallinto ja sairausvakuutus   
 (HP.6)
Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka pääasiassa säätelevät sellaisten laitosten toimintaa, jotka 
toimivat terveyspalvelujen tuottamisen, terveyspolitiikan yleishallinnon ja sairausvakuutuksen 
alalla (OECD 2000, 146–147).

HP.6.1 Terveydenhuollon julkishallinto

Luokkaan sisältyy julkishallinto (lukuun ottamatta sairausvakuutusta), jonka pääasiallista toimin-
taa on julkisen terveyspolitiikan määrittely ja hallinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöitä 
ja sairaaloita, klinikoita ja vastaavia yksiköitä koskevien vaatimusten määritteleminen ja täytän-
töönpano, mukaan lukien terveyspalvelujen tuottajien valvonta ja laillistaminen.

Esimerkkejä
•	 terveysministeriö
•	 terveyshallitus
•	 elintarvike- ja lääkevalvontaviranomaiset
•	 työturvallisuusviranomaiset.

Viittauksia muihin luokkiin
•	 Terveysviranomaiset, jotka pääasiassa tuottavat kansaterveysalan palveluja, vaikka nämä 

palvelut olisivatkin luonteeltaan lähinnä kollektiivisia (valvonta, hygienia), kuuluvat luokkaan 
HP.5, Kansanterveysohjelmien tuottaminen ja hallinto. (OECD 2000, 147.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa terveydenhuollon julkishallinnon luokkaan on sisällytetty              
• Sosiaali- ja terveysministeriö;
• Terveydenhuollon oikeusturvakeskus;
• lääninhallitusten terveysosastot;
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus.

HP.6.2 Sosiaaliturvarahastot

Luokkaan sisältyvät sellaisten julkisten pakollisten sosiaaliturvajärjestelmien rahoitus ja hallinto, 
joiden tarkoituksena on korvata sairaudesta johtuvaa tulonmenetystä tai puutteellista tulonhank-
kimiskykyä (kuuluu luokkaan ISIC 7530).

Esimerkkejä
•	 pakollisen sairausvakuutuksen ja sairauskassojen hallinto
•	 pakollisten työnantajien sairauskassojen hallinto
•	 valtion työntekijäryhmiä koskevan pakollisen sairausvakuutuksen hallinto (puolustusvoimat, 

sotaveteraanit, valtion rautatiet ja muu julkinen liikenne, poliisi, valtion virkamiehet jne). 
(OECD 2000, 147.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sosiaaliturvarahastojen luokkaan on sisällytetty
• Kansaneläkelaitos.

HP.6.3 Muu sosiaalivakuutustoiminta

Luokkaan sisältyvät sairausvakuutuksen (social health insurance) rahoitus ja hallinto (lukuun 
ottamatta julkisia pakollisia sosiaaliturvajärjestelmiä).

Esimerkkejä
•	 yksityisten sairausvakuutusten ja sairauskassojen hallinto
•	 täydentävän sosiaalivakuutuksen hallinto
•	 työnantajien sairausvakuutusjärjestelmien hallinto (muu kuin julkisin varoin ylläpidetty 

sosiaaliturva ja valtion työntekijöiden terveydenhuoltojärjestelmät). (OECD 2000, 147.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muun sosiaalivakuutustoiminnan luokkaan on sisällytetty              
• sairaus- ja täydennyskassat.

HP.6.4 Muu (yksityinen) vakuutustoiminta

Luokkaan sisältyvät sairausvakuutukset, jotka eivät ole sosiaaliturvarahastojen tai muun sosiaa-
livakuutuksen ylläpitämiä (ISIC-luokka 6603). Mukaan luetaan toimintayksiköt, jotka pääasiassa 
osallistuvat toimintaan, joka on osa tai liittyy läheisesti vakuutustoimeen (vakuutusasiamiesten, 
vahingon- ja merivahingonselvittäjien ja vakuutusmatemaatikkojen toiminta sekä tavaran pelas-
tamiseen liittyvä vakuutustoiminta; ISIC-luokka 6720). (OECD 2000, 147.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muun (yksityisen) vakuutustoiminnan luokkaan on sisällytetty
• yksityiset vakuutusyhtiöt.

HP.6.9 Muut terveydenhuollon hallinnon tuottajat

Luokkaan sisältyvät yksityiset toimintayksiköt, jotka pääasiassa toimivat terveydenhuollon 
hallinnon alalla (muu kuin yksityinen sosiaalivakuutus- ja muu yksityinen vakuutustoiminta). 
(OECD 2000, 147.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.
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5.8 Muut toimialat (talouden muut osa-alueet) (HP.7)
Luokkaan sisältyvät muualla luokittelemattomat toimialat, jotka toimivat terveydenhuollon pal-
velujen toissijaisina tai muina tuottajina. Mukaan luetaan yksityisten kotitalouksien kotihoidon 
palvelut sekä työterveyshuollon tuottajat (näiden luokkien määritelmät ja tilastointiperiaatteet: 
SHA-manuaalin luku 5).

Esimerkkejä
•	 työterveyspalvelut, joita ei tuoteta erillisissä terveydenhuollon toimintayksiköissä (kaikki 

toimialat)
•	 puolustusvoimien terveyspalvelut, joita ei tuoteta erillisissä terveydenhuollon toimintayk-

siköissä
•	 vankiloiden terveyspalvelut, joita ei tuoteta erillisissä terveydenhuollon toimintayksiköis-

sä 
•	 kouluterveyspalvelut. (OECD 2000, 148.)

HP.7.1 Muut toimintayksiköt terveyspalvelujen tuottajina

Luokkaan sisältyvät toimintayksiköt, jotka tuottavat työterveyspalveluja sivutoimenaan (OECD 
2000, 148).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa muiden terveyspalvelutuottajien luokkaan on sisällytetty
• työantajien omat työterveysasemat.

HP.7.2 Yksityiset kotitaloudet kotihoidon tuottajina

Luokkaan sisältyvät yksityiset kotitaloudet, jotka tuottavat kotihoidon palveluja (OECD 2000, 
148).

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaaloiden luokkaan 
on sisällytetty              
• eläkkeensaajien hoitotukea sekä omaishoidontukea saavat kotitaloudet.

HP.7.9 Muut toimialat terveyspalvelujen toissijaisina tuottajina

Luokkaan sisältyvät kaikki muut toimialat, jotka ovat terveyspalvelujen toissijaisia tai muita 
tuottajia.
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Esimerkkejä
•	 puolustusvoiminen terveyspalvelut, joita ei tuoteta erillisissä terveydenhuollon toimintayk-

siköissä
•	 vankiloiden terveyspalvelut, joita ei tuoteta erillisissä terveydenhuollon toimintayksiköis-

sä
•	 kouluterveyspalvelut. (OECD 2000, 148.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa terveyspalvelujen toissijaisten tuottajien luokkaan on sisälly-
tetty              
• sairausvakuutuksen korvaamat muut kuin ambulanssilla tapahtuvat sairaankuljetuk-

set;
• työterveyshuolto muussa laitoksessa kuin lääkärikeskuksessa, terveyskeskuksessa tai 

työnantajan terveysasemilla.

5.9 Muu maailma (HP.9)
Luokkaan sisältyvät kaikki muut avomuotoiset ulkomailla toimivat yksiköt, jotka tuottavat ter-
veyspalveluja kotimaan yksiköiden loppukäyttöön (OECD 2000, 148).

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa tuottajia.
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6 TERVEYDENHUOLLON RAHOITTAJAT

Seuraavassa kuvataan SHA:n rahoittajaluokituksen (ICHA-HF) tietosisällöt sekä kansallista SHA-
tilastoa koskevat tietosisällöt ja laskentaperiaatteet.

6.1 Yhteenveto rahoittajista
TAuluKKO 6. Terveydenhuollon rahoittajat ICHA-HF-luokittain

ICHA-HF Terveydenhuollon rahoituslähde

HF.1 Yleinen julkishallinto
   HF.1.1 Yleinen julkishallinto, lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja 
      HF.1.1.1 Keskushallinto
      HF.1.1.2 Valtion- ja lääninhallinto
      HF.1.1.3 Paikallishallinto
   HF.1.2 Sosiaaliturvarahastot
HF.2 Yksityissektori
   HF.2.1 Yksityinen sosiaalivakuutus
   HF.2.2 Yksityiset vakuutusyhtiöt (muut kuin sosiaalivakuutustoiminta) 
   HF.2.3 Yksityisten kotitalouksien suoraan maksamat kustannukset 
      HF.2.3.1 Kotitalouksien maksamat kustannukset, lukuun ottamatta yhteisrahoitusta 
      HF.2.3.2 Yhteisrahoitus: keskushallinto 
      HF.2.3.3 Yhteisrahoitus: valtion- ja lääninhallinto 
      HF.2.3.4 Yhteisrahoitus: paikallishallinto 
      HF.2.3.5 Yhteisrahoitus: sosiaaliturvarahastot 
      HF.2.3.6 Yhteisrahoitus: yksityinen sosiaalivakuutus 
      HF.2.3.7 Yhteisrahoitus: muu yksityinen vakuutus 
      HF.2.3.9 Muu yhteisrahoitus 
   HF.2.4 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (muu kuin sosiaalivakuutus-

toiminta) 
   HF.2.5 Yritykset (muu kuin sairausvakuutustoiminta) 
HF.3 Muu maailma 

6.2 Yleinen julkishallinto (HF.1)
Luokkaan sisältyvät kaikki keskus-, valtion- ja paikallishallinnon institutionaaliset yksiköt sekä 
sosiaaliturvarahastot kaikilla hallinnon tasoilla. Mukaan luetaan epäkaupalliset voittoa tavoit-
telemattomat yhteisöt, jotka ovat julkishallinnon yksikköjen valvonnassa ja pääasiassa niiden 
rahoittamia. Rahoitusyksikköjen tarkemmat määritelmät ja ohjeet niiden sijoittamisesta ICHA-
HF-luokkiin: ks. SNA 93, 4.113–4.130. (OECD 2000, 154.)

HF.1.1 Yleinen julkishallinto, lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja

Luokkaan sisältyvät kaikki keskus-, valtion- ja paikallishallinnon institutionaaliset yksiköt. 
Mukaan luetaan epäkaupalliset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat julkishallinnon 
yksikköjen valvonnassa ja pääasiassa niiden rahoittamia (SNA 93, 4.113).
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Huom.: Maan terveydenhoitojärjestelmän perusrakenteesta riippuu, miten merkittävää on tervey-
denhuollon rahoitus valtion budjetista. Valtion rahoituksella on merkittävä rooli terveydenhuollon 
rahoituksessa silloin, kun kyse on erittäin pitkälle integroituneesta terveydenhuoltojärjestelmästä, 
jossa valtion ja aluetason laitokset ovat suoraan vastuussa sekä terveyspalvelujen tuottamisesta 
että rahoituksesta. Julkisen rahoituksen osuus on tavallisesti vähemmän merkittävä maissa, joi-
den terveydenhuoltojärjestelmä on sosiaalivakuutustyyppinen ja sosiaaliturvarahastot toimivat 
välillisinä rahoituslähteinä.

Kaikissa OECD-maissa julkinen valta on ainakin osittain vastuussa terveydenhuollon rahoituk-
sesta ja huolehtii tietyistä väestöryhmistä (ikääntyneet, työttömät, eläkeläiset, toimeentuloturvan 
varassa elävät jne.). Julkishallinnolla on myös tärkeä merkitys terveydenhuollolle siinä mielessä, 
että se maksaa avustuksia palvelujen tuottajille ja rahoittaa julkisin varoin ylläpidettyjen palve-
luntuottajalaitosten pääomanmuodostusta. (OECD 2000, 154.)

HF.1.1.1 Keskushallinto

Luokkaan sisältyvät kaikki keskushallinnon institutionaaliset yksiköt sekä keskushallinnon val-
vomat ja pääosin rahoittamat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (SNA 93, 4.117–4.122). (OECD 
2000, 154.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa keskushallinnon luokkaan on sisällytetty
• Sosiaali- ja terveysministeriö terveydenhuollon (valtionosuudet) ja terveysohjelmien 

rahoittajana (STM);
• STM:n alaiset virastot: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), 

Kansanterveyslaitos, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Työterveyslaitos, Sosiaali- ja 
terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Säteilyturvakeskus, Lääkelaitos, Lääkehoidon 
kehittämiskeskus, valtion mielisairaalat (Niuvanniemi ja Vanhan Vaasan sairaala), 
lääninhallitusten terveysosastot ja Eläketurvakeskus;

• Puolustusministeriön rahoitus Puolustusvoimien terveydenhuoltotoimintaan;
• Oikeusministeriön rahoitus Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuollon toimintaan;
• Valtiovarainministeriön alainen Valtiokonttori pitkäaikaishoidon ja kuntoutuksen ra-

hoittajana;
• Opetusministeriön alaisen Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen apurahat.

Tilastolähteet

Valtion tilinpäätösasiakirjat 1995–2005; Suomen Akatemian vuosikertomukset 2001–2005; Oi-
keusministeriön vankeinhoito-osaston ilmoittamat Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltomenot 
1995–2005; Puolustusvoimien lääkintähuoltosektorin ilmoittamat terveydenhuoltomenot 
1995–2005.

Menetelmät

Keskushallinnon rahoitus terveydenhuoltoon saatiin pääosin suoraan yllämainituista lähteistä. 
STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet tilastoidaan summatietona, joten terveyden-
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huoltoon suuntautuvaa rahoitusta ei saatu suoraan selville. Valtionosuuksien arvioitiin jakautuvan 
samassa suhteessa sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
tehtäväkohtaiset menot. Tällöin terveydenhuolloksi katsottiin perusterveydenhuolto, hammas- 
ja ympäristöterveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito. Vastaavanlaista arviota valtionosuuksien 
jakautumisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetään Suomen sosiaalimenotilastossa (European 
System of integrated Social Protection Statistics, ESSPROS). Laskelmat eroavat toisistaan hieman 
johtuen kansallisten SHA:n ja ESSPROS:n toisistaan eroavasta menojen käsittelystä.

Tietojen luotettavuus

Tietoja voidaan pitää suhteellisen luotettavina, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuk-
sien laskennallinen jakaminen ylhäältä alaspäin -menetelmällä heikentää luotettavuutta.

HF.1.1.2 Valtion- ja lääninhallinto

Valtion- ja lääninhallinnon alaan kuuluvat valtionhallinnon yksiköt, jotka ovat erillisiä insti-
tutionaalisia yksikköjä, sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat valtionhallinnon 
valvonnassa ja pääasiassa sen rahoittamia. Eri maissa “valtioita” ja “läänejä” voidaan nimittää 
eri tavoin. Pienissä maissa erillisiä valtioita/läänejä ja niitä vastaavia hallintoja ei välttämättä ole 
lainkaan (SNA 93, 4.123–4.127). (OECD 2000, 154.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa rahoittajia.

HF.1.1.3 Paikallishallinto

Paikallishallinnon alaan kuuluvat paikallishallinnon yksiköt, jotka ovat erillisiä institutionaalisia 
yksikköjä, sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, jotka ovat paikallishallinnon yksiköiden 
valvonnassa ja pääasiassa niiden rahoittamia. Periaatteessa paikallishallinnon yksiköt ovat insti-
tutionaalisia yksiköitä, joiden verotusta, lainsäädäntöä ja toimeenpanoa koskeva toimivalta kattaa 
pienimmän hallinnollisesti ja poliittisesti erillisen maantieteellisen alueen (SNA 93, 4.128).

Paikallishallinnon yksiköistä käytetään erilaisia nimityksiä eri maissa (esim. kunnat). Pai-
kallishallinnon yksiköt, jotka tuottavat terveyspalveluja ilman voiton tavoittelua, ovat sen paikal-
lishallinnon yksikön kiinteä osa, johon ne kuuluvat (SNA 93, 4.129). (OECD 2000, 154.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa paikallishallinnon luokkaan on sisällytetty
• kunnat ja kuntayhtymät palvelujen tuottajina;
• kunnat ja kuntayhtymät palvelujen ostajina.
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Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Kuntien maksuosuudet laskettiin sekamenetelmällä. Kuntien ja kuntayhtymien järjestämien pal-
velujen kokonaismenot saatiin suoraan kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta, mutta kunnille 
jäävä maksuosuus arvioitiin jäännöseränä valtionosuuksien ja potilasmaksujen jälkeen. Menoista 
vähennettiin myös yksityisen vakuutuksen korvaama sairaanhoito ja kuntoutus. Valtionosuuksi-
en kohdentamisesta kuntien ja kuntayhtymien tehtäville ei ollut saatavilla tutkimustietoa, joten 
jako on laskennallinen ylhäältä alaspäin. Kuntien ostamat terveydenhuoltopalvelut yksityisiltä 
(luontoismuotoiset sosiaalietuudet) saatiin sen sijaan suoraan taloustilastosta. Laskennallisuudesta 
huolimatta paikallishallinnon rahoitusosuutta voitaneen pitää suhteellisen luotettavana, mutta 
rahoituksen kohdentuminen eri toiminnoille on suuntaa antava.

HF.1.2 Sosiaaliturvarahastot

Sosiaaliturvarahastojen alaan luetaan kaikilla julkishallinnon tasoilla toimivat sosiaaliturvara-
hastot. Sosiaaliturvarahastot ovat sosiaalivakuutusjärjestelmiä, jotka kattavat yhteisön kokonai-
suudessaan tai suureksi osaksi ja jotka toimivat julkishallinnon yksiköiden määräyksestä ja ovat 
niiden valvonnassa (SNA 93, 4.130).

Huom.: Tämän luvun johdannossa on tarkemmat sosiaaliturvaa ja muuta sosiaalivakuutustoi-
mintaa koskevat määritelmät ja ohjeet. (OECD 2000, 154–155.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa sosiaaliturvarahastojen luokkaan on sisällytetty
• Kansaneläkelaitoksen terveydenhuollon rahoitus.

Tilastolähteet

Sairausvakuutustilasto 1995–2005; Työterveyshuoltotilasto 1995–2005; Kuntoutustilasto 1995–
2005; Kansaneläkelaitoksen tilastollinen vuosikirja 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Kansaneläkelaitoksen tiedot saatiin suoraan heidän tilastojulkaisuistaan. Kansaneläkelaitoksen 
rahoitusosuutta terveydenhuollossa voidaan pitää luotettavana.
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6.3 Yksityissektori (HF.2)
Tähän sektoriin kuuluvat kaikki kotimaiset institutionaaliset yksiköt, jotka eivät kuulu julkishallin-
non sektorille. Terveydenhuollon kustannusten erittelemiseksi rahoituslähteittäin on suositeltavaa 
erottaa ainakin seuraavat viisi osa-aluetta: yksityinen sosiaalivakuutus, yksityiset vakuutusyhtiöt 
(muu kuin sosiaalivakuutustoiminta), yksityisten kotitalouksien suoraan maksamat kustannuk-
set, kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (NPISH) ja yritykset (muu kuin 
sairausvakuutustoiminta). (OECD 2000, 155.)

HF.2.1 Yksityinen sosiaalivakuutus

Tähän kuuluvat kaikki sosiaalivakuutusrahastot sosiaaliturvarahastoja lukuun ottamatta. Mukaan 
luetaan julkisyhteisöjen ainoastaan työntekijöitään varten perustamat järjestelmät. (OECD 2000, 
155.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa yksityisen sosiaalivakuutuksen luokkaan on sisällytetty
• sairaus- ja täydennyskassojen (avustuskassat) terveydenhuollon korvausmaksut.

Tilastolähteet

Valtiokonttorin tilastotiedotteet sairausvakuutuslain mukaisten sairaus- ja avustuskassojen toi-
minnasta ja korvauksista 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Korvaustiedot saatiin suoraan tilastotiedotteista ja niiden kokonaismäärän luotettavuutta voidaan 
pitää hyvänä. Sen sijaan korvausten kohdentaminen eri toiminnoille ja tuottajille on ongelmalli-
sempaa, sillä kohdentamisesta ei ollut saatavilla tarkkaa tietoa. Laskennassa oletettiin, että kor-
vaukset kohdentuvat yksityisesti tuotettuihin palveluihin eivätkä ne sisälly sairausvakuutuksen 
korvauksiin.

HF.2.2 Yksityiset vakuutusyhtiöt (muut kuin sosiaalivakuutustoiminta)

Tähän kuuluvat kaikki yksityiset vakuutusyhtiöt sosiaalivakuutustoimintaa lukuun ottamatta. 
Mukaan luetaan sekä voittoa tavoittelevat että voittoa tavoittelemattomat vakuutusjärjestelmät 
sosiaalivakuutustoimintaa lukuun ottamatta. (OECD 2000, 155.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa yksityisten vakuutusyhtiöiden luokkaan on sisällytetty
• yksityiset vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat liikenne-, tapaturma- ja henkivakuutuspalve-

luita.
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Tilastolähteet

Vakuutusyhtiöt 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Sairaanhoito- ja kuntoutuskorvausten kokonaismäärät saatiin Vakuutusvalvontaviraston Vakuu-
tusyhtiöt-julkaisusta moottoriajoneuvon vastuuvakuutuksen sekä lakisääteisen tapaturmavakuu-
tuksen osalta. Henkivakuutuksen ja muun vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen terveydenhuol-
lon rahoitustiedot arvioitiin vuoden 1997 tiedoista paikallishallinnon terveydenhuoltomenojen 
hintaindeksillä. Vuoden 1997 jälkeen terveydenhuoltoon kohdistuneita tietoja ei ole tilastoitu. 
Korvausten kohdentamiseen toiminnoille ja tuottajille liittyy sama problematiikka kuin sairaus- 
ja avustuskassojen kohdalla (ks. tarkemmin HF.2.1). Sairaanhoitokorvausten oletettiin suun-
tautuvan kokonaan julkisen sektorin erikoissairaanhoitoon ja kuntoutuskorvausten puolestaan 
perusterveydenhuoltoon. Luvut (ml. kokonaismenot) ovat pitkälti laskennallisia ja niitä voidaan 
siten pitää suuntaa antavina.

HF.2.3 Yksityisten kotitalouksien suoraan maksamat kustannukset

Kunkin maan sosioekonomiset olosuhteet tuntevien tilastonlaatijoiden käyttämä kotitalouden 
määritelmä on todennäköisesti likimäärän samanlainen kuin SNA:ssa määritelty kotitalouden 
käsite ja on siten useimmissa tapauksissa käyttökelpoinen myös terveydenhuollon tilastoinnissa 
(ks. SNA 93, 4.134). Yksityisten kotitalouksien suoraan maksamien kustannusten tarkempaa 
erittelyä varten tarvitaan seuraavia käsitemäärittelyjä (OECD:n sanaston mukaan, 1992, s. 9):
•	 potilasmaksut (out-of-pocket payments): suoraan potilaan maksettaviksi tulevat maksut, 

joita vakuutus ei korvaa. Niihin luetaan myös yhteisrahoitus ja terveyspalvelujen tuottajille 
maksetut epäviralliset maksut;

•	 yhteisrahoitus (cost-sharing): sairaus- tai vastuuvakuutus, jonka mukaisesti vakuutuksenottaja 
maksaa osan saamiensa terveyspalvelujen kustannuksista. Tämä eroaa sairausvakuutus-
maksujen tai -osuuksien tai verojen maksamisesta, jota edellytetään riippumatta siitä, onko 
henkilö saanut terveyspalveluja. Yhteisrahoitus voi tarkoittaa omavastuuta, rinnakkaisva-
kuutusta tai maksuosuuksia (deductibles, co-insurance, co-payments);

•	 maksuosuus (co-payment): yhteisrahoitusmuoto, jossa palvelusta maksetaan kiinteä raha-
summa;

•	 rinnakkaisvakuutus (co-insurance): yhteisrahoitusmuoto, jossa palvelun kustannuksista 
maksetaan tietty osuus;

•	 omavastuu (deductible): yhteisrahoitusmuoto, jossa palvelusta on maksettava tietty kiinteä 
summa ennen kuin korvauksia voidaan maksaa.

Yksityinen rahoitus on terveydenhuollon rahoituksen epäluotettavin osa, mikä johtuu lähinnä 
siitä, että kotitalouksien terveydenhuollon palvelutuottajille ja apteekeille suoraan maksamien 
kustannusten suuruudesta ei ole varmuutta. Se on myös suurimpia virhelähteitä arvioitaessa ter-
veydenhuollon kokonaiskustannuksia eri maissa. Yksi nykyisen terveydenhuollon kustannusten 
tilastointijärjestelmän heikkous onkin kotitalouksien suoraan maksamien kustannusten erittelyyn 
tarvittavat tietolähteet. Tästä syystä on suositeltavaa toteuttaa säännöllisesti yksityiskohtaisempia 
kotitalouskyselyitä yksityisten menojen selvittämiseksi. (OECD 2000, 155–156.)
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Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa kotitalouksien suoraan maksamien kustannusten luokkaan on 
sisällytetty
• kotitalouksien yhteisrahoitusosuus sairausvakuutuksen korvaamista terveyspalveluista, 

sairaanhoitokuljetuksista ja reseptilääkkeistä;
• itsehoitolääkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden ja muiden lääkintätarvikkeiden ostot;
• kuntien ja kuntayhtymien järjestämien terveyspalvelujen potilasmaksut.

Tilastolähteet

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilasto 1995–2005; Sairausvakuutustilasto 1995–2005; Sairaaloi-
den hoitotoiminnan tuottavuus 1998–2005; Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri 1995–2005; 
Suomen lääketilasto 1995–2005; Kansantalouden tilinpito 1995–2005; Kulutustutkimus 1998; 
Kulutustutkimus 2001; Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2006.

Menetelmät

Sairausvakuutuksen korvaamien terveydenhoitopalvelujen, matkakustannusten sekä resepti-
lääkkeiden yhteisrahoitusosuudet saatiin suoraan sairausvakuutustilastosta. Itsehoitolääkkeiden 
tiedot saatiin Suomen lääketilastosta ja farmaseuttisten tuotteiden (HC.5.1.3) sekä muiden lääkin-
nällisten tavaroiden ja hoitolaitteiden (HC.5.2) tiedot arvioitiin kansantalouden tilinpidon sekä 
kulutustutkimusten avulla. Kuntien ja kuntayhtymien järjestämien palvelujen potilasmaksujen 
kokonaissummat saatiin taloustilastosta ja osa niistä voitiin kohdistaa suoraan eri toiminnoille 
ja tuottajille.

Julkisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilasmaksujen jako avo- ja 
vuodehoitoon saatiin suoraan kuntien ja kuntayhtymien taloustilastosta. Erikoissairaanhoidon 
potilasmaksujen jakautuminen eri toiminnoille arvioitiin sairaaloiden hoitotoiminnan tuot-
tavuus -aineiston avokäyntitietojen sekä terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin vuode- ja 
päiväosastohoitopäivien perusteella. Laskennassa hyödynnettiin sosiaali- ja terveysministeriön 
asettamia kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuja. Laskennassa huomioitiin myös mak-
sukatto ja tulorajat käyttäen arviona pitkäaikaishoidettavien kuukausituloista keskimääräistä 
vanhuuseläkettä. Potilasmaksuissa huomioitiin myös kunnallisveron vaikutus sekä muutokset 
STM:n asiakasmaksuasetuksissa ja asiakasmaksukatossa laskentaperiodilla. Vuosina 1995–1997 
potilasmaksujen jakautumisessa eri toiminnoille hyödynnettiin vuoden 1998 rakennetta, sillä 
sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus -aineiston tietoja ei ollut aiemmin saatavilla. Peruster-
veydenhuollon osalta potilasmaksut vyörytettiin toimintokohtaisten menojen suhteessa (ylhäältä 
alaspäin).

Tietojen luotettavuus

Sairausvakuutuksen korvaamien terveydenhuoltopalvelujen sekä resepti- että itsehoitolääkkeiden 
osalta kotitalouksien rahoitusosuudet ovat luotettavia. Tietoa ei sen sijaan ole kotitalouksien 
maksuista sellaisista palveluista, joista ei ole haettu tai ei ole mahdollista saada korvauksia.

Lääkintätarvikkeiden (HC.5.2) osalta kotitalouksien rahoitusosuudet ovat laskennallisia ja 
perustuvat kulutustutkimusten sekä kansantalouden tilinpidon tietoihin.
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Kuntien ja kuntayhtymien järjestämien terveyspalvelujen osalta potilasmaksujen kokonais-
summa on luotettava. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintokohtaiset tiedot 
ovat sen sijaan laskennallisia ja siten ainoastaan suuntaa antavia.

HF.2.4 Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 
(muu kuin sosiaalivakuutustoiminta)

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (non-profit institutions serving 
households, NPISHs) muodostuvat voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä, jotka tarjoavat 
kotitalouksille tavaroita ja palveluja ilmaiseksi tai hinnoilla, joilla ei ole taloudellista merkitystä 
(SNA 93, 4.64). Terveydenhuollon kannalta merkittäviä rahoituslähteitä ovat erityisesti hyvän-
tekeväisyys- ja hätäapujärjestöt, jotka on perustettu hyväntekeväisyystarkoituksiin ja jotka eivät 
palvele jäsentensä etuja. Tällaiset yhteisöt voivat tarjota terveydenhoitotuotteita tai -palveluja 
niitä tarvitseville kotitalouksille ilman voiton tavoittelua, mukaan lukien luonnonkatastrofien tai 
sotien uhrit. Yhteisöt saavat toimintaresurssinsa pääasiassa raha- tai tavaralahjoituksina yksit-
täisiltä kansalaisilta, yrityksiltä tai hallituksilta. Ne voivat myös saada varainsiirtoja ulkomaisilta 
toimijoilta, mukaan lukien vastaavat muissa maissa toimivat yhteisöt (SNA 93, 4.67). (OECD 
2000, 156.)

Kansallinen tilasto:

Suomen SHA-tilastoinnissa voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen luokkaan on sisällytetty
• A-klinikkasäätiö (Järvenpään sosiaalisairaala);
• Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS);
• Raha-automaattiyhdistyksen kansanterveystyön ja vanhustenhuollon avustukset järjes-

töille.

Tilastolähteet

A-klinikkasäätiön toimintakertomukset 1999–2005; Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön vuo-
sikertomukset 1995–2005; Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005 (YTHS 1995–1998; 
RAY 1995–2005; Järvenpään sosiaalisairaala 1995–1998).

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Rahoitustiedot saatiin suoraan yllämainituista lähteistä. A-klinikkasäätiön ja YTHS:n osalta tiedot 
ovat luotettavia. Raha-automaattiyhdistyksen kokonaissummat ovat niin ikään luotettavia. Koko-
naisuudessaan kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusosuuden 
luotettavuutta voidaan pitää suuntaa antavana.

HF.2.5 Yritykset (muu kuin sairausvakuutustoiminta)

Luokkaan kuuluvat kaikki yritykset ja vastaavan luonteiset yhteisöt (corporations or quasi-cor-
porations), joiden pääasiallista toimintaa on markkinatavaroiden ja palvelujen tuottaminen (muu 
kuin sairausvakuutustoiminta). Mukaan luetaan kaikki kotimaiset voittoa tavoittelemattomat 
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yhteisöt, jotka ovat tavaroiden tai muiden kuin rahoituspalvelujen markkinatuottajia (SNA 93, 
4.68). (OECD 2000, 156.)

Kansallinen tilasto:

Kansallinen SHA-tilasto:
Suomen SHA-tilastoinnissa yritysten luokkaan on sisällytetty
• Kansaneläkelaitoksen korvaaman työterveyshuollon yritysten maksettavaksi jäävä yh-

teisrahoitusosuus.

Tilastolähteet

Työterveyshuoltotilasto 1995–2005.

Menetelmät ja tietojen luotettavuus

Ks. HC.6.5.

6.4 Muu maailma (HF.3)
Luokkaan sisältyvät institutionaaliset yksiköt, joiden sijaintipaikka on ulkomailla. Terveyden-
huoltomenojen kustannusten tilastoinnin kannalta olennaisia rahavirtoja kotimaan talouden ja 
muun maailman välillä ovat lähinnä kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät varainsiirrot (esim. 
ulkomaanapu) ja yksityiset vakuutusmaksut ja korvaushakemukset. Kotitalouksien ulkomaan-
matkoihin liittyvä terveyspalvelujen tuonti kuuluu luokkaan HF.2.3, Yksityiset kotitaloudet. 
(OECD 2000, 156.)

Kansallinen tilasto:

Luokkaan ei sisällytetty Suomen SHA-tilastoinnissa rahoittajia.
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7 TERVEYDENHUOLLON RAHOITTAJIEN KANSALLINEN   
 LUOKITTELU

Terveystilinpitojärjestelmän mukaiset terveydenhuoltomenojen rahoitustiedot raportoidaan 
kansallisesti edellä kuvattua ICHA-HF -luokitusta mukaillen. Kansallisia tarpeita vastaava tarkas-
telu täydentää kansainväliseen raportointiin suunnattuja jaotuksia. Kansallisista käyttötarpeista 
tuotetun rahoittajajaottelun tavoitteena on tarjota sosiaali- ja terveyspoliittisen suunnittelun ja 
päätöksenteon pohjaksi tarvittavaa tietoa kansallisesti relevanteissa luokissa.

TAuluKKO 7. Terveydenhuollon kansallisten rahoittajien ja ICHA-HF-luokituksen ristiintaulukointi

Kansallinen luokitus ICHA-HF

Julkinen rahoitus HF.1

   Yleinen julkishallinto (pl. Kela) HF.1.1

       Valtio HF.1.1.1

       Kunnat HF.1.1.3

   Kela HF.1.2

Yksityinen rahoitus HF.2

   Avustuskassat HF.2.1

   Yksityinen vakuutus HF.2.2

   Kotitaloudet HF.2.3

   Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt HF.2.4

   Työnantajat HF.2.5

Muu maailma HF.�
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8 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

8.1 Terveydenhuoltomenot 1995–2005 ja erot aikaisempaan  
 tilastointiin
Edellisissä luvuissa kuvatut Suomen SHA-tilastointijärjestelmän mukaiset terveydenhuollon koko-
naismenot olivat vuonna 2005 yhteensä 13 016 miljoonaa euroa (liitetaulukko 1). Asukasta kohden 
menot olivat 2 481 euroa. Terveydenhuoltomenot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 1995 alkaen. 
Euromääräisesti suurimmat menoerät koostuivat erikoissairaanhoidon (4,3 miljardia euroa) ja 
perusterveydenhuollon palveluista (2,8 miljardia euroa) sekä avohoidon lääkkeiden ja muiden 
lääkinnällisten kulutustavaroiden käytöstä (2,1 miljardia euroa). Reaalisesti terveydenhuoltome-
not ovat kasvaneet vuodesta 1995 yhteensä noin 40 prosenttia (liitetaulukko 2). Toiminnoittain 
tarkasteltuna terveydenhuoltomenojen kasvu on vaihdellut kuitenkin huomattavasti (kuvio 1). 
Suhteellisesti eniten ovat kasvaneet lääkemenot. 

Terveydenhuoltomenojen jatkuvasta vuosittaisesta kasvusta huolimatta menojen suhde 
bruttokansantuotteeseen on vaihdellut tarkasteltavana ajanjaksona. 2000-luvun vaihteessa brut-
tokansantuotteen kasvu oli nopeampaa kuin terveydenhuoltomenojen kasvu. Terveydenhuolto-
menojen suhde bruttokansantuotteeseen olikin alhaisimmillaan, 7,0 prosenttia, vuonna 2000. 
Tämän jälkeen bruttokansantuotesuhde on kasvanut vuosittain (liitetaulukko 1). Vuonna 2005 
bruttokansantuotteeseen suhteutetut terveydenhuoltomenot olivat 8,3 prosenttia. 

KuvIO 1. SHA-tilastoinnin mukaiset terveydenhuoltomenot vuosina 1995–2005, vuoden 2005 hinnoin, mil-
joonaa euroa
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Uuden tilastoinnin myötä terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen kasvoi 
0,8 prosenttiyksikköä aikaisemmasta 7,5 prosentista. OECD-maita koskevassa vertailussa on 
todettu, että SHA-perusteiseen tilastointiin siirtyminen on nostanut maiden terveydenhuoltome-
nojen bruttokansantuotesuhdetta keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä. Suomessa SHA-tilastointiin 
siirtymisen vaikutus bruttokansantuotteeseen on OECD-maita keskimääräistä hieman suurempi. 
Yksi syy edellä mainittuun on, että SHA-käsitteistön mukaisen tilaston tietosisältö on laajempi 
kuin toistaiseksi käytössä olleessa kansallisessa tilastossa. Tilastojen laskentamenetelmät poik-
keavat myös jossain määrin toisistaan.

Uusien tietosisältöjen ja laskentaperiaatteiden myötä kansalliset terveydenhuollon menot 
nousivat 1,1 miljardia euroa vuonna 2005 aikaisemman tilaston tietoihin verrattuna. Merkittävim-
min terveydenhuoltomenojen kasvuun on vaikuttanut vanhustenhuoltopalvelujen aikaisempaa 
laaja-alaisempi sisällyttäminen tilastointiin. Toistaiseksi käytössä olleeseen tilastoon on sisällytetty 
ainoastaan terveyskeskusten pitkäaikaisen vuodeosastohoidon menot. SHA–tilastointikehyksen 
mukaisessa tarkastelussa mukana ovat myös vanhainkodit sekä sellaiset hoiva- ja hoitokodit ja 
muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa 
hoidossa ja laitoshoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Näiden menojen kokonaissumma 
vuonna 2005 oli 693,2 miljoonaa euroa. 

Julkiset terveydenhuollon investointimenot ovat aikaisempaa tilastointia 144,8 miljoonaa 
korkeammat. Pääosa menoista selittyy kuntien ja kuntayhtymien vanhusten laitoshuollon inves-
tointien sisällyttämisellä SHA–tilastointikehikon mukaiseen tilastoon. Muita uusia investointieriä 
ovat kuntien ja kuntayhtymien vammaisten laitoshuollon investoinnit, kuntien ja kuntayhtymien 
ympäristöterveydenhuollon investoinnit ja valtionhallinnon terveydenhuollon investoinnit. 

Terveydenhuollon hallinnon menot olivat vuonna 2005 yhteensä 120,4 miljoonaa euroa 
suuremmat kuin aikaisemmin. Julkisen sektorin terveydenhuollon hallinnon menoihin sisäl-
tyy uusina menoerinä muun muassa puolet sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenoista, 
Lääkelaitoksen toimintamenot, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot sekä 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot. 

Lääkemenot on tilastoitu myös aikaisempaa kattavammin. Toistaiseksi käytössä olleeseen 
tilastointiin verrattuna mukaan on sisällytetty menot, jotka ovat aiheutuneet suurten lääkekus-
tannusten lisäkorvauksista. Kyseisten menojen merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Vuonna 
2005 lisäkorvattujen lääkkeiden menot olivat 99,5 miljoonaa euroa. Loppuosa SHA-tilastoinnin 
menojen lisäyksistä jakautuu pienempiin eriin eri toimintojen kesken. 

Uuden SHA-tilastointijärjestelmän mukaisen laskelman myötä osa aikaisemmista terveyden-
huollon menoeristä siirtyi ns. terveyteen liittyviksi menoiksi. Tällainen menoerä on muun muassa 
ympäristöterveydenhuollon menot, jotka vuonna 2005 olivat yhteensä 130 miljoonaa euroa. 

8.2 Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 

8.2.1 Erikoissairaanhoito

Vuonna 2005 erikoissairaanhoidon menot olivat yhteensä 4,3 miljardia euroa eli noin kolmasosa 
terveydenhuollon menoista (liitetaulukko 3). Erityisen voimakkaasti ovat kasvaneet erikoissai-
raanhoidon avohoidon menot. Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitomenot olivat vuonna 
2005 yhteensä 893 miljoonaa euroa. Päiväkirurgian vastaavat menot olivat 244 miljoonaa euroa. 
Päiväkirurgian menot ovat kasvaneet erityisesti vuosina 2004 ja 2005. Erikoissairaanhoidon 
avohoitokäyntien lukumääräinen kasvu on ollut kyseisenä ajankohtana suurinta juuri kirurgian 
erikoisalalla (Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2006). 
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Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon menot, jotka olivat vuonna 2005 
yhteensä 2,5 miljardia euroa, kasvoivat vuodesta 1995 yhteensä noin 26 prosenttia. Psykiatrisen 
hoidon osalta pitkäaikaisen (yli 180 vrk) psykiatrisen vuodeosastohoidon menot sekä avo- ja 
päiväosastohoidon menot ovat kasvaneet vuodesta 1995, mutta somaattista erikoissairaanhoitoa 
maltillisemmin. 

Kuntien ja kuntayhtymien yksityisiltä erikoissairaanhoidon palveluntuottajilta ostetut 
palvelumenot ovat kasvaneet reaalisesti voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2005 kuntien ja 
kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopalvelumenojen (150 miljoonaa euroa) osuus erikois-
sairaanhoidon kokonaismenoista oli kuitenkin edelleen pieni eli noin 1 prosentti. 

Erikoissairaanhoidon 2000-luvulle painottuneen menojen kasvun taustalla on vaikuttanut 
keskeisesti valmisteilla ollut hoitotakuulainsäädäntö (1.3.2005 voimaan tulleet hoitotakuuta 
määräävät säännökset: laki kansanterveyslain muuttamisesta 855/2004, laki erikoissairaanhoito-
lain muuttamisesta 856/2004, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta 
857/2004 sekä valtioneuvoston asetus hoitoon pääsyn toteuttamisesta ja alueellisesta yhteistyöstä 
1019/2004). Hoitotakuulainsäädännön mukaan erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi 
on järjestettävä kolmessa viikossa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksik-
köön, esimerkiksi sairaalan poliklinikalle. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeel-
liseksi todettuun hoitoon on päästävä viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve 
on arvioitu. Jos hoitoa ei voida antaa määräajassa, kunnan tai kuntayhtymän on hankittava hoito 
muilta palveluntuottajilta, esimerkiksi toiselta sairaalalta tai yksityissektorilta, ilman että potilaan 
asiakasmaksu muuttuu. Hoitotakuuseen valmistautumista tuettiin jo vuosina 2003–2004 valtion 
ja kuntien 50 miljoonan erillisrahoituksella (ns. jonopurkuraha) hoitojonojen lyhentämiseksi.

Stakesin mukaan vuonna 2005 voimaan tullut hoitotakuu kasvatti terveysmenoja kertaluon-
toisesti 380 miljoonaa euroa eli noin 72 euroa asukasta kohti. Hoitotakuumenoista 70 prosenttia 
suuntautui juuri erikoissairaanhoitoon. Hoitotakuu ei ole muuttanut olennaisesti erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon keskinäistä painotusta, vaan erikoissairaanhoidon osuus 
kunnallisen terveydenhuollon menoista on edelleen runsaat 60 prosenttia. (Pekurinen, Mikkola 
ja Tuominen 2008).

Erikoissairaanhoidon menojen kasvun taustalla vaikuttaa myös terveydenhuollon kunnal-
lisen henkilöstömäärän nousu, joka on jatkunut yhtäjaksoisesti 1990-luvun puolivälistä alkaen. 
Suurin osa terveydenhuollon henkilöstön kasvusta on ollut juuri erikoissairaanhoidossa. Vuonna 
2005 sairaalapalveluissa työskenteli 70 200 työntekijää, kun vastaava luku vuonna 1995 oli 61 700. 
(Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2006). Stakesin hoitotakuun taloutta tarkas-
televan raportin mukaan hoitotakuun voimaantulo ei muuttanut olennaisesti terveydenhuollon 
henkilöstörakennetta, joskin lääkäreistä kirurgien osuus kasvoi erityisesti vuodesta 2004 (Peku-
rinen, Mikkola, Tuominen 2008). 

8.2.2 Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon menot olivat vuonna 2005 yhteensä 902,7 miljoonaa 
euroa. Menot ovat kasvaneet vuodesta 1995 reaalisesti noin 23 prosenttia. Perusterveydenhuollon 
pitkäaikaishoidon (vähintään 90 vrk) menot laskivat hieman vuosina 1995–2000, mutta ovat 
kääntyneet sen jälkeen nousuun. Pitkäaikaishoidon menojen osuus terveydenhuoltomenoista 
oli kuitenkin vuonna 2005 edelleen pienempi kuin vuona 1995 (Liitetaulukko 3). Lyhytaikaisen 
vuodeosastohoidon menot ovat kasvaneet tasaisemmin 1990-luvun puolivälistä alkaen. 

Ikääntyneiden merkitys perusterveydenhuollon pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon asiak-
kaina ja siten myös menoja selittävänä ryhmänä on merkittävä. Terveyskeskusten vuodeosastoilla 
oli vuoden 2005 lopussa pitkäaikaishoidossa 65 vuotta täyttäneitä noin 11 200, joka on hieman 
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vähemmän kuin vuonna 1995 (12 200). Ikääntyneet käyttävät terveyskeskusten vuodeosasto-
hoidosta valtaosan. Vuoden 2005 lopussa pitkäaikaishoidossa olleista 93 prosenttia oli 65 vuotta 
täyttäneitä. Tässä ikäryhmässä kaksi kolmasosaa kaikista terveyskeskusten hoitopäivistä kului 
pitkäaikaishoitoon. (Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelut 2005).  

Ikääntyneet käyttävät myös merkittävästi lyhytaikaista vuodeosastohoitoa terveyskeskuksissa. 
Vuonna 2005 yleislääketieteen erikoisalalla vuoden aikana hoidetuista potilaista 72 prosenttia 
oli 65 vuotta täyttäneitä. Hoitopäivistä he käyttivät 83 prosenttia. (Ikääntyneiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut 2005).

Perusterveydenhuollon avohoidon menot ovat kasvaneet vuodesta 1995 alkaen opiskeluter-
veydenhuoltoa lukuun ottamatta. Vuonna 2005 perusterveydenhuollon avohoidon menot ilman 
hammashuoltoa olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa. Terveyskeskusten avohoitokäyntejä oli samana 
vuonna yhteensä 25,6 miljoonaa, joista 36 prosenttia lääkärikäyntejä. Merkittävää on, että lääkä-
rikäynnit terveyskeskuksissa ovat vähentyneet vuodesta 1997 alkaen, kun samanaikaisesti muun 
ammattihenkilökunnan käynnit ovat lisääntyneet (Terveyskeskuskäynnit vuosina 1985–2006). 
Vastaava kehitys näkyy myös avohoitotoiminnan menojen kehityksessä. 

Vuosina 1995–2005 reaalisesti eniten kasvoivat mielenterveyshoidon menot, jotka kolmin-
kertaistuivat kyseisenä ajanjaksona. Perusterveydenhuollon kuvantamis- ja laboratoriopalvelujen 
menojen nousu oli voimakkainta vuosien 1999 ja 2000 välillä. Neuvolatoiminnan menot ovat 
kasvaneet vähitellen, mutta eri toimintoja koskevien käyntien määrän kehitys on ollut erilaista. 
Lastenneuvola- ja perhesuunnitteluneuvolakäynnit ovat laskeneet vuodesta 1995, kun taas äi-
tiysneuvolakäyntejä oli vuonna 2005 enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. (Terveys-
keskuskäynnit vuosina 1985–2006.)

Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ostopalvelut yksityisiltä palvelujen tuotta-
jilta ovat kasvaneet erityisesti 2000-luvulla. Vuonna 2005 perusterveydenhuollon ostopalvelujen 
kokonaissumma oli 124 miljoonaa euroa. Stakesin hoitotakuun taloudellisia vaikutuksia arvioivan 
raportin mukaan yksityisen sektorin rooli ostopalvelujen tuottajana on merkittävästi vahvistu-
nut hoitotakuun aikana, erityisesti suun terveydenhuollossa ja mielenterveystyössä (Pekurinen, 
Mikkola, Tuominen 2008). Hoitotakuu lisäsi ostopalveluja yksityiseltä sektorilta, mutta myös 
vähensi toimenpiteitä, jotka potilaat itse maksoivat.

8.2.3 Hammashuolto

Hammashuollon kokonaismenot olivat vuonna 2005 yhteensä 662,2 miljoonaa euroa, josta 
hammasprotetiikkamenojen osuus 64 miljoonaa euroa. Hammashuollon menot ovat kasva-
neet voimakkaasti tarkasteltavana ajanjaksona, kasvun painottuessa 2000-luvun alkuvuosille. 
Tuolloin erityisesti sairausvakuutuksen korvaaman yksityisen hammashuollon sekä kuntien 
ja kuntayhtymien yksityisiltä palveluntuottajilta ostettujen hammashuoltopalvelujen menot 
kasvoivat. Perusterveydenhuollon hammashuoltomenojen kasvu on sen sijaan ollut vastaavana 
ajankohtana maltillista. 

Yksityisen sektorin tuottamien hammashuoltomenojen kasvua selittävät vuodesta 2001 
alkanut sairausvakuutusoikeuden laajentuminen ja kuntien velvollisuus järjestää asukkaidensa 
hampaiden tutkimus ja hoito vastaaville ikäryhmille. Eduskunnan 4.12.2000 hyväksymien saira-
usvakuutuslain (1202/2000) ja kansanterveyslain (1219/2000) muutosten perusteella koko väestö 
tuli julkisen hammashoidon piiriin seuraavasti: 
•	 �.4.200�	lukien	hoito	tuli	järjestää	kaikille	vuonna	�956	ja	sen	jälkeen	syntyneille,
•	 �.�.2002	lukien	hoito	tuli	järjestää	kaikille	vuonna	�946	ja	sen	jälkeen	syntyneille,
•	 �.�2.2002	lukien	hoito	tuli	järjestää	kaikille	ilman	ikärajoja.
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Sairausvakuutuskorvausta maksetaan hammaslääkärin suorittamasta tutkimuksesta, ehkäisevästä 
hoidosta, suun alueen sairauden sekä hammassairauden hoidosta. Sairausvakuutuslain uudis-
tuksen jälkeen korvausten ulkopuolelle jäivät kuitenkin edelleen oikomishoito sekä proteettiset 
toimenpiteet ja hammastekniset kustannukset (Kelan tilastollinen vuosikirja 2006). Uudistusten 
vaikutus näkyi erityisesti vuoden 2003 hammashuollon menojen huomattavana kasvuna. Tämän 
jälkeen hammashuollon reaaliset menot ovat kääntyneet jopa lievään laskuun. Vuonna 2005 sai-
rausvakuutuksen piiriin kuuluvia yksityishammaslääkärikäyntejä tehtiin 2,8 miljoonaa kappaletta 
ja näitä vastaavat menot olivat 299,2 miljoonaa euroa.

8.2.4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto

Työterveyshuollon menot olivat vuonna 2005 yhteensä 477,1 miljoonaa euroa. Yksityisten pal-
veluntuottajien työterveyshuoltomenojen osuus tästä oli 80 prosenttia ja perusterveydenhuollon 
työterveyshuollon 20 prosenttia. Reaalisesti yksityisten palveluntuottajien työterveyshuoltomenot 
ovat kasvaneet vuodesta 1995 noin 55 prosenttia. Perusterveydenhuollon työterveyshuoltome-
nojen kasvu on ollut nelinkertaista vuoden 1995 menoihin verrattuna. 

Vuonna 2005 työterveyshuollon piirissä oli 1,8 miljoonaa työntekijää, joka oli 10 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2000. Palkansaajina toimivasta työvoimasta 84 prosenttia kuului työter-
veyshuollon piiriin vuonna 2005. Samana vuonna tehtiin yhteensä 961 000 työterveyshuollon 
tarkastusta ja 4,8 miljoonaa sairaanhoitokäyntiä, joista 3,1 miljoonaa oli lääkärikäyntejä. (Kelan 
työterveyshuoltotilasto 2005.)

Työterveyshuollon käyntien ja menojen kasvua selittävät osaltaan lakimuutokset, joilla on 
pyritty aktiivisesti työterveyshuoltopalvelujen kattavuuden laajentamiseen. Vuoden 1995 alussa 
toteutetussa työterveyshuollon korvausjärjestelmän uudistuksella pyrittiin vahvistamaan ehkäi-
sevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. 1.1.2002 tuli voimaan uusi työterveyshuoltolaki. Vuosina 
2002–2005 sairausvakuutus korvasi työnantajalle 60 prosenttia kustannuksista, jotka aiheutuivat 
työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisesta ja siihen liittyvistä työpaikkakäynneistä. 
1.1.2006 jälkeen aiheutuneista ehkäisevän työterveyshuollon (korvausluokka I) kustannuksista 
korvaus on ollut sekä työnantajilla että yrittäjillä 60 prosenttia, kun se aikaisemmin oli pääsään-
töisesti 50 prosenttia. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2006.)

Perusterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) opiskeluterveyden-
huollon menot olivat vuonna 2005 yhteensä 28,5 miljoonaa euroa. Opiskeluterveydenhuollon 
menoista yliopistojen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijoille suunnattujen palvelume-
nojen osuus oli kaksi kolmasosaa. YTHS:n menot ovat kasvaneet reaalisesti noin 25 prosenttia 
vuodesta 1995. Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuollon menot ovat vastaavasti laskeneet 
lähes saman verran. 

8.2.5 Vanhusten laitoshoito (ja muut vanhustenhuollon menot)

Vuonna 2005 julkisen sektorin tuottaman vanhusten laitoshoidon menot olivat 526 miljoonaa 
euroa. Yksityisten palveluntuottajien tuottamat vanhusten laitoshoidon menot olivat vastaavana 
ajankohtana 168 miljoonaa euroa (liitetaulukko 1 ja 4a). Julkisen sektorin tuottamien vanhusten 
laitoshoitopalvelujen reaaliset menot ovat pysyneet tarkasteltavana ajanjaksona lähes ennallaan. 
Sen sijaan yksityisten tuottaman vanhusten laitoshoidon menot ovat kasvaneet 2000-luvulla noin 
30 prosenttia.

Vanhustenhuollon menojen yksityiskohtaisempi tarkastelu osoittaa, että julkisten palve-
luntuottajien tuottaman vanhusten laitoshoidon sekä julkisen perusterveydenhuollon vähintään 
90 vuorokautta kestävän pitkäaikaishoidon osuus vanhustenhuollon menoista on laskenut vä-
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hitellen vuodesta 1995 alkaen (liitetaulukko 4b). Julkisten kotipalvelumenojen osuus on myös 
pienentynyt. Sen sijaan yksityisten tuottaman vanhusten laitoshoitopalvelujen osuus menoista on 
hieman kasvanut. Merkittävintä kasvu on ollut kuntien ja kuntayhtymien järjestämien muiden 
vanhustenpalvelumenojen osuudessa, joka on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1995. Vuonna 
2005 nämä SHA-tilastoinnissa varsinaisista terveydenhuoltomenoista pois luettavat, ns. terveyteen 
liittyvät HC.R.6.1 luokan menot olivat yhteensä 748,5 miljoonaa euroa. Erityisen ripeää menojen 
kasvu on ollut yksityisiltä palveluntuottajilta ostetuissa vanhusten palveluissa.

Julkisen sektorin vanhusten laitoshoidon menojen kehitys seuraa yleistä ikääntyneiden 
palvelujen rakenteen 1990-luvulla alkanutta kehitystä. Vuoden 2005 lopussa vanhainkodeissa oli 
noin 19 500 asukasta, joista 17 800 oli pitkäaikaishoidossa. Asiakkaiden määrän vähentyminen 
keskittyi 1990-luvun alkupuolelle, sillä viime vuosina asiakkaiden määrä on pysynyt suunnilleen 
samalla tasolla. Asiakkaiden määrän vähentyessä ovat myös hoitopäivät vähentyneet. Ikäänty-
neiden palvelujen rakenteelle on ollut ominaista myös, että ikääntyneiden palveluasuminen on 
kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta alkaen, jolloin ikääntyneiden palveluasumisen piirissä 
arvioitiin olevan noin 7 700 ja vuosikymmenen puolessa välissä vajaa 15 000 asiakasta. Vuonna 
2005 ikääntyneiden palveluasumisen piirissä oli jo 26 000 asukasta. Palveluasumisen rakenteen 
kehitykselle on 2000-luvulla ollut ominaista, että yövalvonnan sisältävä eli tehostettu palvelu-
asuminen on lisääntynyt selvästi. Vuonna 2005 ikääntyneiden palveluasumisen asiakkaista lähes 
kaksi kolmasosaa eli 16 500 oli tehostetun palveluasumisen piirissä. Tehostetun palveluasumisen 
menot sisältyvät terveystilinpidon HC.R.6.1-toimintoon, jonka osuus vanhustenhuoltomenoista 
on kasvanut voimakkaimmin vuodesta 1995 lähtien. 

8.2.6 Yksityinen sairausvakuutuksen korvaama terveydenhuolto

Sairausvakuutuskorvausten piiriin kuuluvat yksityislääkäripalvelujen menot olivat vuonna 2005 
yhteensä 249,5 miljoonaa euroa, joista erikoislääkäripalvelujen menojen osuus oli 86 prosenttia ja 
yleislääkäripalvelujen vastaava osuus 14 prosenttia. Kokonaissumma sisältää myös toimistomak-
sut. Korvausta maksetaan sairaanhoidosta, sairauden toteamiseksi ja hoidon määrittelemiseksi 
tehdystä tarpeellisesta tutkimuksesta ja sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemista varten 
tarvittavasta lääkärintodistuksesta. Yksityislääkäripalvelujen sairaanhoitokorvausten saajia oli 
vuonna 2005 yhteensä 1,5 miljoonaa henkilöä. Käynteinä tarkasteltuna sairausvakuutuksen kor-
vaamia erikoislääkärikäyntejä tehtiin 2,7 miljoonaa ja yleislääkärin käyntejä 736 500 kappaletta. 
Sairausvakuutuksen korvaamia erikoislääkärikäyntejä tehtiin määrällisesti eniten silmätautien 
(495 500 käyntiä), naistentautien ja synnytysten (475 900) ja kirurgian (347 800) erikoisaloille. 
Erikoislääkäripalvelujen menojen reaalinen 17 prosentin kasvu on ollut hieman suurempaa kuin 
vastaava yleislääkäripalveluissa. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2006.)

Yksityiset kuntoutusmenot olivat vuonna 2005 yhteensä 317,6 miljoonaa euroa. Menot ovat 
kasvaneet vuodesta 1995, mutta kehitys sisältää vuosittaista vaihtelua. Vuosina 2004 ja 2005 kun-
toutusmenot ovat hieman laskeneet. Vuonna 2005 vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta 
sai noin 21 500 henkilöä, joiden menot olivat 104 miljoonaa euroa. Harkinnanvaraisen kuntou-
tuksen menot olivat 82,6 miljoonaa euroa ja palvelujen saajia yhteensä noin 50 000 henkilöä. 
Sairausvakuutuksen korvaaman yksityisen sektorin fysioterapian palvelujen piiristä korvausta 
sai 185 926 henkilöä yhteensä 17 miljoonaa euroa. 

Yksityiset laboratoriotutkimusmenot olivat vuonna 2005 yhteensä 42,2 miljoonaa euroa. Vas-
taavat kuvantamistutkimuksen menot olivat 66,6 miljoonaa euroa. Menokehitys on vaihdellut eri 
vuosien välillä, mutta vuodesta 1995 molempien palveluiden reaaliset menot ovat kasvaneet. Muun 
yksityisen tutkimuksen ja hoidon menot olivat vuonna 2005 yhteensä 85 miljoonaa euroa. 
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8.2.7 Muut terveydenhuoltopalvelut

Kunnallisen kehitysvammalaitoshoidon menot olivat vuonna 2005 yhteensä 152,2 miljoonaa 
euroa. Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon ostopalvelujen menot yksityisiltä 
palvelujen tuottajilta olivat vastaavasti 23 miljoonaa euroa. Kehitysvammalaitoshoidon menot 
ovat kasvaneet reaalisesti tarkasteltuna hieman vuoden 1995 jälkeen. 

Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltomenot (yhteensä 41,9 miljoonaa 
euroa vuonna 2005) ovat reaalisesti laskeneet hieman vuodesta 1995. Menojen pienentyminen 
johtuu pääasiassa Keskussotilassairaala Tilkan lakkauttamisesta vuoden 2005 lopussa. Vuoden 
2006 alusta Puolustusvoimat solmi erikoissairaanhoitoa koskevat kumppanuussopimukset 15 
sairaanhoitopiirin kanssa. Sopimusten yhteisarvo oli lähes 30 miljoonaa euroa. 

8.2.8 Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat

Vuonna 2005 kokonaismenot lääkkeisiin ja muihin lääkinnällisiin kulutustavaroihin oli noin 
2,4 miljardia euroa (liitetaulukko 5a). Vuodesta 1995 lääkkeiden reaalihintaiset menot ovat 
kaksinkertaistuneet. Menot terveydenhuollon avohoidon lääkkeisiin ja muihin lääkinnällisiin 
kulutustavaroihin olivat vuonna 2005 yhteensä noin 2,1 miljardia euroa eli 15,8 prosenttia ter-
veydenhuoltomenoista. Avohoidossa käytetyistä lääkkeistä maksettiin lääkekorvauksia 3,3 mil-
joonalle henkilölle yhteensä 1,1 miljardia euroa. Sairaalalääkkeiden menot olivat 360 miljoonaa 
euroa. Kansallisessa SHA- sisällön mukaisessa tilastossa sairaalalääkkeiden menot ovat kuitenkin 
sisällytetty osaksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menoja. 

Vuonna 2005 euromääräisesti suurimman terveydenhuollon avohoidon lääkemenoerän 
muodostivat peruskorvattujen lääkkeiden menot, jotka olivat 879 miljoonaa euroa. Peruskorvatta-
villa lääkkeillä tarkoitetaan valmisteita, joiden 10 euron omavastuun ylittävältä osalta asiakkaalle 
korvataan 50 prosenttia. Erityiskorvattavien lääkkeiden menot olivat vastaavana ajankohtana 720 
miljoonaa euroa. Erityiskorvattavilla lääkkeillä tarkoitetaan vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien 
hoitoon tarvittavia lääkkeitä, joista korvataan 5 euron omavastuun ylittävistä kustannuksista 75 
tai 100 prosenttia. Reaalisesti merkittävintä kasvu on ollut kuitenkin lisäkorvattujen reseptilääk-
keiden menoissa, jotka ovat moninkertaistuneet vuodesta 1995. Asiakkaalla on oikeus lääkkeiden 
lisäkorvaukseen, jos korvattujen lääkkeiden, perusvoiteiden tai kliinisten ravintovalmisteiden 
yhteenlasketut kustannukset ylittävät vuotuisesti määriteltävän omavastuuosuuden (606,95 
vuonna 2005). Vuonna 2005 lisäkorvausta suurista lääkekustannuksista sai 167 587 henkilöä eli 
noin 3 prosenttia väestöstä.
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Lääkemenot ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 lähtien. Kymmenen vuoden aikana 
lääkekorvausten osuus maksetuista sairausvakuutuskorvauksista on kasvanut 10 prosenttiyksik-
köä. Vuonna 2005 lääkekorvausten osuus Kelan maksamista sairaanhoitokorvauksista oli lähes 
kolme neljäsosaa (Kelan sairausvakuutustilasto 2005). Lääkemenojen kehitykseen on pyritty 
vaikuttamaan muun muassa 1.4.2003 voimaan tulleella lailla, jonka perusteella osan lääkärin tai 
hammaslääkärin määräämistä lääkkeistä on voinut vaihtaa apteekissa halvempaan vastaavaan 
valmisteeseen. Lakimuutos ei ole kuitenkaan kyennyt katkaisemaan lääkemenojen kasvua vaan 
reseptilääkkeiden kaikkien ryhmien (perus-, erityis- ja lisäkorvattavat) menot ovat jatkaneet 
kasvuaan. Reseptilääkkeiden menot ovat kolminkertaistuneet vuodesta 1995. Käsikauppalääk-
keiden menot ovat kasvaneet tarkasteltavana ajanjaksona 71 prosenttia ja muiden lääkinnällisten 
kulutustavaroiden menot 32 prosenttia. Vuonna 2005 itsehoitolääkemenojen 319 miljoonan 
euron kokonaissummasta suurimpia itsehoitolääkeryhmiä olivat kipulääkkeet (64 miljoonaa 
euroa), ruuansulatuselinten sairauksien lääkkeet (44 miljoonaa euroa) sekä lääkkeiksi luokitellut 
vitamiinit ja hivenaineet (42 miljoonaa euroa). (Suomen lääketilasto 2005.) 

8.2.9 Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat

Terveydenhuollon hoitolaitteiden ja muiden lääkinnällisten kestokulutustavaroiden menot 
olivat vuonna 2005 yhteensä 344,7 miljoonaa euroa. Silmälasien ja muiden optisten laitteiden 
osuus oli 315 miljoonaa euroa. Ortopedisten ja muiden proteettisten laitteiden menot olivat 29,7 
miljoonaa euroa. Kyseisten laitteiden ja tavaroiden menot ovat kasvaneet reaalisesti yhteensä 
lähes 30 prosenttia vuodesta 1995. Terveydenhuollon hoitolaitteiden ja muiden lääkinnällisten 
kestokulutustavaroiden menoihin liittyy jossain määrin epävarmuustekijöitä, koska kattavaa 
tiedonkeruulähdettä ei ole käytettävissä. 

8.2.10 Terveydenhuollon hallintomenot

Terveydenhuollon hallintomenot olivat vuonna 2005 yhteensä 348,3 miljoonaa euroa. Vuodesta 
1995 hallintomenot ovat kasvaneet reaalisesti noin 18 prosenttia. Terveydenhuollon hallinto-
menojen euromääräisesti suurimman osuuden muodostavat julkisen sektorin terveydenhuollon 
yleishallinnon menot, jotka olivat 291,2 miljoonaa euroa. Kyseiset menot ovat kasvaneet maltil-
lisesti eli noin 7 prosenttia vuosina 1995–2005. Yksityisen sektorin terveydenhuollon hallinto ja 
sairausvakuutusten käsittelykulut olivat vuonna 2005 yhteensä 18 miljoonaa euroa. Terveyden 
edistämisen ja terveysvalvonnan menot olivat vastaavana vuonna poikkeuksellisen suuret eli 39,1 
miljoonaa euroa. Menojen kaksinkertaistuminen edellisestä vuodesta aiheutui lintuinfluenssa-
rokotteiden hankintakustannuksista. 

8.2.11 Matkat

Sairausvakuutuksen korvaamat matkamenot, joihin sisältyvät sairauteen, raskauteen ja synnytyk-
seen liittyvät matkat, olivat vuonna 2005 yhteensä 186,7 miljoonaa euroa. Ambulanssimatkojen 
osuus oli noin 37 prosenttia ja muiden kulkuvälineiden aiheuttamat matkakulumenojen osuus 
63 prosenttia. Sairausvakuutuksen matkakorvauksia sai 623 940 henkilöä. Reaalisesti sairausva-
kuutuksen korvaamien matkojen menot ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 1995 alkaen. 

1.1.2005 voimaan tulleella sairausvakuutuslain uudistuksella ja sen toimenpiteillä pyritään 
osaltaan matkakustannuskorvausten hillintään. Sairausvakuutuslain mukaisia matkakustan-
nusten korvauksia koskevia säännöksiä muutettiin siten, että sairausvakuutuslain mukaisten 
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matkakustannusten korvauksen perusteena käytetään ensisijaisesti julkista liikennettä, palvelu- 
ja kutsujoukkoliikennettä tai matkojen yhdistelyä. Erityisajoneuvon käyttö yksinkin on edelleen 
mahdollista erityisistä syistä. Matkakorvausta ei makseta, jos kyse on julkisessa hoitolaitoksessa 
sairaansijalla olevan potilaan siirrosta toiseen sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen. Korvausta 
ei myöskään makseta, jos julkisessa laitoshoidossa oleva potilas kesken hoitojakson käy muualla 
tutkimuksissa tai hoidossa. (Kelan tilastollinen vuosikirja 2005.)

8.2.12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit

Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2005 yhteensä 531,9 miljoonaa euroa. 
Menot ovat kasvaneet reaalisesti 45 prosenttia vuodesta 1995, joskin vuotuinen menokehitys 
on ollut vaihteleva. Lukuihin eivät kuitenkaan sisälly yksityisten terveydenhuollon tuottajien 
investoinnit. Tietoja ei toistaiseksi pystytty arvioimaan tuottajakohtaisesti. Toisaalta yksityiset 
investoinnit sisältyvät jo yksityisen sektorin asiakasmaksuihin, sillä palvelujen myyntituloilla 
katetaan myös investoinnit (Häkkinen 1988, 220). Näistä kahdesta syystä yksityisiä investointeja 
ei sisällytetty lainkaan laskelmaan.

8.3 Terveydenhuoltomenojen rahoitus 1995–2005
Vuonna 2005 terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 75,0 prosenttia ja yksityisen 
rahoituksen osuus 25,0 prosenttia. Kuntien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista oli suurin 
eli 38,1 prosenttia. Valtion rahoitusosuus oli vastaavana ajankohtana 21,9 prosenttia. Valtion ra-
hoitusosuus laski nopeasti 1990-luvun puolivälin jälkeen, mutta kääntyi nousuun vuonna 2003. 
Vastaavana ajanjaksona kuntien rahoitusosuus nousi, mutta on viime vuosina hieman laskenut. 
Kelan rahoitusosuus on noussut vuodesta 1995 alkaen lähes yhtäjaksoisesti ollen vuonna yhteensä 
15,0 prosenttia. Julkisen rahoituksen (valtio, kunnat ja Kela) osuus on noussut vuosittain vuodesta 
2003 alkaen ollen vuonna 2005 yhteensä 9,8 miljardia euroa. 

KuvIO 3. Terveydenhuoltomenojen rahoitus vuosina 1995–2005, %
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Kuntien ja kuntayhtymien sekä valtion rahoitusosuutta tarkasteltaessa on huomioitava, 
että rahoitusosuudet ovat laskennallisia. Trendit heijastavat kuitenkin 2000-luvulla toteutettuja 
uudistuksia, joissa valtion rahoitusosuutta on pyritty aktiivisesti lisäämään. Valtioneuvoston 
periaatepäätöksellä 11.4.2002 käynnistettiin kansallinen hanke terveydenhuollon tulevaisuuden 
turvaamiseksi. Hankkeen monista tavoitteista yksi oli terveydenhuollon rahoituksen vahvistami-
nen. Kuntien valtionosuuksia terveydenhuoltoon korotettiin hieman. Samaan aikaan sosiaali- ja 
terveysministeriö jakoi harkintansa mukaan kehittämisvaroja. Sairausvakuutuksen rahoituksen 
uudistukset ja esimerkiksi hammashuollon sairausvakuutusoikeuden laajentuminen koko väes-
töön on osaltaan vaikuttanut rahoitussuhteiden muutoksiin. 

Kotitaloudet rahoittivat terveydenhuoltoa 2,6 miljardilla eurolla eli niiden rahoitusosuus 
menoista vuonna 2005 oli 19,6 prosenttia. Kotitalouksien rahoitusosuudesta 45,4 prosenttia oli 
asiakasmaksuja, 37,9 prosenttia lääkkeisiin ja muiden lääkinnällisten laitteiden menoja sekä loput 
16,7 prosenttia erilaisten hoitolaitteiden ja lääkinnällisten tuotteiden hankinta- sekä matkakuluja 
(liitetaulukko 7b). 

Kotitalouksien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista on 2000-luvulla vähitellen laskenut. 
Myös koko yksityisen rahoituksen osuus terveydenhuoltomenoista on laskenut vuoden 2003 
jälkeen. Toisaalta työnantajien rahoitusosuus on noussut vuodesta 1995 alkaen heijastaen työter-
veyshuollon palvelujen piirissä olevien työntekijöiden kasvamista. Laajemmin yksityisen sektorin 
rahoitusosuuden laskussa heijastunee muun muassa valtion rahoitusosuuden lisäys vuodesta 
2003 alkaen. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu viimeksi 
vuoden 2002 alusta. Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskeva laki on kuitenkin 
työn alla ja uudet, tarkistetut maksut on tavoitteena ottaa käyttöön elokuussa 2008.

Kotitalouksien terveydenhuoltomenojen rahoitusosuuden arviointi on haasteellista tietoläh-
teisiin liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen. Kansallisessa tilastossa kotitalouksien kulutusme-
not laskettiin useita tietolähteitä hyödyntäen, jolloin saatiin yksityiskohtaisempaa tietoa menojen 
jakautumisesta. Kotitalouksien terveydenhuollon kulutusmenot vaihtelevat tietolähteestä riippu-
en. Esimerkiksi kansantalouden tilinpidossa kotitalouksien terveydenhuollon kulutusmenojen 
arvioitiin olevan vuonna 2005 noin 3,3 miljardia euroa (Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus 
2007). Sen sijaan Tilastokeskuksen vuoden 2006 kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksien 
terveydenhuoltomenot olivat 2,7 miljardia euroa, joka on SHA-tilastoinnin tason mukainen.

8.4 Suomen terveydenhuoltomenot ja rahoitus     
 kansainvälisessä vertailussa

8.4.1 Terveydenhuoltomenojen bruttokansantuotesuhde ja    
 asukaskohtaiset menot

Vuonna 2005 Suomen SHA-pohjaisten terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
oli 8,3 prosenttia. Kansainvälisessä vertailussa Suomen terveydenhuoltomenojen bruttokansan-
tuotesuhde on alle OECD-maiden keskitason, joka vuonna 2005 oli 9,0 prosenttia.11 Suomen 
tasolla bruttokansantuotesuhdevertailussa ovat muun muassa Luxemburg, Iso-Britannia ja Espanja 
(liitetaulukko 8). OECD-maiden korkein terveydenhuoltomenojen bruttokansantuotesuhde on 
ollut 1980-luvulta asti Yhdysvalloissa. Vuonna 2005 Yhdysvaltojen terveydenhuoltomenojen 

��	 Arvioitaessa	 kansainvälisesti	 terveydenhuoltomenoja	 suhteessa	 bruttokansantuotesuhteeseen	 on	 huomattava,	 että	 osa	
maista	ei	raportoi	terveydenhuoltomenoja	SHA-tilastointijärjestelmän	mukaisesti.	Liitetaulukossa	8	on	kuvattu	maat,	jotka	
raportoivat	terveydenhuoltomenoja	koskevat	tiedot	terveystilinpitojärjestelmän	mukaisina.	Vertailuja	tehtäessä	on	huomioitava	
myös,	että	OECD:n,	Eurostatin	ja	WHO:n	SHA-yhteistiedonkeruu	on	toteutettu	tilastovuodesta	2003	alkaen.	Näin	ollen	eri	
tilastovuosien	tarkastelussa	tulee	huomioida	mahdolliset	tilastointierojen	muutokset.
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bruttokansantuotesuhde oli 15,3 prosenttia. Seuraavina järjestyksessä tulevat Sveitsi (11,6 pro-
senttia), Ranska (11,1 prosenttia) ja Saksa (10,7 prosenttia). Suomen terveydenhuoltomenojen 
bruttokansantuotesuhde on SHA-tilastointiin siirtymisenkin jälkeen Pohjoismaiden alhaisin 
(kuvio 4). Ruotsin, Tanskan ja Norjan terveydenhuoltomenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
oli 9,1 prosenttia ja Islannin 9,5 prosenttia vuonna 2005. (OECD Health Data 2007.)

Ostovoimapariteetilla tarkasteltuna OECD-maiden keskimääräiset asukaskohtaiset tervey-
denhuoltomenot olivat vuonna 2005 keskimäärin 2 759 dollaria (US). Suomen asukaskohtaiset 
kustannukset, 2331 dollaria, ovat alle OECD-maiden keskitason. OECD-maiden korkeimmat 
asukaskohtaiset terveydenhuoltomenot, 6401 dollaria, olivat Yhdysvalloissa. Seuraavina tulevat 
Luxemburg (5352 dollaria) ja Norja (4364 dollaria). Islannin, Tanskan ja Ruotsin asukaskohtai-
set terveydenhuoltomenot olivat myös OECD-maiden keskitasoa korkeammat. (OECD Health 
Data 2007.)

Suomen OECD-maiden keskitasoa alhaisempia terveydenhuoltomenoja selittää osaltaan 
terveydenhuoltohenkilökunnan palkkataso. Suomen terveydenhuoltojärjestelmää koskevassa 
arviossaan OECD (2005b) raportoi, että sairaanhoitajien palkkataso oli vuonna 2003 Suomessa 
noin 82 prosenttia vertailussa mukana olleiden maiden keskitasosta. Myös julkisen sektorin 
lääkäreiden palkkataso oli vertailussa mukana olleiden OECD-maiden keskitasoa alhaisempi. 
Vuoden 2007 lopussa käytyjen sopimusneuvottelujen seurauksena terveydenhuollon hoitohen-
kilöstön palkkataso saattaa tosin nousta Suomessa lähemmäksi OECD-maiden keskitasoa mikäli 
muissa OECD-maissa palkat nousevat Suomea hitaammin. Vuosille 2008–2011 tehdyn Terveys- ja 
sosiaalialan ammattijärjestön (Tehy) ja Kuntatyönantajan sopimuksen mukaan terveydenhuollon 
hoitohenkilökunnan palkat nousevat laskutavasta riippuen tulevalla nelivuotiskaudella noin 20 
prosenttia. 

8.4.2 Terveydenhuoltomenojen rakenne

Kansainvälinen tarkastelu osoittaa, että terveydenhuoltomenojen rakenne vaihtelee huomatta-
vasti eri maiden välillä. Useimmille OECD-maille on viime vuosina ollut kuitenkin ominaista 
nopea lääkemenojen kasvu. Vuonna 2005 OECD-maiden lääkemenojen keskimääräinen osuus 
terveydenhuoltomenoista oli 17,3 prosenttia. Suomen lääkemenojen 15,8 prosentin osuus tervey-
denhuoltomenoista oli Pohjoismaiden korkein, mutta alle OECD-maiden keskitason. Tanskan 8,9 

KuvIO 4. Terveydenhuoltomenot suhteessa bruttokansantuotteeseen Pohjoismaissa ja OECD-maissa 1995–2005, 
%
lähde: OECD Health Data 2007. 
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prosentin lääkemenojen osuus terveydenhuoltomenoisa oli puolestaan Pohjoismaiden alhaisin. 
(OECD Health Data 2007.)

Sairaanhoitopalvelu- ja kuntoutusmenojen osuus terveydenhuollon käyttömenoista oli vuon-
na 2005 sekä OECD-maissa että Suomessa keskimäärin 57 prosenttia. Norjassa kyseisten menojen 
osuus oli Pohjoismaiden alhaisin eli 50 prosenttia, mutta vastaavasti pitkäaikaishoidon menojen 
osuus korkein. Suomen pitkäaikaishoidon (HC.3) menojen 13 prosentin osuus käyttömenoista 
oli puolet Norjan vastaavasta luvusta. Kansalliset pitkäaikaishoidon menot ovat kuitenkin merkit-
tävästi suuremmat, kun mukaan huomioidaan myös pitkäaikaishoidon sosiaalipalvelut luokasta 
HC.R.6.1 Tällöin mukaan sisältyvät myös kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa 
kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut, vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille 
ja vammaisille tarkoitetut päivä- ja palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja 
muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon 
ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden 
perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet, eläkkeensaajien hoitotuki sekä 
omaishoidon tuki. Luokkaan sisältyvät myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun 
asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Terveyteen liittyvän 
pitkäaikaishoidon sekä pitkäaikaishoidon sosiaalipalvelujen menot olivat vuonna 2005 yhteensä 
3,3 miljardia euroa. Pohjoismaisessa vertailussa on mahdollista, että pitkäaikaishoitoa koskevissa 
tietosisällöissä on eroavaisuuksia kuten ylipäänsä OECD-maiden välillä.

Terveydenhuollon tukipalvelumenojen osuus käyttömenoista oli vuonna 2005 Suomessa 
3 prosenttia, joka oli lähellä OECD-maiden keskitasoa. Ehkäisevän terveydenhuollon menojen 
osuus käyttömenoista oli Suomessa kuitenkin muita Pohjoismaita ja OECD-maiden keskitasoa 
korkeampi. OECD-maat käyttivät julkisista terveydenhuoltomenoista keskimäärin 3,1 prosent-
tia ehkäisevään terveydenhuoltoon kun vastaava osuus Suomessa oli 4,2 prosenttia. Tanskassa 
ehkäisevän terveydenhuollon menojen osuus julkisista menoista oli 2,6 prosenttia ja Norjassa 
2,0 prosenttia. 

KuvIO 5. Terveydenhuoltomenojen osuudet käyttömenoista Pohjoismaissa* ja OECD-maissa vuonna 2005, 
%
* Ruotsin vertailutiedot puuttuvat.
lähde: OECD Health Data 2007. 
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8.4.3 Terveydenhuoltomenojen rahoitus

Julkinen sektori rahoittaa valtaosan OECD-maiden terveydenhuoltomenoista Meksikoa, Yh-
dysvaltoja ja Kreikkaa lukuun ottamatta (OECD Health Data 2007). Julkisen rahoituksen osuus 
terveydenhuollon rahoituksesta oli vuonna 2005 OECD-maissa keskimäärin 73,0 prosenttia. 
Pohjoismaissa julkisen sektorin rahoitusosuus vaihtelee Islannin 82,5 prosentista Ruotsin 84,6 
prosenttiin. Suomen julkisen rahoituksen osuus, 75,0 prosenttia, on alle muiden Pohjoismaiden, 
mutta yli OECD-maiden keskitason. 

Yksityisen sektorin rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista oli vuonna 2005 OECD-maissa 
keskimäärin 27,0 prosenttia. Kotitalouksien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista oli keski-
määrin 20,0 prosenttia. Suomen kotitalouksien maksuosuus, 19,6 prosenttia, on siten hieman alle 
OECD-maiden keskitason, mutta muita Pohjoismaita korkeampi. Suomen muita Pohjoismaita 
korkeampaa kotitalouksien maksuosuutta selittävät sekä muita Pohjoismaita korkeammat lääke-
menot että laajemmin käytössä olevat terveydenhuollon asiakasmaksut. Esimerkiksi Tanskassa 
ei kerätä lainkaan asiakasmaksuja julkisen sektorin avohoidon lääkärikäynneistä ja sairaalahoi-
dosta. Islannissa ja Norjassa julkisen terveydenhuollon sairaaloiden vuodeosastohoidossa ei ole 
käytössä asiakasmaksuja. Sen sijaan molempien maiden sairaaloiden avohoidossa on käytössä 
asiakasmaksut. Norjan asiakasmaksukäytäntö yhdistettynä vuotuiseen sairaus- ja lääkekattoon 
pitää kotitalouksien maksuosuuden kohtuullisena. Ruotsissa sairaalahoidon asiakasmaksut mää-
ritellään alueellisten viranomaisten toimesta. Hoitopäivälle on kuitenkin asetettu yläraja, jota ei 
ole mahdollista ylittää. (Health Statistics in the Nordic Countries 2005.) 

KuvIO 6. Terveydenhuoltomenojen rahoitus Pohjoismaissa ja OECD-maissa vuonna 2005, %
lähde: OECD Health Data 2007.
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8.4.4 Terveydenhuoltomenojen kansainvälinen vertailtavuus ja    
 jatkokehittäminen

OECD, Eurostat ja WHO ovat toteuttaneet SHA-yhteistiedonkeruun vuosittain tilastovuodesta 
2003 alkaen. Yhteistiedonkeruun pohjana oleva ohjeistus perustuu vuonna 2000 julkaistuun 
SHA-manuaaliin, jonka käsitteitä ja määritelmiä on edelleen asiantuntijoiden toimesta aktiivisesti 
tarkennettu. SHA-tilastointiin siirtyminen on parantanut vähitellen tietojen kansainvälistä ver-
tailtavuutta. Maat ovat myös toimittaneet yhä kattavampia ja aikaisempaa yksityiskohtaisempia 
tietoja kansainvälisille tilastojärjestöille. OECD:n, Eurostatin ja WHO:n yhteistiedonkeruun 
tietojen validointia koskevan prosessin kehittyminen on osaltaan parantanut tietojen laatua. 

Uuden kansallisen tilastoinnin myötä Suomen terveydenhuoltomenojen kansallinen ja 
kansainvälinen raportointi pohjautuu yhdenmukaisiin laskentaperiaatteisiin, mutta sisältöraken-
teeltaan osin erilaiseen raportointiin. Kansallisessa raportoinnissa pyritään tuottamaan sosiaali- ja 
terveyspoliittisen päätöksenteon kannalta yksityiskohtaisempaa tietoa kansallisesti relevanteissa 
sisältöluokissa. Näin ollen kansalliset ja kansainvälisesti raportoitavat taulukot täydentävät toisiaan. 
Kansallisiin ajantasaisuuden vaatimuksiin pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön 
tuottamilla terveydenhuollon menoja ja rahoitusta koskevilla ennakko- ja ennustetiedoilla.

Tietojen sisällöllisen yhdenmukaisuuden ja laadun kohoamisesta huolimatta terveyden-
huollon menojen ja rahoituksen kansainväliseen vertailuun liittyy edelleen monia haasteita. 
SHA-metodologian käyttöönottoa on pyritty edistämään jäsenmaissa aktiivisesti, mutta maat 
ovat työssä edelleen eri vaiheissa. Osa maista on vakiinnuttanut kansainvälisen terveydenhuol-
tomenojen raportointinsa SHA-raportoinnin mukaisena. Esimerkiksi Norjassa SHA–pohjainen 
terveydenhuoltomenojen laskenta on kytketty läheisesti kansantalouden tilinpitoon omana satel-
liittitilinpitona. Tämä on mahdollistanut myös kansantalouden tilinpidon sisällön ja laadun kehit-
tämisen terveydenhuollon toimialaa koskien. Tanska on tuottanut alustavia SHA–pohjaisia tietoja 
kansainvälisille tilasto-organisaatioille. Muissa Pohjoismaissa SHA-tilastoinnin käyttöönotto on 
aktivoitumassa kuluvana vuonna. Merkittävää on myös se, että SHA–metodologian mukaiseen 
tilastointiin siirtymisvuosi vaihtelee eri maiden välillä. Suomen osalta tiedot ovat vertailukelpoisia 
takautuvasti tilastovuoteen 1995 asti. Monissa maissa SHA-metodologian mukainen tilastointi 
alkaa kuitenkin vasta tilastovuodesta 2003 eli ajankohdasta, jolloin OECD, Eurostat ja WHO 
aloittivat SHA-yhteistiedonkeruun.

SHA-metodologian käyttöönoton laajentuessa esille on noussut joukko metodologisia 
tarkennuksia vaativia seikkoja. Yksi keskeisimmistä vertailukelpoisuuden haasteista liittyy 
pitkäaikaishoidon käsitteeseen ja sen tietosisältöihin. OECD-maiden vertailussa on arvioitu, 
että erilaiset käytännöt ja tietosisällöt pitkäaikaishoidon menojen tilastoinnissa voivat vaikuttaa 
terveydenhuoltomenoihin jopa 10 prosenttia (Orosz & Morgan 2004). Muita keskeisiä täsmen-
nystä vaativia aihealueita kansainvälisessä tilastoinnissa ovat muun muassa työterveyshuollon ja 
investointimenojen tilastointi sekä kansanterveyden ja ehkäisyn rajapinnat. Yksityisen sektorin 
terveydenhuoltomenot ovat kansainvälisessä vertailussa edelleen haaste erityisesti kotitalouksien 
menoihin liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen. Terveydenhuollon rahoitusluokkien taipuvuus 
on osoittautunut myös haasteelliseksi rahoitusjärjestelmien muuttuessa yhä monitahoisemmiksi. 
Kansainväliseen vertailuun kaivataan puolestaan uusia mittareita kuten terveysspesifiä ostovoi-
mapariteettia. (Hopkins & Orosz 2007.) 

Suomen terveydenhuoltomenojen tilastointia koskevassa uudistustyössä keskeisin toi-
mintoluokituksen haaste liittyi pitkäaikaishoidon menojen määrittelyyn. Pitkäaikaishoidon 
kokonaismenoiksi arvioitiin vuonna 2005 yhteensä 3,3 miljardia euroa, josta terveydenhuoltoon 
liittyviksi menoiksi 1,6 miljardia euroa. Väestön ikääntyessä erityisesti vanhusten palvelumenot 
ovat Suomessa merkittävä ja ajankohtainen sosiaali- ja terveyspoliittinen aihe. Tilastoinnin nä-
kökulmasta haasteen aiheuttaa muun muassa se, että kunnasta riippuen saman hoidon tarpeessa 
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oleva potilas voidaan hoitaa terveyskeskuksen vuodeosastolla, vanhainkodissa tai tehostetun 
palveluasumisen piirissä. Suomen vanhusten laitoshoidolle on myös ominaista, että alalla työs-
kentelevät ammattilaiset ovat usein terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneita, mutta työ voi olla 
luonteeltaan sosiaalihuoltopainotteista. Vanhustenhuollon toiminnallinen rakenne on muuttunut 
merkittävästi 1990-luvulta alkaen, ja tämän hahmottaminen edellyttää laaja-alaista tarkastelua 
myös SHA-tilastoinnin määritelmien valossa. 

Toimintoluokituksen toinen haasteellinen kokonaisuus liittyi yksityisen palvelutuotannon 
käsittelyyn. SHA-tilastoinnissa yksityinen palvelutuotanto on arvioitu ainoastaan rahoittajanä-
kökulmasta, jonka mukaan yksityisiä palveluja tuotettiin ja kulutettiin noin 1,98 miljardin euron 
arvosta vuonna 2004. Kattavin osa tiedoista on Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilastosta, 
jolloin ulkopuolelle jäävät ne, jotka eivät ole joko hakeneet tai joille ei ole myönnetty korvauksia. 
Ulkopuolelle jäävien osuudesta ei ole tehty kattavaa arviota. Tuottajanäkökulmasta katsoen tie-
dot saataisiin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä tai Stakesissa joka toinen vuosi 
laadittavasta Yksityinen palvelutuotanto sosiaali- ja terveydenhuollossa -julkaisusta. Jälkimmäi-
sen mukaan yksityisen terveydenhuollon liikevaihto oli noin 1,98 miljardia euroa vuonna 2004 
eli vastaavan verran kuin SHA-tilaston mukainen laskelma arvioi. Kansantalouden tilinpidon 
mukainen tuotos yksityisellä sektorilla (S.111, S.14, S.15) vuonna 2004 oli noin 2,18 miljardia 
euroa, joten Stakesissa arvioidut kokonaissummat poikkeavat tuotoksesta noin 200 miljoonaa 
euroa tai 10 prosenttia.

Terveystilinpidon tuottajaluokituksen soveltaminen kansallisesti on osin haasteellista ja 
edellyttää monin kohdin oletuksia. Kansallisesti merkittävin haaste liittyi terveyskeskusten tar-
kasteluun tuottajaluokituksessa. Terveyskeskukset järjestävät Suomessa sekä vuodeosastohoitoa 
että avohoidon palveluja. SHA:n tuottajaluokituksessa eritellään avo- ja laitoshoidon tuottajat, 
jolloin terveyskeskuksia ei voida yksiselitteisesti kohdistaa SHA:n tuottajaluokille. SHA-ohjeistus 
viittaa tuottajaluokituksen määrittelyssä kansantalouden tilinpitoon, jonka mukaan kulloisenkin 
monialaista toimintaa harjoittavan yksikön toimiala tulee määritellä pääasiallisen toiminnan 
perusteella. Pääasiallisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, josta syntyy suurin perushintainen 
arvonlisäys. Koska arvonlisäyksestä ei ole tietoa, luokiteltiin terveyskeskukset joko yleissairaaloihin 
(HP.1.1) tai avohoidon tuottajiin (HP.3.4.5) sen mukaan, oliko kyseessä erikoislääkärijohtoinen 
vai yleislääkärijohtoinen terveyskeskus.

Terveystilinpidon rahoitusluokittelun kansalliset haasteet liittyvät yhtäältä valtion ja kuntien 
rahoitusosuuksien laskennallisuuteen ja toisaalta yksityisen rahoituksen tilastointiin. Suomen 
kansallisessa SHA-laskennassa kotitalouksien kulutusmenot laskettiin useasta eri tietolähteestä, 
joiden pohjalta vuoden 2005 kotitalouksien terveydenhuollon kulutusmenoiksi arvioitiin 2,6 
miljardia euroa. Kansantalouden tilinpidon arvion mukaan kotitaloudet käyttivät terveydenhuol-
toon 3,3 miljardia euroa, mikä on jopa neljänneksen enemmän kuin kansallisen SHA-tilaston 
arvio. Sen sijaan Tilastokeskuksen vuoden 2006 kulutustutkimuksen mukaan kotitalouksien 
terveydenhuoltomenot olivat 2,7 miljardia euroa, joka on SHA-tilastoinnin tason mukainen. 
Kulutustutkimuksen alkuperäisestä otoksesta puuttuu laitosväestö, mutta otannan tietoja on 
pyritty korjaamaan vastaamaan kaikkia Suomen kotitalouksia.

Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistetuista SHA-tilastoinnin käsitteiden ja määritelmi-
en tarkennustarpeista johtuen OECD, Eurostat ja WHO ovat käynnistäneet SHA-manuaalin 
uudistustyön. Uusi ohjekirja julkaistaneen vuonna 2010. SHA-ohjekirjan uudistustyön ohella 
esimerkiksi Eurostat on tukenut aktiivisesti jäsenmaitaan SHA-metodologian käyttöön otossa 
ja sen edelleen kehittämisessä. Suomi toimittaa vuonna 2008 OECD:n, Eurostatin ja WHO:n 
yhteistiedonkeruuseen liitetaulukkojen 9–11 mukaiset tiedot tilastovuosilta 1995–2006. Tie-
donkeruuseen sisältyvät kuitenkin myös erillistaulukot terveydenhuollon rahoittajien tuloista 
rahoituslähteittäin sekä terveydenhuollon tuottajien työvoimaresursseista, joihin on toistaiseksi 
tuottanut tiedot vain muutamat maat. Vuoden 2008 aikana Stakes toteuttaa EU-rahoituksen turvin 
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kehittämishankkeen kyseisten SHA-tietojen raportoimiseksi ja SHA-metodologian kehittämisek-
si. Rahoituslähteiden osalta hankkeessa tullaan kartoittamaan ja raportoimaan eri rahoittajien 
tulovirrat ja tulonlähteet. Terveydenhuollon tuottajien työvoimakustannusten raportoimiseksi 
hyödynnetään erityisesti kansantalouden tilinpidon ja kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimin-
tatilaston tietoja. Toiminto-, tuottaja- ja rahoittajataulukkoja täydentävät tiedot terveydenhuollon 
rahoituslähteistä sekä tuottajien työvoimakustannuksista raportoidaan kansainvälisesti vuodesta 
2009 alkaen tilastovuosilta 1995–2006.
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9 KÄYTETYT TILASTOAINEISTOT

9.1 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto. SVT,   
 Tilastokeskus
Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien 
menoista ja tuloista, varoista ja veloista sekä toiminnasta. Tilastoa varten kerätään myös tietoja 
kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen ja -tulojen jakautumisesta tehtävittäin. Tehtäväkoh-
taiset tiedot kerätään meno- ja tulolajeittain eriteltyinä. Käytetty meno- ja tulolajiluokitus vastaa 
kuntien kirjanpidossa käytettyä luokitusta, joka taas perustuu kirjanpitolakiin ja kirjanpitolau-
takunnan kuntajaoston antamiin sitoviin ohjeisiin. Tehtäväluokitus perustuu Tilastokeskuksen 
ja Suomen Kuntaliiton antamaan ohjeeseen. Tilasto koskee kunnan kustantamia palveluja eli 
palveluita, jotka kunta on asukkailleen joko itse tuottanut ja ostanut muilta kunnilta, kuntayh-
tymiltä, valtiolta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

9.1.1 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tehtäväluokat  
 sosiaali- ja terveystoimessa

201 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä hoitavan lautakunnan (tai lautakuntien) tai muun toimielimen 
ja viraston yleisistä hallinto- ja suunnittelu yms. tehtävistä aiheutuvat kustannukset siltä osin kuin 
niitä ei voida sijoittaa muihin sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkiin. Sosiaalityöntekijöiden 
kustannukset eivät kuulu hallintoon, vaan ne on jaettava asianomaisille tehtäville, esim. 215 Muut 
lasten ja perheiden palvelut, 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut ja 290 Muu sosiaali- ja 
terveystoimi. Jos sosiaalityöntekijä osallistuu osaksi hallintotehtäviin, silloin vain hallinnon osuus 
kuuluu tähän. (Ei sosiaali- ja terveystoimen laitosten sisäistä hallintoa. Laitosten sisäinen hallinto 
sijoitetaan samaan tehtäväluokkaan kuin laitoksen varsinainen toiminta. Vastaavasti terveyden-
huollossa esim. osaston kanslia on sisäistä hallintoa, joka kuuluu varsinaiseen toimintaan.)

Myös sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymien kuntayhtymähallinto kuuluu tähän tehtä-
väluokkaan.

Kunnassa maksuosuudet sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymien hallintoon eivät kuulu 
tähän vaan tehtäviin 252 Perusterveydenhuolto, 260 Erikoissairaanhoito, 225 Vammaishuollon 
laitospalvelut tms. tehtäväluokkaan, vaikka hallinnon osuudet olisikin eritelty.

220 Vanhusten laitospalvelut

Vanhainkodit sekä myös sellaiset hoiva- ja hoitokodit ja muut yksiköt, joissa toimitaan laitos-
periaatteella eli asiakkaat ovat ympäri- tai osavuorokautisessa hoidossa ja peritään laitoshoidon 
hoitomaksu. Kevyen ja tehostetun palvelun hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopi-
mukseen, kuuluvat tehtäväluokkaan 240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut.
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225 Vammaishuollon laitospalvelut

Vammaishuollon ja kehitysvammaisten laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto (ei suojatyötä 
eikä asumispalveluja).

230 Suojatyö ja kehitysvammatoiminta

Kehitysvammaisten ja vajaakuntoisten työ- ja toimintakeskukset (ei kehitysvammaisten laitos- 
ja asumispalveluja, perhehoitoa, vammaisetuuksia eikä avohoitoa). Myös vastaavien palvelujen 
osto.

235 Kotipalvelut

Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut 
kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, 
lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen 
ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaisetuudet).

240 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut

Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asun-
tolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, 
avohuollon ohjaus, vammaisetuudet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja 
taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun 
palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Ei laitokseksi 
sovittuja vanhusten hoiva-/hoitokoteja, joissa asiakkailta peritään laitoshoitomaksua.

Vammaisetuuksilla tarkoitetaan lain 380/87 mukaan annettavia kuljetus-, saatto- ja tulk-
kipalveluja, palveluasumista, asunnon muutostyötä ja asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita, 
kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, henkilökohtaista avustajaa, päivittäisistä toimin-
noista suoriutumisessa tarvittavia välineitä, koneita ja laitteita, ylimääräisiä vaatekustannuksia 
ja ylimääräisiä erityiskustannuksia ravinnosta.

Vammaisetuuksista eli vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja taloudellisista 
tukitoimista (L vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/87) sekä 
maksetuista omaishoidon tuen hoitopalkkioista pyydetään selvitys tilaston taulukossa 07 Eräitä 
tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta.

252 Perusterveydenhuolto (pl. hammashuolto)

Perusterveydenhuollon avohoito (ei hammashuolto) ml. kouluterveydenhuolto ja koulupsyko-
login toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta, 
perusterveydenhuollon vuodeosastohoito sekä ns. tukipalvelut, joita ovat mm. kiinteistöhuolto, 
radiologia, laboratorio jne.

Tilastossa tehtäväluokan sisäiset vyörytykset ja palvelujen ostot ja myynnit tulee vähentää 
(netota) tehtäväluokan menoista ja tuloista. (Jos esimerkiksi laboratorion kustannukset on koh-
dennettu sisäisinä veloituksina avohoitoon ja vuodeosastohoitoon, ne näkyvät sekä menona että 
tulona tässä tehtäväluokassa ja paisuttavat tarpeettomasti menojen ja tulojen loppusummia.)
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Jos terveyskeskuksessa toimii erikoissairaanhoidon yksiköitä, niin nämä toiminnot kuulu-
vat tehtäväluokkaan 260 Erikoissairaanhoito. Psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot merkitään 
erikoissairaanhoidon tehtäväluokkaan.

Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytettävässä yhteisessä tehtäväluokassa 
250 Perusterveydenhuolto.

Työterveyshuollon myyntitulot ja perusterveydenhuollon oman vuodeosastotoiminnan 
käyttökustannukset kysytään erikseen tilaston taulukossa 07 Eräitä tietoja kunnan ja kuntayh-
tymän taloudesta.

250 Perusterveydenhuolto

Käytetään vain perusterveydenhuollon investoinneissa.

254 Perusterveydenhuollon hammashuolto

Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja 
opiskelijahammashuolto.

Kunnissa myös hammashuoltopalvelujen osto kuntayhtymiltä. Ellei kuntayhtymän las-
kusta käy erikseen ilmi hammashuollon osuus vaan avo- ja hammashuoltopalvelut laskutetaan 
yhtenä summana, voidaan jako avopalvelujen ja hammashuollon kesken tehdä käyntimäärien 
suhteessa.

Tähän liittyvät investoinnit esitetään investoinneissa käytössä olevassa yhteisessä tehtävä-
luokassa 250 Perusterveydenhuolto.

260 Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoi-
don avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika 
enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, 
perhehoito jne.).

Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoi-
don yksiköiden vuodeosastotoiminta.

Kunnissa myös erikoissairaanhoidon palvelujen osto kuntayhtymiltä.
Erikoissairaanhoidon tukipalvelut, joita ovat mm. huolto (ml. kiinteistöhuolto) sekä sairaan-

hoidolliset palvelut (laboratorio, radiologia yms.).
Tilastossa tehtäväluokan sisäiset vyörytykset ja palvelujen ostot ja myynnit tulee vähentää 

(netota) tehtäväluokan menoista ja tuloista. (Jos esimerkiksi laboratorion kustannukset on koh-
dennettu sisäisinä veloituksina avohoitoon ja vuodeosastohoitoon, ne näkyvät sekä menona että 
tulona tässä tehtäväluokassa ja paisuttavat tarpeettomasti menojen ja tulojen loppusummia.)

270 Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkin-
tähuolto. Jos ympäristönsuojelun hallinto ja muut ympäristön huoltoon kuuluvat tehtävät kuten 
ilmansuojelu ja meluntorjunta hoidetaan ympäristöterveydenhuollon yhteydessä, ne erotetaan 
luokkaan 440 Ympäristön huolto. Kunnissa myös ympäristöterveydenhuollon palvelujen osto 
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kuntayhtymiltä lukuun ottamatta ympäristönsuojelun maksuosuuksia, jotka kuuluvat luokkaan 
440 Ympäristön huolto.

Ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät investoinnit: ellei terveyskeskuksen rakentamisen 
tai peruskorjauksen menoja voida muuten jakaa perusterveydenhuollon investointien ja ym-
päristöterveydenhuollon kesken, voidaan jako tehdä kerrosalojen suhteessa tai muun sopivan 
jakoperusteen mukaan.

Eläinlääkintähuollon käyttökustannukset (toimintamenot, poistot ja vyörytysmenot) kysy-
tään vielä erikseen tilaston taulukossa 07 Eräitä tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta.

290 Muu sosiaali- ja terveystoimi

Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot. Kun-
touttava työtoiminta, sosiaaliasiamiestoiminta, veteraanikuntoutus (mahdollinen kunnan tai 
kuntayhtymän menoksi jäävä osa), kunnan opintoavustukset, erilaiset sairauksien hoitoon an-
nettavat vapaaehtoiset avustukset yms. avustukset yksityisille ja järjestöille siltä osin kuin niitä ei 
voida sijoittaa toiminnan edellyttämään luokkaan, pakolaisten vastaanottoasemat ja -keskukset, 
lastensuojelun suurten kustannusten tasaus (sekä kunnissa että erityishuoltopiireissä) sekä muu 
edellä mainittuihin luokkiin kuulumaton sosiaali- ja terveystoimi, mm. mielenterveysongelmaisten 
asumispalvelut silloin, kun niitä ei voida merkitä erikoissairaanhoitoon tehtävälle 260. Elatustuki 
kuuluu tehtäväluokkaan 215 Muut lasten ja perheiden palvelut ja edunvalvonta tehtäväluokkaan 
515 Oikeudenhoito ja turvallisuus.

Toimeentulotuen (ilman pakolaisille maksettua toimeentulotukea sekä työmarkkinatuella 
oleville maksettua kuntouttavan työtoiminnan matkakorvausta) bruttoavustuksista, työmarkki-
natukea saaville toimeentulotukena maksetuista kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksista 
sekä toimeentulotuen takaisinperinnästä pyydetään erikseen selvitys tilaston taulukossa 07 Eräitä 
tietoja kunnan/kuntayhtymän taloudesta. (Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston 
luokitukset 2004.)

9.2 Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri. SVT, Stakes
Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja terveyskeskusten ja sairaaloiden vuo-
deosastohoidosta (mukaan lukien päiväkirurgia). Aineistossa on tietoja terveydenhuollon lai-
toshoidon tuottajista sekä potilaista ja heidän hoidostaan. Kerättäviä tietoja ovat muun muassa 
asiakkaan tunnistetiedot, ikä, sukupuoli, kotikunta, hoitoon liittyvä hoitoaika, diagnoosi- ja 
toimenpidetiedot, tiedot hoitoon lähettävästä tahosta sekä jatkohoitopaikasta. Tiedot kerätään 
potilaskohtaisesti hoitojakson päättyessä sekä vuoden lopussa laitoksissa sisällä olevista potilais-
ta. Tiedot ilmoittaa palveluntuottaja. Nykyisen kaltainen tiedonkeruu alkoi terveydenhuollossa 
vuonna 1994. Jo ennen tätä, vuodesta 1967 lähtien, kerättiin ns. poistoilmoitusrekisteriin tietoja 
sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilta poistuneista potilaista. 

9.3 Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri. SVT, Stakes
Vanhainkodeilta, kehitysvammalaitoksilta, päihdehuollon laitoksilta sekä ikääntyneiden ja vam-
maisten ympärivuorokautisista asumispalveluista kerätään asiakaskohtaiset tiedot kaikista vuo-
den aikana päättyneistä hoitojaksoista sekä vuoden lopussa hoidossa olleista asiakkaista. Muista 
asumispalveluista päihdehuoltoa lukuun ottamatta kerätään tiedot vain vuoden lopussa hoidossa 
olleista asiakkaista. Nykyisen kaltainen tiedonkeruu alkoi sosiaalihuollossa vuonna 1995.
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9.4 Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus. SVT, Stakes
Stakes ja sairaanhoitopiirit ovat kehittäneet yhteistä tuottavuuden seurannan tietojärjestelmää. 
sairaaloiden toiminnan arviointiin vuodesta 1997 lähtien. Sairaaloiden hoitotoiminnan tuotta-
vuuden tilastointi siirtyi osaksi Stakesin perustilastotuotantoa vuonna 2007. Aineisto tarjoaa 
tietoa sairaalapalvelujen käytöstä, kustannuksista ja tuottavuudesta sairaanhoitopiireittäin, sai-
raaloittain, kunnittain sekä erikoisaloittain. Hoitotoiminnan tuottavuutta koskevat tiedot perus-
tuvat sairaaloiden hoitoilmoitusrekistereihin (Hilmo) ja erikseen kerättyihin avohoitotietoihin. 
Kustannustiedot kerätään sairaaloilta erillisen ohjeen mukaan. Aineiston erikoissairaanhoidon 
tietoja täydennetään perusterveydenhuollossa toteutuneella erikoissairaanhoidon hoitojaksoilla 
sekä tiedoilla erikoissairaanhoidon potilaiden siirtymisestä terveyskeskuksen vuodeosastohoitoon 
tai vanhainkotiin. Tilastossa hoitoa tarkastellaan potilasryhmäkohtaisesti niin, että sairaanhoi-
topiirien hoitoilmoitustiedot ryhmitellään NordDRG-ryhmiin eli voimavarojen kulutukseltaan 
suhteellisen samanlaisiin potilasryhmiin. Kullekin DRG-ryhmälle annetaan kustannuspaino, joka 
kuvaa kyseisen potilasryhmän hoidon vaatimaa suhteellista voimavarojen tarvetta. Kustannus-
painoina on käytetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin painoja, joita on korjattu siten, 
että ne vastaavat koko maan potilasrakennetta (casemix). 

9.5 Terveyskeskusten avohoito. SVT, Stakes
Stakes kerää terveyskeskuksilta vuosittain tiedot niiden tuottamasta avohoidosta. Terveyskeskuk-
set ilmoittavat tiedot jäsenkunnittain. Lääkärikäynnit ja muun ammattihenkilökunnan käynnit 
kysytään toiminnoittain, minkä lisäksi kysytään lääkärikäynnit ja lääkärillä käyneet potilaat 
ikäryhmittäin. Suun terveydenhuollon käynneistä kerätään ikäryhmittäiset käyntitiedot hammas-
lääkäri- sekä hammashuoltaja- ja -hoitajakäynneistä, sekä ikäryhmittäiset tiedot hammashuollon 
potilaista. Stakes on kerännyt tiedot vuodesta 2002 lähtien. Suomen Kuntaliitto keräsi vastaavia 
tietoja vuosilta 1994–2001. 

9.6 Sairausvakuutustilasto. SVT, Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutustilasto sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain perus-
teella maksetuista sairauspäivärahoista, erityishoitorahoista ja sairaanhoitokorvauksista. Tilasto 
tarjoaa tiedot etuuksien saajista, etuuksien käytöstä (esim. sairauspäivärahapäivistä ja lääkäris-
säkäynneistä) sekä maksettujen etuuksien rahamääristä. Tiedot perustuvat sairausvakuutus-
etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin etuustietokantoihin, jotka sisältävät yksityiskohtaista 
tietoa sairausvakuutusetuuksien saajista, etuuksien käyttömääristä ja kustannuksista. Etuustie-
tokannoista tuotetaan vuosittaiset tilastointitiedostot. Käsittelyjärjestelmät ovat hallinnollisia 
etuuksien käsittelyä ja maksatusta palvelevia tietojärjestelmiä. Kaikki muut tilastot perustuvat 
kokonaisaineistoon paitsi ne sairauspäivärahatilastot, jotka sisältävät tiedon päivärahansaajan 
ammatista. Ne perustuvat sairausvakuutuksen pysyvään perusotantaan. Otos käsittää noin 6,6 
prosenttia vakuutetuista.
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9.7 Kuntoutustilasto. SVT, Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitoksen kuntoutustilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan valtakunnallisesti toteutta-
masta kuntoutuksesta. Tilasto tarjoaa tiedot kuntoutujista, kuntoutustoimenpiteistä, toimenpiteistä 
aiheutuneista kustannuksista ja kuntoutusrahasta. Tilastoon sisältyvät kaikki ne henkilöt, joille 
Kela on kuluneen vuoden aikana kustantanut kuntoutuspalveluja tai maksanut kuntoutusrahaa. 
Tilasto perustuu hallinnollisiin tietoihin kuntoutuspalvelujen ja kuntoutusrahan ratkaisemisesta ja 
maksamisesta. Kelan toimistojen käyttämistä käsittelyjärjestelmistä muodostuu henkilöpohjainen 
etuustietokanta, josta muodostetaan tilastointitiedostot.

9.8 Työterveyshuoltotilasto. SVT, Kansaneläkelaitos
Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilasto sisältää keskeiset tiedot työnantajien järjestämästä 
työterveyshuollosta ja yrittäjien työterveyshuollosta. Tilasto tarjoaa tiedot näiden etuuksien piiriin 
kuuluvista henkilöistä, korvatun toiminnan sisällöstä, kustannuksista ja maksetuista korvauksista. 
Työterveyshuoltotilastojen pohjana ovat työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon kustannusten 
korvauskäsittelyssä syntyneet etuustietokannat. Työnantajien järjestämässä työterveyshuollossa 
korvauskäsittely perustuu työnantajien täyttämiin korvaushakemuksiin. Hakemukset ovat kir-
janpitolain mukaisilta tilikausilta ja sisältävät kustannus- ja toimintatiedot korvausluokittain. 
Työnantaja ilmoittaa hakemuksessa mm. työntekijöiden lukumäärän (tilikauden alun ja lopun 
keskiarvo). Tilastotiedosto perustuu käsittelyjärjestelmästä syntyvään etuustietokantaan, joka ei 
sisällä henkilöittäisiä tietoja. Tiedot työnantajan järjestämästä työterveyshuollosta tilastoidaan 
sille kalenterivuodelle, jolle pääosa työnantajan tilikaudesta ajoittuu. Yrittäjien työterveyshuollon 
henkilöittäinen tilastointitiedosto muodostetaan etuustietokantaan tallennetuista tiedoista. Tilas-
toissa ovat mukana kaikki ne henkilöt, jotka saivat Kelan korvaaman työterveyshuollon palveluja 
tilastojakson (vuoden) aikana. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon korvaushakemukset 
käsitellään, kustannusten suuruudesta ja palvelun tuottajasta riippuen, joko Kelan toimistoissa 
tai terveys- ja toimeentuloturvaosastolla. Yrittäjien työterveyshuollon hakemukset käsitellään 
Kelan toimistoissa. 

9.9 Suomen lääketilasto. SVT, Lääkelaitos ja Kansaneläkelaitos
Suomen lääketilasto sisältää lääkkeiden kulutustietoja sekä Kansaneläkelaitoksen hallinnoimia 
sairausvakuutuksen korvaustietoja. Suomen lääketilastoa on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.

9.10 Kansantalouden tilinpito. SVT, Tilastokeskus
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonais-
valtaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti. Se perustuu Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmään EKT95:een, joka noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpi-
don suositusta SNA93 (System of National Accounts). Kansantalouden tilinpidossa esitetään 
Suomen kansantalouden tilaa ja kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut, bruttokansantuote ja 
bruttokansantulo sekä näiden komponentit. Kansantalouden tuotantoa, tuloja, tulojen käyttöä 
ja pääomanmuodostusta kuvataan taloustoimittain ja sektoreittain. Tuotanto-, työllisyys- ja pää-
omanmuodostustiedot esitetään taloustoimittain ja toimialoittain. Tietoja kulutuksesta esitetään 
käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan mukaan. Julkista toimintaa kuvaavia tietoja esitetään myös 
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tehtäväluokituksen mukaan. Lisäksi tietoja on kan-santalouden tilinpidon mukaisista veroista 
ja sosiaalivakuutusmaksuista. Tarjonta- ja käyttötaulukoissa esitetään kansantalouden tarjontaa 
ja kysyntää koskevat tiedot tuoteryhmittäin. Tietosisältö perustuu Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmään EKT95:een, joka noudattaa maailmanlaajuista kansantalouden tilinpidon 
suositusta SNA93 (System of National Accounts).

Kansantalouden tilinpidon tietojärjestelmä koostuu perustilastojen, erilaisten rekisterien ja 
erikseen kysyttävien tietojen joukosta. Pääosa tiedoista on julkisia, yksittäiset yksikkökohtaiset 
tiedot ovat salassa pidettäviä. Kansantalouden tilinpito on johdettu tilasto, jonka laadinnassa 
käytetään hyvin suurta määrää Tilastokeskuksen tuottamia tilastoaineistoja. Käytettävät tilastot 
ovat pääasiassa talous- ja sosiaalitilastoja (esimerkiksi yritysten rakennetilastot, työvoimatutki-
mus, hintaindeksit, erilliset tuoteaineistot, kuten teollisuuden hyödyketilaston tuotanto-, raaka-
aine- ja polttoainetilasto) sekä lukuisia Tilastokeskuksen ulkopuolisia aineistoja (esimerkiksi 
valtion tilinpäätösaineisto, vakuutusyhtiötilasto). Tiedot muokataan kansantalouden tilinpidon 
käsitteistön ja määritelmien mukaisiksi.

Kansantalouden tilinpidossa käytettyjä luokituksia ovat sektoriluokitus ISL2000, toimiala-
luokitus TOL2002, tuottajatyyppiluokitus, EKT95:n mukainen taloustoimiluokitus, pääomatavara-
tyyppiluokitus, kulutusmenoluokitus COICOP ja tehtäväluokitus COFOG. Tarjonta- ja käyttö-
taulukoissa tuoteluokituksena on EU:n toimialapohjaiseen tuoteluokitukseen (CPA) perustuva 
kansantalouden tilinpidon tuoteluokitus KTTL. Luokitukset perustuvat Euroopan kansantalouden 
tilinpitojärjestelmän EKT95:n edellyttämiin standardeihin.

9.11 Kulutustutkimus. Tilastokeskus
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista 
muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien 
asuinoloja, velkaantumista, käytössä olevia kestotavaroita sekä tuloja. Tutkimus on otostutkimus, 
jonka tiedot kerätään kotitalouksia haastattelemalla, kotitalouksien täyttämistä päiväkirjoista, kuit-
titiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista. Vuodesta 1966 lähtien kulutustutkimuksia tehtiin 
säännöllisesti viiden vuoden välein aina vuoteen 1990 asti. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus 
valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on tehty vuosina 1998, 2001 ja 2006. 

9.12 Muut tietolähteet
Muita Suomen kansallisessa SHA- tilastointijärjestelmässä käytettyjä tietolähteitä ovat valtion 
tilinpäätösasiakirjat, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöiden ja A-klinikkasäätiön toiminta-
kertomukset, Vakuutusvalvontaviraston tiedot sairaus- ja täydennyskassojen toiminnasta ja 
yksityisistä vakuutuslaitoksista sekä Vakuutusyhtiöt-julkaisutilasto, Puolustusvoimien esikun-
nan lääkintähuoltosektorin tiedot varusmiesten terveydenhuoltomenoista, oikeusministeriön 
vankeinhoito-osaston tiedot vankien terveydenhuoltomenoista, lääninhallitusten sosiaali- ja 
terveysosastojen vuotuiset arviot hallintomenoista, Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusosaston 
vuosittaiset arviot hallintomenoista sekä Tilastokeskuksen julkaisema tilasto valtion talousarvion 
tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta.
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11 LIITETAULUKOT

lIITETAuluKKO 1. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995–2005, milj. euroa käyvin hinnoin 

Toiminto ICHA-HC 1��� 1��� 1��� 1��� 1���

1 Erikoissairaanhoito  2 4�0,� 2 ���,� 2 �11,� 2 ���,� 2 �41,2

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito  2 057,9 2 158,2 2 179,7 2 294,4 2 384,3

      1.1.1 Vuodeosastohoito HC.1.1; HC.3.1 1 501,9 1 578,7 1 590,5 1 675,5 1 711,6

      1.1.2 Päiväkirurgia HC.1.2 104,0 109,1 110,4 116,1 131,7

      1.1.3 Avohoito HC.1.3.1; HC.1.3.3 452,0 470,5 478,7 502,9 540,9

   1.2 Psykiatrinen hoito  362,1 376,4 378,6 385,0 393,8

      1.2.1 Vuodeosastohoito  272,4 285,0 285,6 291,3 293,9

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (yli 180 vrk)

HC.3.1 57,3 59,2 60,0 64,1 60,9

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enintään 
                     180 vrk)

HC.1.1 215,1 225,9 225,6 227,2 233,0

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito HC.1.2; HC.1.3.3 84,2 87,7 89,3 89,6 94,7

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito HC.1.1; HC.3.1 5,5 3,6 3,7 4,1 5,2

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopal-
         velut yksityisiltä

HC.1.1 50,9 61,1 53,3 60,3 63,1

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammas
   huolto)

 1 4��,0 1 �4�,4 1 ��2,� 1 ���,0 1 ���,0

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito  558,4 591,9 589,1 612,4 638,6

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) HC.3.1 327,3 337,7 333,3 334,6 342,0

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito  231,2 254,2 255,7 277,8 296,6

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito HC.1.1 114,6 128,1 127,1 136,1 146,3

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21-89 vrk) vuodeosastohoito HC.1.1 116,6 126,1 128,7 141,7 150,3

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto)  869,7 921,9 940,5 976,3 1 009,1

      2.2.1 Fysioterapia HC.2.3 34,4 36,5 37,2 38,6 39,9

      2.2.2 Mielenterveyshoito HC.1.3.3 20,6 21,8 22,2 23,1 23,9

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoiminta HC.6.1 70,6 74,9 76,4 79,3 81,9

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto HC.6.2 39,6 42,0 42,9 44,5 46,0

      2.2.5 Kotisairaanhoito HC.1.4; HC.3.3 122,6 130,0 132,6 137,7 142,3

      2.2.6 Laboratoriotutkimus HC.4.1 15,7 16,7 17,0 17,6 18,2

      2.2.7 Kuvantamistutkimus HC.4.2 9,7 10,2 10,4 10,8 11,2

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta HC.1.3.1 464,4 492,2 502,2 521,3 538,8

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu avohoito-
               toiminta

HC.1.3.9 92,1 97,7 99,6 103,4 106,9

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon osto-
         palvelut yksityisiltä

HC.1.3.1 36,8 33,5 43,0 46,4 49,2

� Hammashuolto  2�1,� �0�,� �12,� �4�,� �4�,�

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto HC.1.3.2 182,7 189,5 185,6 192,6 194,2

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ham-
         mashuollon ostopalvelut yksityisiltä

HC.1.3.2 1,6 1,7 1,8 1,5 1,9

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto HC.1.3.2 69,4 74,8 83,1 107,0 104,5

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto HC.1.3.2 8,2 8,1 8,4 8,5 8,9

   3.5. Hammasprotetiikka HC.1.3.2 29,7 32,6 33,8 37,1 39,8

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto  2�1,0 24�,� 2��,� 2�1,� �01,�

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto HC.6.5 22,6 27,8 30,9 33,1 37,2

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto HC.6.5 188,0 196,7 206,0 226,1 241,0

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto HC.1.3.1 7,9 8,3 8,5 8,8 9,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) HC.1.3.1; HC.1.3.3; 
HC.1.3.9; HC.2.3

12,4 12,8 13,0 13,6 14,5

Taulukko jatkuu
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Toiminto ICHA-HC 1��� 1��� 1��� 1��� 1���

� Vanhusten laitoshoito  4�0,� 4��,� �04,� �11,� �24,4

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito HC.3.1 390,7 391,0 408,2 412,0 418,0

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito HC.3.1 89,9 94,5 96,5 99,8 106,3

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto  4��,� 4��,� 4��,2 �1�,4 ��1,2

   6.1 Yksityislääkäripalvelut  162,8 165,5 168,5 183,7 187,2

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut HC.1.3.1 23,4 24,4 24,5 28,8 28,2

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut HC.1.3.3 139,4 141,1 144,0 155,0 159,0

   6.2 Yksityinen kuntoutus HC.2.1; HC.2.3 192,7 184,4 187,1 194,4 249,0

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus HC.4.1 23,8 33,5 34,5 37,0 36,8

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus HC.4.2 42,3 35,9 39,5 44,4 44,4

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito HC.1.3.9 53,9 67,3 58,5 56,8 53,8

� Muu terveydenhuolto  1�0,� 1�0,� 1��,1 1��,� 1��,0

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito HC.3.1 107,1 109,7 113,8 113,3 110,1

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon 
         ostopalvelut yksityisiltä

HC.3.1 18,8 18,6 18,2 17,8 18,6

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveyden-
         huolto (pl. hammashuolto)

HC.1.1; HC.1.3.1 34,9 32,3 34,1 32,9 26,3

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat  ���,2 1 0�2,1 1 11�,� 1 201,1 1 �44,2

   8.1 Reseptilääkkeet  773,3 855,2 932,0 957,7 1 083,9

      8.1.1 Peruskorvatut HC.5.1.1 398,5 449,9 497,7 524,4 632,3

      8.1.2 Erityiskorvaukset HC.5.1.1 360,6 386,8 409,9 403,6 414,7

      8.1.3 Lisäkorvaukset HC.5.1.1 14,1 18,4 24,5 29,6 37,0

   8.2 Käsikauppalääkkeet HC.5.1.2 158,9 172,9 157,7 214,4 228,2

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat HC.5.1.3 24,0 24,0 26,0 29,0 32,0

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat  204,� 224,0 2��,� 2��,2 2�4,4

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet HC.5.2.1 191,0 209,0 218,0 239,0 256,0

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet (pl. ham-
         masprotetiikka)

HC.5.2.2 13,7 15,0 15,6 17,2 18,4

10 Terveydenhuollon hallintomenot  22�,� 2�0,0 2��,� 2��,� 2��,�

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto HC.7.1 207,0 209,9 246,4 266,3 253,5

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityis-
           sektori 

HC.7.2 10,1 10,4 10,7 10,7 12,7

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta HC.6.3; HC.6.4 8,6 9,8 10,8 9,9 11,2

11 Matkat  100,1 110,2 114,1 11�,� 12�,4

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi HC.4.3 36,8 41,3 42,8 44,5 45,5

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut HC.4.3 63,3 68,9 71,3 75,0 77,9

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit  2��,4 �0�,� ���,� �22,� �4�,�

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit HC.R.1 279,4 307,6 355,7 322,8 347,7

Terveydenhuoltomenot yhteensä HC1–HCR1 � �41,� � ��2,2 � 001,� � ��1,� � �0�,1

Terveydenhuoltomenojen bruttokansantuote (BKT)-suhde, %  7,7 7,8 7,4 7,2 7,2

Terveydenhuoltomenot asukasta kohden  1 437 1 513 1 557 1 626 1 705

Taulukko jatkuu
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

Toiminto 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Erikoissairaanhoito � 0��,1 � �2�,� � �21,1 � ���,� 4 0�4,0 4 �2�,4

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 529,0 2 760,9 2 971,1 3 195,2 3 357,4 3 612,1

      1.1.1 Vuodeosastohoito 1 763,2 1 925,8 2 039,7 2 202,0 2 289,7 2 475,1

      1.1.2 Päiväkirurgia 156,8 170,4 192,8 199,4 220,3 244,2

      1.1.3 Avohoito 609,0 664,7 738,6 793,8 847,4 892,9

   1.2 Psykiatrinen hoito 463,1 480,7 544,8 546,3 570,7 568,3

      1.2.1 Vuodeosastohoito 358,8 376,9 426,9 417,5 431,2 429,7

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (yli 180 vrk)

80,3 92,5 128,9 116,8 114,6 120,5

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enintään 
                     180 vrk)

278,4 284,4 298,1 300,7 316,6 309,2

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 100,0 98,9 111,3 122,4 133,9 132,2

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 4,3 4,9 6,6 6,4 5,6 6,4

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopal-
         velut yksityisiltä

64,0 88,2 105,2 115,3 125,9 144,9

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammas
   huolto)

1 ��4,� 1 ��2,� 1 ���,4 2 0��,4 2 2��,1 2 ���,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 649,9 691,9 732,0 794,0 834,9 902,7

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 341,1 364,5 386,1 429,6 442,6 483,2

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 308,7 327,4 345,9 364,5 392,3 419,6

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito 150,3 158,2 163,7 172,4 186,4 193,7

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21-89 vrk) vuodeosastohoito 158,4 169,2 182,2 192,1 205,8 225,8

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) 1 034,0 1 091,7 1 179,9 1 208,7 1 294,3 1 353,0

      2.2.1 Fysioterapia 39,4 41,7 59,7 53,9 61,2 62,8

      2.2.2 Mielenterveyshoito 38,3 41,7 48,5 61,1 70,8 67,0

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoiminta 77,7 82,1 90,7 92,7 100,0 104,1

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 42,9 46,2 50,5 51,3 54,3 55,8

      2.2.5 Kotisairaanhoito 136,1 147,9 171,4 173,7 187,4 210,5

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 27,6 29,1 31,4 32,2 34,5 36,1

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 16,5 17,4 18,8 19,3 20,6 21,6

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta 532,6 549,0 562,7 568,1 591,0 613,5

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu avohoito-
               toiminta

122,7 136,4 146,2 156,4 174,3 181,7

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon osto-
         palvelut yksityisiltä

50,8 69,2 76,5 93,6 106,9 124,1

� Hammashuolto ���,� 44�,� 4��,4 �0�,4 ��2,0 ��2,2

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 197,2 215,8 224,7 236,7 251,9 273,0

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ham-
         mashuollon ostopalvelut yksityisiltä

1,7 3,0 7,9 8,5 9,0 14,0

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto 112,4 163,7 197,1 287,5 301,9 299,2

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 9,4 10,0 10,5 11,1 7,3 11,8

   3.5. Hammasprotetiikka 49,1 53,0 56,2 59,5 61,8 64,2

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto ���,� ���,� ���,1 4��,� 4��,� �0�,�

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 44,2 49,7 62,2 73,9 83,1 94,3

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto 267,8 292,1 309,0 337,0 355,3 382,8

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto 8,4 8,1 6,6 6,6 7,7 8,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 15,2 16,4 17,3 18,2 23,3 20,4

� Vanhusten laitoshoito �4�,� ���,0 �00,4 �1�,� ���,� ���,2

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 434,0 455,3 473,4 485,9 518,6 525,5

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 109,4 117,7 127,1 131,9 150,4 167,6

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto �20,� �42,� ���,� ��0,� �4�,� ��0,�

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 197,4 217,6 231,8 242,9 246,0 249,5

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 26,9 33,4 33,0 33,4 33,6 34,3

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 170,5 184,2 198,8 209,5 212,5 215,2

Taulukko jatkuu
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

Toiminto 2000 2001 2002 200� 2004 200�

   6.2 Yksityinen kuntoutus 281,0 271,7 292,2 307,0 313,4 317,6

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 36,9 39,5 40,2 41,7 42,2 42,2

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 48,1 52,0 54,5 59,8 62,8 66,6

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 57,2 62,0 69,6 79,4 83,3 85,0

� Muu terveydenhuolto 1��,� 1��,� 1��,0 1�1,� 20�,� 21�,1

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 120,4 125,7 130,9 137,8 146,1 152,2

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon 
         ostopalvelut yksityisiltä

18,7 18,8 18,0 18,6 19,2 23,0

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveyden-
         huolto (pl. hammashuolto)

27,5 32,8 38,2 35,3 40,6 41,9

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 1 40�,0 1 �4�,� 1 ���,1 1 �14,� 1 �44,4 2 0�0,�

   8.1 Reseptilääkkeet 1 141,0 1 265,7 1 403,1 1 506,5 1 626,4 1 698,5

      8.1.1 Peruskorvatut 640,5 683,1 758,5 808,3 860,2 879,0

      8.1.2 Erityiskorvaukset 457,7 534,5 590,4 628,8 677,7 720,0

      8.1.3 Lisäkorvaukset 42,8 48,1 54,2 69,4 88,5 99,5

   8.2 Käsikauppalääkkeet 236,0 251,0 260,0 270,0 278,0 319,0

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 31,0 33,0 35,0 38,0 40,0 43,0

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 2��,� 2�4,� �02,0 �1�,� ��2,� �44,�

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet 241,0 260,0 276,0 292,0 304,0 315,0

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet (pl. ham-
         masprotetiikka)

22,7 24,5 26,0 27,5 28,6 29,7

10 Terveydenhuollon hallintomenot 2��,1 2�2,� 2��,4 �1�,� ��0,0 �4�,�

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto 240,2 253,1 266,6 285,7 296,0 291,2

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityis-
           sektori 

13,9 7,9 15,4 16,0 15,5 18,0

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 11,0 11,8 14,4 14,3 18,4 39,1

11 Matkat 1��,4 1�2,� 141,� 1�0,� 1�1,� 1��,�

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi 49,1 53,1 56,0 60,2 65,0 68,6

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut 84,4 79,4 85,8 90,5 96,5 118,1

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit ��2,2 40�,� 4��,0 �02,� 4��,4 ��1,�

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 352,2 407,8 486,0 502,9 499,4 531,9

Terveydenhuoltomenot yhteensä � 24�,1 10 0�4,� 10 �00,� 11 ���,2 12 2�2,0 1� 01�,2

Terveydenhuoltomenojen bruttokansantuote (BKT)-suhde, % 7,0 7,2 7,6 8,0 8,1 8,3

Terveydenhuoltomenot asukasta kohden 1 787 1 934 2 096 2 232 2 349 2 481
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 2. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain 1995–2005, milj. euroa vuoden 2005 hinnoin 

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1���

1 Erikoissairaanhoito � 2��,� � �10,2 � 2��,1 � ���,� � ���,1

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 694,9 2 752,2 2 726,8 2 796,8 2 847,4

      1.1.1 Vuodeosastohoito 1 966,8 2 013,2 1 989,7 2 042,3 2 044,1

      1.1.2 Päiväkirurgia 136,2 139,1 138,1 141,5 157,3

      1.1.3 Avohoito 591,9 599,9 598,9 613,0 646,0

   1.2 Psykiatrinen hoito 474,2 480,0 473,6 469,3 470,3

      1.2.1 Vuodeosastohoito 356,8 363,5 357,3 355,1 351,0

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (yli 180 vrk)

75,1 75,4 75,1 78,2 72,8

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enintään 
                    180 vrk)

281,7 288,0 282,2 276,9 278,2

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 110,3 111,9 111,7 109,3 113,1

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 7,2 4,6 4,6 4,9 6,2

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopalve-
         lut yksityisiltä

66,6 78,0 66,7 73,5 75,4

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammas-
   huolto)

1 �1�,4 1 ���,2 1 ���,� 1 ���,1 2 02�,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 731,3 754,9 736,9 746,5 762,7

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 428,6 430,7 417,0 407,8 408,5

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 302,7 324,2 319,9 338,6 354,2

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito 150,0 163,4 159,0 165,9 174,8

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21-89 vrk) vuodeosastohoito 152,7 160,8 161,0 172,7 179,5

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) 1 138,9 1 175,6 1 176,5 1 190,0 1 205,2

      2.2.1 Fysioterapia 45,1 46,5 46,5 47,1 47,7

      2.2.2 Mielenterveyshoito 26,9 27,8 27,8 28,1 28,5

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoiminta 92,5 95,5 95,5 96,6 97,8

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 51,9 53,6 53,6 54,2 54,9

      2.2.5 Kotisairaanhoito 160,6 165,8 165,9 167,8 169,9

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 20,6 21,2 21,3 21,5 21,8

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 12,6 13,0 13,1 13,2 13,4

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta 608,1 627,7 628,2 635,4 643,5

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu avohoito-
               toiminta

120,7 124,5 124,6 126,1 127,7

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ostopal-
         velut yksityisiltä

48,2 42,8 53,8 56,6 58,8

� Hammashuolto ��1,� ��1,1 ��1,� 422,� 41�,2

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 239,2 241,6 232,2 234,8 231,9

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ham-
         mashuollon ostopalvelut yksityisiltä

2,1 2,2 2,3 1,9 2,3

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto 90,8 95,4 104,0 130,4 124,7

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 10,8 10,4 10,5 10,3 10,7

   3.5. Hammasprotetiikka 38,8 41,5 42,3 45,3 47,5

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto �02,� �1�,� �2�,2 �4�,1 ��0,4

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 29,6 35,5 38,6 40,3 44,4

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto 246,3 250,9 257,7 275,5 287,8

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto 10,3 10,6 10,6 10,7 10,9

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 16,3 16,3 16,3 16,5 17,3

� Vanhusten laitoshoito �2�,4 �1�,1 ��1,� �2�,� �2�,2

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 511,7 498,6 510,6 502,2 499,2

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 117,7 120,5 120,7 121,7 127,0

Taulukko jatkuu
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1���

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto �22,� �20,4 �10,� �2�,4 ��2,1

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 213,2 211,1 210,8 224,0 223,5

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 30,6 31,1 30,6 35,1 33,7

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 182,6 179,9 180,2 188,9 189,8

   6.2 Yksityinen kuntoutus 252,4 235,1 234,1 237,0 297,4

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 31,2 42,7 43,2 45,1 44,0

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 55,4 45,8 49,5 54,1 53,0

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 70,5 85,8 73,1 69,2 64,3

� Muu terveydenhuolto 210,� 204,� 20�,� 1��,� 1��,1

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 140,2 139,9 142,4 138,1 131,5

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon 
         ostopalvelut yksityisiltä

24,6 23,8 22,8 21,6 22,2

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveyden-
         huolto (pl. hammashuolto)

45,7 41,2 42,6 40,1 31,4

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat ���,4 ���,� 1 02�,� 1 1�4,0 1 2��,�

   8.1 Reseptilääkkeet 678,7 750,6 817,2 880,3 1 000,1

      8.1.1 Peruskorvatut 349,8 394,9 436,4 482,1 583,3

      8.1.2 Erityiskorvaukset 316,5 339,5 359,4 371,0 382,6

      8.1.3 Lisäkorvaukset 12,4 16,2 21,5 27,2 34,2

   8.2 Käsikauppalääkkeet 186,2 196,5 176,6 247,6 260,6

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 32,5 31,5 33,0 36,0 38,9

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 2��,1 2��,� 2�2,� �12,2 �2�,�

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet 250,1 266,5 272,7 291,3 305,7

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet (pl. hammas-
         protetiikka)

17,9 19,2 19,6 20,9 22,0

10 Terveydenhuollon hallintomenot 2��,� 2��,4 ���,0 �4�,� ��1,4

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto 271,1 267,6 308,2 324,6 302,8

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityis-
           sektori 

13,2 13,3 13,3 13,1 15,2

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 11,3 12,5 13,5 12,1 13,4

11 Matkat 120,� 12�,� 1�2,� 1��,� 1��,1

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi 44,4 48,2 49,7 51,0 50,9

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut 76,5 80,4 82,9 85,7 87,1

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit ���,� ��2,� 44�,0 ���,� 41�,2

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 365,9 392,3 445,0 393,5 415,2

Terveydenhuoltomenot yhteensä � 24�,� � �10,� � ��0,4 � �0�,� 10 202,�

Käytetyt indeksit: 11. Matkat – Liikenteen kuluttajahintaindeksi (Terveydenhuollon yksikkökustannukset Suomessa vuonna 
2006. Hujanen ym. 2008); 8.1 Reseptilääkkeet – reseptilääkkeiden tukkuhintaindeksi (Tilastokeskus); 8.2 Käsikauppalääkkeet 
– käsikauppalääkkeiden tukkuhintaindeksi (Tilastokeskus); 8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat – farmaseuttisten tuotteiden 
kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus); Muutoin – Julkisten menojen kuntatalouden terveystoimen hintaindeksi (Tilastokeskus)

Taulukko jatkuu
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Stakes, Raportteja 16/2008

Toiminto 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Erikoissairaanhoito � ��2,� � ���,1 � ���,� 4 0�4,1 4 1��,� 4 �2�,4

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 2 923,5 3 098,7 3 246,3 3 391,7 3 459,1 3 612,1

      1.1.1 Vuodeosastohoito 2 038,2 2 161,4 2 228,6 2 337,5 2 359,1 2 475,1

      1.1.2 Päiväkirurgia 181,3 191,3 210,7 211,7 227,0 244,2

      1.1.3 Avohoito 704,0 746,0 807,0 842,6 873,0 892,9

   1.2 Psykiatrinen hoito 535,3 539,5 595,3 579,9 588,0 568,3

      1.2.1 Vuodeosastohoito 414,7 423,0 466,5 443,2 444,3 429,7

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (yli 180 vrk)

92,9 103,8 140,8 124,0 118,0 120,5

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enin-
                     tään 180 vrk)

321,9 319,2 325,7 319,2 326,2 309,2

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 115,6 111,0 121,6 130,0 137,9 132,2

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 5,0 5,5 7,2 6,8 5,8 6,4

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon 
         ostopalvelut yksityisiltä

74,0 98,9 114,9 122,4 129,7 144,9

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja 
   hammashuolto)

2 00�,2 2 0��,4 2 1�2,� 2 22�,� 2 �0�,� 2 ���,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 751,2 776,5 799,8 842,9 860,2 902,7

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 394,3 409,0 421,8 456,0 456,0 483,2

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 356,9 367,4 378,0 386,9 404,2 419,6

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito 173,8 177,5 178,9 183,0 192,1 193,7

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21–89 vrk) vuodeosasto-
                     hoito

183,1 189,9 199,1 203,9 212,1 225,8

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) 1 195,3 1 225,2 1 289,2 1 283,1 1 333,5 1 353,0

      2.2.1 Fysioterapia 45,5 46,8 65,3 57,2 63,1 62,8

      2.2.2 Mielenterveyshoito 44,3 46,8 53,0 64,9 73,0 67,0

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoi-
               minta

89,9 92,1 99,1 98,4 103,1 104,1

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 49,6 51,9 55,1 54,5 56,0 55,8

      2.2.5 Kotisairaanhoito 157,4 166,0 187,3 184,4 193,0 210,5

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 31,9 32,7 34,3 34,2 35,5 36,1

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 19,1 19,6 20,5 20,4 21,3 21,6

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta 615,7 616,2 614,9 603,1 608,9 613,5

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu 
               avohoitotoiminta

141,9 153,1 159,7 166,0 179,6 181,7

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon 
         ostopalvelut yksityisiltä

58,7 77,7 83,6 99,3 110,2 124,1

� Hammashuolto 42�,� �00,1 �42,� �40,� ��1,1 ��2,2

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 227,9 242,2 245,5 251,3 259,5 273,0

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon 
         hammashuollon ostopalvelut yksityisiltä

2,0 3,4 8,6 9,1 9,3 14,0

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammas-
         huolto

129,9 183,7 215,4 305,2 311,1 299,2

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 10,9 11,2 11,5 11,8 7,5 11,8

   3.5. Hammasprotetiikka 56,8 59,5 61,4 63,1 63,7 64,2

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto ���,0 411,1 4�1,� 4�2,� 4��,� �0�,�

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 51,1 55,8 68,0 78,5 85,7 94,3

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto 309,6 327,9 337,7 357,7 366,0 382,8

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto 9,7 9,1 7,2 7,1 8,0 8,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 17,6 18,4 18,9 19,3 24,0 20,4

� Vanhusten laitoshoito �2�,1 �4�,0 ���,0 ���,� ���,2 ���,2

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 501,7 511,0 517,2 515,8 534,3 525,5

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 126,4 132,1 138,8 140,0 154,9 167,6

Taulukko jatkuu
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Toiminto 2000 2001 2002 200� 2004 200�

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveyden-
   huolto

�1�,4 �21,� ��2,0 ���,� ��0,4 ��0,�

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 228,1 244,3 253,2 257,9 253,5 249,5

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 31,1 37,5 36,1 35,5 34,6 34,3

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 197,1 206,8 217,2 222,4 218,9 215,2

   6.2 Yksityinen kuntoutus 324,9 305,0 319,2 325,9 322,9 317,6

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 42,7 44,3 44,0 44,3 43,5 42,2

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 55,6 58,4 59,5 63,5 64,7 66,6

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 66,1 69,5 76,0 84,3 85,8 85,0

� Muu terveydenhuolto 1�2,� 1��,0 204,4 20�,� 212,2 21�,1

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 139,1 141,1 143,0 146,3 150,5 152,2

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoi-
        don ostopalvelut yksityisiltä

21,6 21,1 19,7 19,8 19,8 23,0

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen tervey-
         denhuolto (pl. hammashuolto)

31,8 36,9 41,7 37,5 41,9 41,9

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 1 ���,� 1 4��,� 1 �2�,� 1 ��1,4 1 �0�,2 2 0�0,�

   8.1 Reseptilääkkeet 1 065,6 1 183,4 1 307,4 1 436,6 1 583,8 1 698,5

      8.1.1 Peruskorvatut 598,2 638,7 706,8 770,8 837,7 879,0

      8.1.2 Erityiskorvaukset 427,5 499,8 550,1 599,6 660,0 720,0

      8.1.3 Lisäkorvaukset 39,9 45,0 50,5 66,2 86,2 99,5

   8.2 Käsikauppalääkkeet 264,6 276,2 280,2 284,9 284,5 319,0

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 37,1 38,2 38,7 39,9 40,9 43,0

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat �04,� �1�,� �2�,� ���,1 �42,� �44,�

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet 278,6 291,8 301,6 310,0 313,2 315,0

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet 
         (pl. hammasprotetiikka)

26,2 27,5 28,4 29,2 29,4 29,7

10 Terveydenhuollon hallintomenot �0�,4 �0�,2 �2�,� ���,4 �40,0 �4�,�

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto 277,7 284,0 291,3 303,2 305,0 291,2

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: 
           yksityissektori 

16,0 8,9 16,8 17,0 16,0 18,0

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 12,7 13,3 15,7 15,2 19,0 39,1

11 Matkat 141,0 1��,� 14�,� 1��,2 1��,� 1��,�

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi 51,9 55,6 58,0 62,4 66,6 68,6

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut 89,2 83,2 88,8 93,8 99,0 118,1

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 40�,2 4��,� ��1,0 ���,� �14,� ��1,�

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 407,2 457,6 531,0 533,8 514,5 531,9

Terveydenhuoltomenot yhteensä 10 41�,4 11 011,0 11 ���,� 12 1��,� 12 ���,4 1� 01�,2
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lIITETAuluKKO 3. Terveydenhuoltomenojen rakenne 1995–2005, % 

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1���

1 Erikoissairaanhoito ��,� ��,� �2,� �2,� �2,�

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 28,0 27,8 27,2 27,4 27,1

      1.1.1 Vuodeosastohoito 20,5 20,4 19,9 20,0 19,4

      1.1.2 Päiväkirurgia 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5

      1.1.3 Avohoito 6,2 6,1 6,0 6,0 6,1

   1.2 Psykiatrinen hoito 4,9 4,9 4,7 4,6 4,5

      1.2.1 Vuodeosastohoito 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito (yli 180 vrk) 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enintään 180 vrk) 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopalvelut 
         yksityisiltä

0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto) 20,0 20,0 1�,� 1�,� 1�,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 7,6 7,6 7,4 7,3 7,3

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 4,5 4,4 4,2 4,0 3,9

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 3,1 3,3 3,2 3,3 3,4

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21-89 vrk) vuodeosastohoito 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) 11,8 11,9 11,8 11,6 11,5

      2.2.1 Fysioterapia 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

      2.2.2 Mielenterveyshoito 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoiminta 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

      2.2.5 Kotisairaanhoito 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta 6,3 6,3 6,3 6,2 6,1

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu avohoitotoiminta 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ostopalvelut 
         yksityisiltä

0,5 0,4 0,5 0,6 0,6

� Hammashuolto 4,0 4,0 �,� 4,1 4,0

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon hammashuol-
         lon ostopalvelut yksityisiltä

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto 0,9 1,0 1,0 1,3 1,2

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   3.5 Hammasprotetiikka 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto �,1 �,2 �,2 �,4 �,4

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

� Vanhusten laitoshoito �,� �,� �,� �,1 �,0

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 5,3 5,0 5,1 4,9 4,7

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto �,� �,� �,1 �,2 �,�

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8

Taulukko jatkuu
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Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1���

   6.2 Yksityinen kuntoutus 2,6 2,4 2,3 2,3 2,8

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 0,7 0,9 0,7 0,7 0,6

� Muu terveydenhuolto 2,2 2,1 2,1 2,0 1,�

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon ostopalve-
         lut yksityisiltä

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto 
         (pl. hammashuolto)

0,5 0,4 0,4 0,4 0,3

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 1�,0 1�,� 1�,� 14,� 1�,�

   8.1 Reseptilääkkeet 10,5 11,0 11,6 11,4 12,3

      8.1.1 Peruskorvatut 5,4 5,8 6,2 6,3 7,2

      8.1.2 Erityiskorvaukset 4,9 5,0 5,1 4,8 4,7

      8.1.3 Lisäkorvaukset 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4

   8.2 Käsikauppalääkkeet 2,2 2,2 2,0 2,6 2,6

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 2,� 2,� 2,� �,1 �,1

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet 2,6 2,7 2,7 2,9 2,9

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet (pl. hammasprote-
         tiikka)

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10 Terveydenhuollon hallintomenot �,1 �,0 �,� �,4 �,2

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto 2,8 2,7 3,1 3,2 2,9

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityissektori 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

11 Matkat 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit �,� 4,0 4,4 �,� �,�

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 3,8 4,0 4,4 3,9 3,9

Terveydenhuoltomenot yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Taulukko jatkuu
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Toiminto 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Erikoissairaanhoito ��,0 ��,2 ��,2 ��,1 ��,0 ��,2

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 27,3 27,5 27,3 27,5 27,3 27,8

      1.1.1 Vuodeosastohoito 19,1 19,2 18,7 18,9 18,6 19,0

      1.1.2 Päiväkirurgia 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9

      1.1.3 Avohoito 6,6 6,6 6,8 6,8 6,9 6,9

   1.2 Psykiatrinen hoito 5,0 4,8 5,0 4,7 4,6 4,4

      1.2.1 Vuodeosastohoito 3,9 3,8 3,9 3,6 3,5 3,3

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuodeosastohoito (yli 180 vrk) 0,9 0,9 1,2 1,0 0,9 0,9

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito (enintään 180 vrk) 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostopalvelut 
         yksityisiltä 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiskelu- ja hammashuolto) 1�,� 1�,� 1�,2 1�,0 1�,2 1�,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 7,0 6,9 6,7 6,8 6,8 6,9

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 3,7 3,6 3,5 3,7 3,6 3,7

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 3,3 3,3 3,2 3,1 3,2 3,2

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuodeosastohoito 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21-89 vrk) vuodeosastohoito 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) 11,2 10,9 10,8 10,4 10,5 10,4

      2.2.1 Fysioterapia 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

      2.2.2 Mielenterveyshoito 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun neuvolatoiminta 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

      2.2.5 Kotisairaanhoito 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoitotoiminta 5,8 5,5 5,2 4,9 4,8 4,7

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan muu avohoitotoiminta 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4
   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon ostopalvelut 
         yksityisiltä 0,5 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0

� Hammashuolto 4,0 4,4 4,� �,2 �,1 �,1

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 2,1 2,2 2,1 2,0 2,1 2,1
   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveydenhuollon hammashuol-
         lon ostopalvelut yksityisiltä 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen hammashuolto 1,2 1,6 1,8 2,5 2,5 2,3

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   3.5. Hammasprotetiikka 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto �,� �,� �,� �,� �,� �,�

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveyshuolto 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveydenhuolto 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. hammashuolto) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

� Vanhusten laitoshoito �,� �,� �,� �,� �,4 �,�

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,0

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen terveydenhuolto �,� �,4 �,� �,� �,1 �,�

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 2,1 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9

   6.1.1 Yleislääkäripalvelut 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

   6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7

Taulukko jatkuu
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Toiminto 2000 2001 2002 200� 2004 200�

   6.2 Yksityinen kuntoutus 3,0 2,7 2,7 2,6 2,6 2,4

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

� Muu terveydenhuolto 1,� 1,� 1,� 1,� 1,� 1,�

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2
   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalaitoshoidon ostopalve-
         lut yksityisiltä 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto 
         (pl. hammashuolto) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 1�,2 1�,4 1�,� 1�,� 1�,� 1�,�

   8.1 Reseptilääkkeet 12,3 12,6 12,9 12,9 13,2 13,0

      8.1.1 Peruskorvatut 6,9 6,8 7,0 6,9 7,0 6,8

      8.1.2 Erityiskorvaukset 4,9 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5

      8.1.3 Lisäkorvaukset 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8

   8.2 Käsikauppalääkkeet 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 2,5

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulutustavarat 2,� 2,� 2,� 2,� 2,� 2,�

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4
   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuvälineet (pl. hammasprote-
         tiikka) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10 Terveydenhuollon hallintomenot 2,� 2,� 2,� 2,� 2,� 2,�

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleishallinto 2,6 2,5 2,4 2,5 2,4 2,2

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuutus: yksityissektori 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

11 Matkat 1,4 1,� 1,� 1,� 1,� 1,4

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: ambulanssi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: muut 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit �,� 4,1 4,� 4,� 4,1 4,1

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 3,8 4,1 4,5 4,3 4,1 4,1

Terveydenhuoltomenot yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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lIITETAuluKKO 4a. vanhustenhuollon menot 1995–2005, milj. euroa käyvin hinnoin*

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Vanhustenhuollon käyttömenot 1 ���,� 1 414,� 1 ���,� 1 4�0,� 1 �1�,2 1 �1�,4 1 ���,� 1 �0�,� 2 0��,4 2 22�,0 2 ��2,�

   1.1 Vanhusten laitoshoitopalvelut 480,6 485,5 504,7 511,8 524,4 543,3 573,0 600,4 617,8 668,9 693,2

      1.1.1 Julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut 390,7 391,0 408,2 412,0 418,0 434,0 455,3 473,4 485,9 518,6 525,5

      1.1.2 Yksityisten palveluntuottajien tuottamat palvelut** 89,9 94,5 96,5 99,8 106,3 109,4 117,7 127,1 131,9 150,4 167,6

   1.2 Julkiset perusterveydenhuollon pitkäaikaishoidon palvelut (vähintään 
         90 vrk)

327,3 337,7 333,3 334,6 342,0 341,1 364,5 386,1 429,6 442,6 483,2

   1.3 Kotipalvelut* 291,7 310,6 310,0 328,5 343,4 377,7 406,5 419,6 430,0 453,3 468,0

      1.3.1 Julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut*** 277,6 295,4 292,3 307,8 321,7 353,1 376,2 385,4 394,9 416,1 430,7

      1.3.2 Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut palvelut*** 14,1 15,2 17,7 20,7 21,7 24,6 30,3 34,1 35,1 37,2 37,3

   1.4 Muut vanhusten palvelut*** 237,0 280,4 247,6 275,7 308,4 357,3 419,6 497,6 576,0 661,2 748,5

      1.4.1 Julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut*** 154,5 180,1 126,1 131,2 137,3 159,4 180,0 213,4 232,3 276,5 312,0

      1.4.2 Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut palvelut*** 82,5 100,3 121,5 144,5 171,1 197,9 239,6 284,2 343,7 384,6 436,4

2 Vanhustenhuollon investoinnit ��,� 4�,� ��,1 2�,4 2�,� ��,� 40,0 42,� �2,1 �0,� �1,0

   2.1 Kuntien vanhusten laitoshoitoinvestoinnit 33,6 40,9 34,4 25,8 29,1 39,0 38,5 42,0 60,1 49,8 59,9

   2.2 Vanhainkotikuntayhtymien investoinnit 5,4 2,8 0,7 0,5 0,5 0,4 1,6 0,6 2,0 0,7 1,0

Vanhustenhuollon menot yhteensä 1 ���,� 1 4��,� 1 4�0,� 1 4��,0 1 �4�,� 1 ���,� 1 �0�,� 1 �4�,� 2 11�,� 2 2��,� 2 4��,�

* = Kotitalouksien itsenäisesti hankkimat palvelut ovat tarkastelun ulkopuolella.
** = Luokka sisältää kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelut yksityisiltä, Valtiokonttorin pitkäaikaishoidon ostot sekä Raha-automaattiyhdistyksen vanhustenhuollon toiminta-
avustukset.
*** = Luokka ei sisälly SHA-tilastoinnin mukaisiin terveydenhuoltomenoihin, mutta sisältyy terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen menoihin luokkaan HC.R.6.1.
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lIITETAuluKKO 4b. vanhustenhuoltomenojen rakenne 1995–2005, %*

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Vanhustenhuollon käyttömenot ��,2 ��,0 ��,� ��,2 ��,1 ��,� ��,� ��,� ��,1 ��,� ��,�

   1.1 Vanhusten laitoshoitopalvelut 34,9 33,3 35,3 34,7 33,9 32,8 31,8 30,8 29,2 29,4 28,2

      1.1.1 Julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut 28,4 26,8 28,5 27,9 27,0 26,2 25,2 24,3 23,0 22,8 21,4

      1.1.2 Yksityisten palveluntuottajien tuottamat palvelut** 6,5 6,5 6,7 6,8 6,9 6,6 6,5 6,5 6,2 6,6 6,8

   1.2 Julkiset perusterveydenhuollon pitkäaikaishoidon palvelut (vähintään 
         90 vrk)

23,8 23,2 23,3 22,7 22,1 20,6 20,2 19,8 20,3 19,4 19,7

   1.3 Kotipalvelut* 21,2 21,3 21,7 22,2 22,2 22,8 22,5 21,6 20,3 19,9 19,1

      1.3.1 Julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut*** 20,2 20,3 20,4 20,8 20,8 21,3 20,9 19,8 18,7 18,3 17,6

      1.3.2 Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut palvelut*** 1,0 1,0 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 1,8 1,7 1,6 1,5

   1.4 Muut vanhusten palvelut*** 17,2 19,2 17,3 18,7 19,9 21,5 23,3 25,6 27,2 29,0 30,5

      1.4.1 Julkisten palveluntuottajien tuottamat palvelut*** 11,2 12,4 8,8 8,9 8,9 9,6 10,0 11,0 11,0 12,1 12,7

      1.4.2 Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut palvelut*** 6,0 6,9 8,5 9,8 11,1 11,9 13,3 14,6 16,2 16,9 17,8

2 Vanhustenhuollon investoinnit 2,� �,0 2,� 1,� 1,� 2,4 2,2 2,2 2,� 2,2 2,�

   2.1 Kuntien vanhusten laitoshoitoinvestoinnit 2,4 2,8 2,4 1,7 1,9 2,4 2,1 2,2 2,8 2,2 2,4

   2.2 Vanhainkotikuntayhtymien investoinnit 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Vanhustenhuollon menot yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* = Kotitalouksien itsenäisesti hankkimat palvelut ovat tarkastelun ulkopuolella.
** = Luokka sisältää kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelut yksityisiltä, Valtiokonttorin pitkäaikaishoidon ostot sekä Raha-automaattiyhdistyksen vanhustenhuollon toiminta-
avustukset.
*** = Luokka ei sisälly SHA-tilastoinnin mukaisiin terveydenhuoltomenoihin, mutta sisältyy terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen menoihin luokkaan HC.R.6.1.
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lIITETAuluKKO 5a. lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden menot 1995–2005, milj. euroa käyvin hinnoin

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat (ml. sairaalalääkkeet) 1 10�,� 1 22�,� 1 �01,4 1 402,1 1 ��0,� 1 ��0,0 1 �02,� 1 ���,1 2 11�,� 2 2��,4 2 420,�

   1.1 Reseptilääkkeet 773,3 855,2 932,0 957,7 1 083,9 1 141,0 1 265,7 1 403,1 1 506,5 1 626,4 1 698,5

      1.1.1 Peruskorvatut 398,5 449,9 497,7 524,4 632,3 640,5 683,1 758,5 808,3 860,2 879,0

      1.1.2 Erityiskorvaukset 360,6 386,8 409,9 403,6 414,7 457,7 534,5 590,4 628,8 677,7 720,0

      1.1.3 Lisäkorvaukset 14,1 18,4 24,5 29,6 37,0 42,8 48,1 54,2 69,4 88,5 99,5

   1.2 Käsikauppalääkkeet 158,9 172,9 157,7 214,4 228,2 236,0 251,0 260,0 270,0 278,0 319,0

   1.3 Sairaalalääkkeet 150,3 171,3 185,7 201,0 206,7 222,0 253,0 288,0 302,0 325,0 360,0

   1.4 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 24,0 24,0 26,0 29,0 32,0 31,0 33,0 35,0 38,0 40,0 43,0

lIITETAuluKKO 5b. lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden menojen rakenne 1995–2005, %

Toiminto 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat (ml. sairaalalääkkeet) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

   1.1 Reseptilääkkeet 69,9 69,9 71,6 68,3 69,9 70,0 70,2 70,6 71,2 71,7 70,2

      1.1.1 Peruskorvatut 36,0 36,8 38,2 37,4 40,8 39,3 37,9 38,2 38,2 37,9 36,3

      1.1.2 Erityiskorvaukset 32,6 31,6 31,5 28,8 26,7 28,1 29,6 29,7 29,7 29,9 29,7

      1.1.3 Lisäkorvaukset 1,3 1,5 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 2,7 3,3 3,9 4,1

   1.2 Käsikauppalääkkeet 14,4 14,1 12,1 15,3 14,7 14,5 13,9 13,1 12,8 12,2 13,2

   1.3 Sairaalalääkkeet 13,6 14,0 14,3 14,3 13,3 13,6 14,0 14,5 14,3 14,3 14,9

   1.4 Muut lääkinnälliset kulutustavarat 2,2 2,0 2,0 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
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lIITETAuluKKO 6a. Terveydenhuollon rahoitus 1995–2005, milj. euroa käyvin hinnoin

Rahoittaja ICHA-HF 1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Julkinen rahoitus HF.1 � 440,� � ���,0 � �40,� � 1�0,� � 4��,� � ���,� � 414,4 � 0��,0 � �0�,� � 14�,� � ���,�

   1.1 Yleinen julkishallinto (pl. Kela) HF.1.1 4 499,1 4 706,4 4 847,1 5 004,8 5 208,6 5 461,9 5 958,6 6 486,4 6 873,0 7 277,9 7 809,3

      1.1.1 Valtio HF.1.1.1 1 999,9 1 762,0 1 508,0 1 423,9 1 444,6 1 700,2 1 820,6 1 970,3 2 223,3 2 558,3 2 848,4

      1.1.2 Kunnat HF.1.1.3 2 499,3 2 944,4 3 339,1 3 580,9 3 764,0 3 761,7 4 138,0 4 516,1 4 649,7 4 719,6 4 961,0

   1.2 Kela HF.1.2 941,3 1 029,5 1 093,2 1 176,1 1 268,9 1 325,3 1 455,8 1 599,7 1 730,9 1 865,7 1 947,6

2 Yksityinen rahoitus HF.2 1 �00,� 2 01�,2 2 0�1,0 2 200,� 2 �2�,� 2 4�1,� 2 �20,� 2 �14,� � 0�2,� � 1��,4 � 2��,�

   2.1 Avustuskassat HF.2.1 38,1 40,7 41,5 43,6 46,1 49,6 46,0 54,3 55,3 55,4 55,0

   2.2 Yksityinen vakuutus HF.2.2 148,5 150,5 175,1 178,4 187,7 192,8 197,4 204,3 216,3 223,4 230,8

   2.3 Kotitaloudet HF.2.3 1 503,9 1 596,4 1 615,7 1 734,2 1 839,9 1 939,0 2 070,8 2 169,1 2 391,9 2 469,1 2 557,6

   2.4 Kotitalouksia palvelevat voit-
         toa tavoittelemattomat yhteisöt

HF.2.4 87,3 103,2 96,4 98,0 98,6 103,4 112,5 123,7 139,4 145,8 150,7

   2.5 Työnantajat HF.2.5 123,1 125,4 132,3 146,5 157,4 177,1 193,7 263,6 229,5 244,7 265,3

Yhteensä  � �41,� � ��2,2 � 001,� � ��1,� � �0�,1 � 24�,1 10 0�4,� 10 �00,� 11 ���,2 12 2�2,0 1� 01�,2

lIITETAuluKKO 6b. Terveydenhuollon rahoitusrakenne 1995–2005, %

Rahoittaja ICHA-
HF

1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

1 Julkinen rahoitus HF.1 �4,1 �4,0 �4,2 ��,� ��,� ��,4 ��,� �4,2 ��,� �4,4 ��,0

   1.1 Yleinen julkishallinto (pl. Kela) HF.1.1 61,3 60,7 60,6 59,7 59,1 59,1 59,4 59,5 59,1 59,3 60,0

      1.1.1 Valtio HF.1.1.1 27,2 22,7 18,8 17,0 16,4 18,4 18,1 18,1 19,1 20,8 21,9

      1.1.2 Kunnat HF.1.1.3 34,0 38,0 41,7 42,7 42,7 40,7 41,2 41,4 40,0 38,4 38,1

   1.2 Kela HF.1.2 12,8 13,3 13,7 14,0 14,4 14,3 14,5 14,7 14,9 15,2 15,0

2 Yksityinen rahoitus HF.2 2�,� 2�,0 2�,� 2�,� 2�,� 2�,� 2�,1 2�,� 2�,1 2�,� 2�,0

   2.1 Avustuskassat HF.2.1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4

   2.2 Yksityinen vakuutus HF.2.2 2,0 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8

   2.3 Kotitaloudet HF.2.3 20,5 20,6 20,2 20,7 20,9 21,0 20,6 19,9 20,6 20,1 19,6

   2.4 Kotitalouksia palvelevat voit-
         toa tavoittelemattomat yhteisöt

HF.2.4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

   2.5 Työnantajat HF.2.5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,4 2,0 2,0 2,0

Yhteensä  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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lIITETAuluKKO 7a. Terveydenhuoltomenot toiminnoittain ja rahoittajittain vuonna 2005, milj. euroa käyvin hinnoin

Rahoittaja HF.1 HF.1.1 HF.1.2 HF.2 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�  
Y

h
te

en
säToiminto Julkinen 

rahoitus
Valtio ja  
kunnat

Kela Yksi-
tyinen 

rahoitus

Avustus-
kassat

Yksi-
tyinen 
vakuu-

tus

Koti- 
taloudet

Voittoa 
tavoit-

telemat-
tomat 

yhteisöt

Työn- 
antajat

1 Erikoissairaanhoito � �2�,4 � �22,� 0,� 402,0 �,1 1�2,� 210,4 �,� 4 �2�,4

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 3 245,1 3 245,1 367,0 0,0 182,7 184,3 3 612,1

      1.1.1 Vuodeosastohoito 2 210,7 2 210,7 264,3 182,7 81,6 2 475,1

      1.1.2 Päiväkirurgia 233,6 233,6 10,5 10,5 244,2

      1.1.3 Avohoito 800,7 800,7 92,1 0,0 92,1 892,9

   1.2 Psykiatrinen hoito 537,4 537,4 31,0 25,2 5,8 568,3

      1.2.1 Vuodeosastohoito 404,5 404,5 25,2 25,2 429,7

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuode-
                     osastohoito (yli 180 vrk)

112,0 112,0 8,6 8,6 120,5

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (enintään 180 vrk)

292,6 292,6 16,6 16,6 309,2

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 132,2 132,2 0,0 0,0 132,2

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 0,6 0,6 5,8 5,8 6,4

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaan-
         hoidon ostopalvelut yksityisiltä

140,9 140,4 0,6 4,0 3,1 0,9 144,9

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiske-
   lu- ja hammashuolto)

2 10�,1 2 10�,1 2�4,� 14,� ��,1 220,� 2 ���,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 742,0 742,0 160,7 160,7 902,7

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 395,3 395,3 87,9 87,9 483,2

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 346,8 346,8 72,8 72,8 419,6

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuode-
                     osastohoito

159,7 159,7 34,0 34,0 193,7

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21–89 vrk) 
                     vuodeosastohoito

187,1 187,1 38,8 38,8 225,8

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. ham-
         mashuolto)

1 253,8 1 253,8 99,2 39,1 60,1 1 353,0

      2.2.1 Fysioterapia 20,2 20,2 42,6 39,1 3,5 62,8

      2.2.2 Mielenterveyshoito 67,0 67,0 67,0

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun 
               neuvolatoiminta

104,1 104,1 104,1

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 55,8 55,8 55,8

      2.2.5 Kotisairaanhoito 198,3 198,3 12,1 12,1 210,5

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 36,1 36,1 36,1

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 21,6 21,6 21,6

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoi-
               totoiminta

579,1 579,1 34,4 34,4 613,5

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan 
               muu avohoitotoiminta

171,6 171,6 10,1 10,1 181,7

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveyden-
         huollon ostopalvelut yksityisiltä

109,3 109,3 14,8 14,8 124,1

� Hammashuolto �0�,� 21�,� �1,� ���,� �,� ���,� �,� ��2,2

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 197,9 197,9 75,1 75,1 273,0

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveyden-
         huollon hammashuollon ostopalvelut 
         yksityisiltä

14,0 14,0 14,0

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen 
         hammashuolto

91,5 91,5 207,7 8,3 199,4 299,2

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 2,0 2,0 9,8 9,8 11,8

   3.5. Hammasprotetiikka  64,2 64,2 64,2

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto 21�,� 24,� 1�4,� 2��,1 0,� 20,4 2��,� �0�,�

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 55,3 17,1 38,2 39,0 39,0 94,3

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveys-
         huolto

156,6 156,6 226,2 226,2 382,8

Taulukko jatkuu
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Rahoittaja HF.1 HF.1.1 HF.1.2 HF.2 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�  
Y

h
te

en
säToiminto Julkinen 

rahoitus
Valtio ja  
kunnat

Kela Yksi-
tyinen 

rahoitus

Avustus-
kassat

Yksi-
tyinen 
vakuu-

tus

Koti- 
taloudet

Voittoa 
tavoit-

telemat-
tomat 

yhteisöt

Työn- 
antajat

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveyden-
         huolto

7,7 7,7 0,5 0,5 8,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. ham-
         mashuolto)

 20,4 20,4 20,4

� Vanhusten laitoshoito �21,4 �21,4 1�1,� 144,� 2�,� ���,2

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 399,1 399,1 126,4 126,4 525,5

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 122,2 122,2 45,4 18,1 27,3 167,6

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen 
   terveydenhuolto

���,1 �1,4 �01,� ���,� �0�,� �4,� ��0,�

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 62,2 62,2 187,2 187,2 249,5

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 7,0 7,0 27,3 27,3 34,3

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 55,2 55,2 160,0 160,0 215,2

   6.2 Yksityinen kuntoutus 273,0 71,4 201,6 44,6 44,6 317,6

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 12,1 12,1 30,1 30,1 42,2

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 25,7 25,7 40,9 40,9 66,6

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 0,1 0,1 84,9 0,4 84,5 85,0

� Muu terveydenhuolto 210,� 210,� �,� �,� 21�,1

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 146,7 146,7 5,6 5,6 152,2

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvammalai-
         toshoidon ostopalvelut yksityisiltä

22,1 22,1 0,9 0,9 23,0

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen 
         terveydenhuolto (pl. hammashuolto)

41,9 41,9 41,9

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 1 0��,� 1 0��,� ���,� 14,4 ���,2 2 0�0,�

   8.1 Reseptilääkkeet 1 076,9 1 076,9 621,6 14,4 607,2 1 698,5

      8.1.1 Peruskorvatut 369,9 369,9 509,1 14,4 494,7 879,0

      8.1.2 Erityiskorvaukset 607,5 607,5 112,5 112,5 720,0

      8.1.3 Lisäkorvaukset 99,5 99,5 99,5

   8.2 Käsikauppalääkkeet  319,0 319,0 319,0

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat  43,0 43,0 43,0

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulu-
   tustavarat

 �44,� �,4 ���,� �44,�

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet  315,0 5,4 309,6 315,0

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuväli-
         neet (pl. hammasprotetiikka)

 29,7 29,7 29,7

10 Terveydenhuollon hallintomenot �2�,� 20�,� 11�,2 21,� �,0 �,0 0,� �,0 �4�,�

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon yleis-
           hallinto

287,6 168,4 119,2 3,7 0,7 3,0 291,2

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausvakuu-
           tus: yksityissektori 

 18,0 9,0 9,0 18,0

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 39,1 39,1 39,1

11 Matkat 1��,0 1��,0 2�,� 2�,� 1��,�

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: 
           ambulanssi

59,9 59,9 8,7 8,7 68,6

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: 
           muut

103,1 103,1 15,0 15,0 118,1

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit ��1,� ��1,� ��1,�

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinves-
           toinnit

531,9 531,9 531,9

Terveydenhuoltomenot yhteensä � ���,� � �0�,� 1 �4�,� � 2��,� ��,0 2�0,� 2 ���,� 1�0,� 2��,� 1� 01�,2
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 7b. Terveydenhuoltomenojen rakenne toiminnoittain ja rahoittajittain vuonna 2005, % rahoittajasektorin kokonaisme-
noista

Rahoittaja HF.1 HF.1.1 HF.1.2 HF.2 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�

Y
h

te
en

säToiminto Julkinen 
rahoitus

Valtio ja  
kunnat

Kela Yksi-
tyinen 

rahoitus

Avustus-
kassat

Yksi-
tyinen 
vakuu-

tus

Koti- 
taloudet

Voittoa 
tavoit-

telemat-
tomat 

yhteisöt

Työn- 
antajat

1 Erikoissairaanhoito 40,2 �0,2 0,0 12,� �,� ��,2 �,2 �,� ��,2

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 33,3 41,6 11,3 0,0 79,2 7,2 27,8

      1.1.1 Vuodeosastohoito 22,7 28,3 8,1 79,2 3,2 19,0

      1.1.2 Päiväkirurgia 2,4 3,0 0,3 0,4 1,9

      1.1.3 Avohoito 8,2 10,3 2,8 0,0 3,6 6,9

   1.2 Psykiatrinen hoito 5,5 6,9 1,0 1,0 3,8 4,4

      1.2.1 Vuodeosastohoito 4,2 5,2 0,8 1,0 3,3

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuode-
                     osastohoito (yli 180 vrk)

1,2 1,4 0,3 0,3 0,9

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (enintään 180 vrk)

3,0 3,8 0,5 0,7 2,4

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 1,4 1,7 0,0 0,0 1,0

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 0,0 0,0 0,2 3,8 0,1

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaan-
         hoidon ostopalvelut yksityisiltä

1,4 1,8 0,0 0,1 5,6 0,0 1,1

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiske-
   lu- ja hammashuolto)

21,� 2�,0 �,4 2�,� 1�,� �,� 1�,�

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 7,6 9,5 4,9 6,3 6,9

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 4,1 5,1 2,7 3,4 3,7

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 3,6 4,4 2,2 2,9 3,2

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuode-
                     osastohoito

1,6 2,0 1,0 1,3 1,5

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21–89 vrk) 
                     vuodeosastohoito

1,9 2,4 1,2 1,5 1,7

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. ham-
         mashuolto)

12,9 16,1 3,0 16,9 2,4 10,4

      2.2.1 Fysioterapia 0,2 0,3 1,3 16,9 0,1 0,5

      2.2.2 Mielenterveyshoito 0,7 0,9 0,5

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun 
               neuvolatoiminta

1,1 1,3 0,8

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 0,6 0,7 0,4

      2.2.5 Kotisairaanhoito 2,0 2,5 0,4 0,5 1,6

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 0,4 0,5 0,3

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 0,2 0,3 0,2

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoi-
               totoiminta

5,9 7,4 1,1 1,4 4,7

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan 
               muu avohoitotoiminta

1,8 2,2 0,3 0,4 1,4

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveyden-
         huollon ostopalvelut yksityisiltä

1,1 1,4 0,5 26,9 1,0

� Hammashuolto �,1 2,� 4,� 11,0 1�,1 1�,2 �,� �,1

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 2,0 2,5 2,3 2,9 2,1

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveyden-
         huollon hammashuollon ostopalvelut 
         yksityisiltä

0,1 0,2 0,1

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen 
         hammashuolto

0,9 4,7 6,4 15,1 7,8 2,3

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 0,0 0,0 0,3 6,5 0,1

   3.5. Hammasprotetiikka  2,0 2,5 0,5

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto 2,� 0,� 10,0 �,� 0,0 1�,� 100,0 �,�

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 0,6 0,2 2,0 1,2 14,7 0,7

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveys-
         huolto

1,6 8,0 6,9 85,3 2,9

Taulukko jatkuu
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

Rahoittaja HF.1 HF.1.1 HF.1.2 HF.2 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�

Y
h

te
en

säToiminto Julkinen 
rahoitus

Valtio ja  
kunnat

Kela Yksi-
tyinen 

rahoitus

Avustus-
kassat

Yksi-
tyinen 
vakuu-

tus

Koti- 
taloudet

Voittoa 
tavoit-

telemat-
tomat 

yhteisöt

Työn- 
antajat

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveyden-
         huolto

0,1 0,1 0,0 0,0 0,1

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. 
         hammashuolto)

 0,6 13,5 0,2

� Vanhusten laitoshoito �,� �,� �,� �,� 1�,1 �,�

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 4,1 5,1 3,9 4,9 4,0

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 1,3 1,6 1,4 0,7 18,1 1,3

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen 
terveydenhuolto

�,� 0,� 1�,� 11,� 11,� ��,1 �,�

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 0,6 3,2 5,7 7,3 1,9

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 0,1 0,4 0,8 1,1 0,3

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 0,6 2,8 4,9 6,3 1,7

   6.2 Yksityinen kuntoutus 2,8 0,9 10,4 1,4 1,7 2,4

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 0,1 0,6 0,9 1,2 0,3

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 0,3 1,3 1,3 1,6 0,5

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 0,0 0,0 2,6 0,0 56,1 0,7

� Muu terveydenhuolto 2,2 2,� 0,2 0,� 1,�

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 1,5 1,9 0,2 0,2 1,2

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvamma-
         laitoshoidon ostopalvelut yksityisiltä

0,2 0,3 0,0 0,0 0,2

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen 
         terveydenhuolto (pl. hammashuolto)

0,4 0,5 0,3

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat 11,0 ��,� �0,2 2�,2 ��,� 1�,�

   8.1 Reseptilääkkeet 11,0 55,3 19,1 26,2 23,7 13,1

      8.1.1 Peruskorvatut 3,8 19,0 15,6 26,2 19,3 6,8

      8.1.2 Erityiskorvaukset 6,2 31,2 3,5 4,4 5,5

      8.1.3 Lisäkorvaukset 1,0 5,1 0,8

   8.2 Käsikauppalääkkeet  9,8 12,5 2,5

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat  1,3 1,7 0,3

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulu-
   tustavarat

 10,� �,� 1�,� 2,�

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet  9,7 9,8 12,1 2,4

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuväli-
         neet (pl. hammasprotetiikka)

 0,9 1,2 0,2

10 Terveydenhuollon hallintomenot �,4 2,� �,1 0,� 1�,� �,� 0,0 2,0 2,�

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon 
           yleishallinto

3,0 2,2 6,1 0,1 0,0 2,0 2,2

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausva-
           kuutus: yksityissektori 

 0,6 16,3 3,9 0,1

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 0,4 0,5 0,3

11 Matkat 1,� �,4 0,� 0,� 1,4

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: 
           ambulanssi

0,6 3,1 0,3 0,3 0,5

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: 
           muut

1,1 5,3 0,5 0,6 0,9

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit �,� �,� 4,1

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinves-
           toinnit

5,5 6,8 4,1

Terveydenhuoltomenot yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 7c. Terveydenhuoltomenojen rakenne toiminnoittain ja rahoittajittain vuonna 2005, % toimintokohtaisista menoista

Rahoittaja HF.1 HF.1.1 HF.1.2 HF.2 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�

Y
h

te
en

säToiminto Julkinen 
rahoitus

Valtio ja  
kunnat

Kela Yksi-
tyinen 

rahoitus

Avustus-
kassat

Yksi-
tyinen 
vakuu-

tus

Koti- 
taloudet

Voittoa 
tavoit-

telemat-
tomat 

yhteisöt

Työn- 
antajat

1 Erikoissairaanhoito �0,� �0,� 0,0 �,� 0,1 4,2 4,� 0,1 100,0

   1.1 Somaattinen erikoissairaanhoito 89,8 89,8 10,2 0,0 5,1 5,1 100,0

      1.1.1 Vuodeosastohoito 89,3 89,3 10,7 7,4 3,3 100,0

      1.1.2 Päiväkirurgia 95,7 95,7 4,3 4,3 100,0

      1.1.3 Avohoito 89,7 89,7 10,3 0,0 10,3 100,0

   1.2 Psykiatrinen hoito 94,6 94,6 5,5 4,4 1,0 100,0

      1.2.1 Vuodeosastohoito 94,1 94,1 5,9 5,9 100,0

         1.2.1.1 Pitkäaikainen psykiatrinen vuode-
                     osastohoito (yli 180 vrk)

92,9 92,9 7,1 7,1 100,0

         1.2.1.2 Muu psykiatrinen vuodeosastohoito 
                     (enintään 180 vrk)

94,6 94,6 5,4 5,4 100,0

      1.2.2 Avo- ja päiväosastohoito 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0

      1.2.3 Muu psykiatrinen hoito 9,5 9,5 90,5 90,5 100,0

   1.3 Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaan-
         hoidon ostopalvelut yksityisiltä

97,2 96,9 0,4 2,8 2,1 0,6 100,0

2 Perusterveydenhuolto (pl. työterveys-, opiske
   lu- ja hammashuolto)

��,� ��,� 11,� 0,� 1,� �,� 100,0

   2.1 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 82,2 82,2 17,8 17,8 100,0

      2.1.1 Pitkäaikaishoito (vähintään 90 vrk) 81,8 81,8 18,2 18,2 100,0

      2.1.2 Lyhytaikainen vuodeosastohoito 82,7 82,7 17,4 17,4 100,0

         2.1.2.1 Lyhytaikainen (alle 21 vrk) vuode-
                     osastohoito

82,4 82,4 17,6 17,6 100,0

         2.1.2.2 Muu lyhytkestoinen (21–89 vrk) 
                     vuodeosastohoito

82,8 82,8 17,2 17,2 100,0

   2.2 Perusterveydenhuollon avohoito (pl. ham-
         mashuolto)

92,7 92,7 7,3 2,9 4,5 100,0

      2.2.1 Fysioterapia 32,2 32,2 67,8 62,2 5,6 100,0

      2.2.2 Mielenterveyshoito 100,0 100,0 100,0

      2.2.3 Äitiys-, lasten- ja perhesuunnittelun 
               neuvolatoiminta

100,0 100,0 100,0

      2.2.4 Kouluterveydenhuolto 100,0 100,0 100,0

      2.2.5 Kotisairaanhoito 94,2 94,2 5,8 5,8 100,0

      2.2.6 Laboratoriotutkimus 100,0 100,0 100,0

      2.2.7 Kuvantamistutkimus 100,0 100,0 100,0

      2.2.8 Terveyskeskuslääkäreiden muu avohoi-
               totoiminta

94,4 94,4 5,6 5,6 100,0

      2.2.9 Terveyskeskusten hoitohenkilökunnan 
               muu avohoitotoiminta

94,5 94,5 5,6 5,6 100,0

   2.3 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveyden-
         huollon ostopalvelut yksityisiltä

88,1 88,1 11,9 11,9 100,0

� Hammashuolto 4�,1 �2,� 1�,� ��,� 1,� �1,2 1,� 100,0

   3.1 Perusterveydenhuollon hammashuolto 72,5 72,5 27,5 27,5 100,0

   3.2 Kuntien ja kuntayhtymien perusterveyden-
         huollon hammashuollon ostopalvelut 
         yksityisiltä

100,0 100,0 100,0

   3.3 Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen 
         hammashuolto

30,6 30,6 69,4 2,8 66,6 100,0

   3.4 YTHS:n ja Puolustusvoimien hammashuolto 16,6 16,6 83,4 83,4 100,0

   3.5 Hammasprotetiikka  100,0 100,0 100,0

4 Työterveys- ja opiskeluterveydenhuolto 4�,4 4,� ��,� ��,� 0,1 4,0 �2,� 100,0

   4.1 Perusterveydenhuollon työterveyshuolto 58,6 18,2 40,5 41,4 41,4 100,0

   4.2 Yksityisten palveluntuottajien työterveys-
         huolto

40,9 40,9 59,1 59,1 100,0

Taulukko jatkuu
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

Rahoittaja HF.1 HF.1.1 HF.1.2 HF.2 HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�

Y
h

te
en

säToiminto Julkinen 
rahoitus

Valtio ja  
kunnat

Kela Yksi-
tyinen 

rahoitus

Avustus-
kassat

Yksi-
tyinen 
vakuu-

tus

Koti- 
taloudet

Voittoa 
tavoit-

telemat-
tomat 

yhteisöt

Työn- 
antajat

   4.3 Perusterveydenhuollon opiskeluterveyden-
         huolto

94,4 94,4 5,6 5,6 100,0

   4.4 YTHS:n opiskeluterveydenhuolto (pl. 
         hammashuolto)

 100,0 100,0 100,0

� Vanhusten laitoshoito ��,2 ��,2 24,� 20,� �,� 100,0

   5.1 Julkinen vanhusten laitoshoito 76,0 76,0 24,1 24,1 100,0

   5.2 Yksityinen vanhusten laitoshoito 72,9 72,9 27,1 10,8 16,3 100,0

� Sairausvakuutuksen korvaama yksityinen 
   terveydenhuolto

4�,0 �,4 ��,� �1,0 ��,� 11,1 100,0

   6.1 Yksityislääkäripalvelut 25,0 25,0 75,1 75,1 100,0

      6.1.1 Yleislääkäripalvelut 20,4 20,4 79,6 79,6 100,0

      6.1.2 Erikoislääkäripalvelut 25,7 25,7 74,3 74,3 100,0

   6.2 Yksityinen kuntoutus 86,0 22,5 63,5 14,0 14,0 100,0

   6.3 Yksityinen laboratoriotutkimus 28,7 28,7 71,3 71,3 100,0

   6.4 Yksityinen kuvantamistutkimus 38,6 38,6 61,4 61,4 100,0

   6.5 Muu yksityinen tutkimus ja hoito 0,1 0,1 99,9 0,5 99,4 100,0

� Muu terveydenhuolto ��,0 ��,0 �,0 �,0 100,0

   7.1 Kunnallinen kehitysvammalaitoshoito 96,3 96,3 3,7 3,7 100,0

   7.2 Kuntien ja kuntayhtymien kehitysvamma-
         laitoshoidon ostopalvelut yksityisiltä

95,9 95,9 4,1 4,1 100,0

   7.3 Puolustusvoimien ja Vankeinhoitolaitoksen 
         terveydenhuolto (pl. hammashuolto)

100,0 100,0 100,0

� Lääkkeet ja muut lääkinnälliset kulutustavarat �2,� �2,� 4�,� 0,� 4�,0 100,0

   8.1 Reseptilääkkeet 63,4 63,4 36,6 0,9 35,8 100,0

      8.1.1 Peruskorvatut 42,1 42,1 57,9 1,6 56,3 100,0

      8.1.2 Erityiskorvaukset 84,4 84,4 15,6 15,6 100,0

      8.1.3 Lisäkorvaukset 100,0 100,0 100,0

   8.2 Käsikauppalääkkeet  100,0 100,0 100,0

   8.3 Muut lääkinnälliset kulutustavarat  100,0 100,0 100,0

� Hoitolaitteet ja muut lääkinnälliset kestokulu-
   tustavarat

 100,0 1,� ��,4 100,0

   9.1 Silmälasit ja muut optiset laitteet  100,0 1,7 98,3 100,0

   9.2 Ortopediset ja muut proteettiset apuväli-
         neet (pl. hammasprotetiikka)

 100,0 100,0 100,0

10 Terveydenhuollon hallintomenot ��,� ��,� �4,2 �,2 2,� 2,� 0,2 0,� 100,0

   10.1 Julkisen sektorin terveydenhuollon 
           yleishallinto

98,7 57,8 40,9 1,3 0,2 1,0 100,0

   10.2 Terveydenhuollon hallinto ja sairausva-
           kuutus: yksityissektori 

 100,0 49,8 50,2 100,0

   10.3 Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta 100,0 100,0 100,0

11 Matkat ��,� ��,� 12,� 12,� 100,0

   11.1 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: 
           ambulanssi

87,3 87,3 12,7 12,7 100,0

   11.2 Sairausvakuutuksen korvaamat matkat: 
           muut

87,3 87,3 12,7 12,7 100,0

12 Terveydenhuollon bruttoinvestoinnit 100,0 100,0 100,0

   12.1 Julkiset terveydenhuollon bruttoinves-
           toinnit

100,0 100,0 100,0

Terveydenhuoltomenot yhteensä ��,0 �0,0 1�,0 2�,0 0,4 1,� 1�,� 1,2 2,0 100,0
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 8. Terveydenhuoltomenot suhteessa bruttokansantuotteeseen OECD-maissa 1995–2005, %

1��� 1��� 1��� 1��� 1��� 2000 2001 2002 200� 2004 200�

Australia* 8,0 8,2 8,3 8,3 b 8,4 8,8 8,9 9,1 9,2 9,5 9,5¹ 

Itävalta 9,8 b 9,8 10,0 10,2 10,2 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,2

Belgia 8,2 8,4 8,3 8,4 8,6 8,6 8,7 9,0 10,1 b 10,2 e 10,3 e

Kanada* 9,0 b 8,8 8,8 9,1 8,9 8,8 9,3 9,6 9,8 9,8 9,8

Tšekin tasavalta* 7,0 6,7 6,7 6,6 6,6 6,5 b 6,7 7,1 7,4 b 7,3 7,2

Tanska* 8,1 8,2 8,2 8,3 8,5 8,3 8,6 8,8 9,1 b 9,2 e 9,1 e

Suomi �,� �,� �,2 �,� �,� �,� �,� �,0 �,� �,4 �,�

SHA: Suomi �,� �,� �,4 �,2 �,2 �,0 �,2 �,� �,0 �,1 �,�

Ranska* 9,9 b 9,8 9,7 9,6 9,7 9,6 9,7 10,0 10,9 b 11,0 11,1

Saksa* 10,1 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3 10,4 10,6 10,8 10,6 10,7

Kreikka 7,5 7,4 7,3 7,3 7,5 b 9,3 9,8 9,7 10,0 9,6 10,1

Unkari 7,3 7,0 6,8 7,1 b 7,2 6,9 7,2 7,6 8,3 e 8,1 e 8,1¹e

Islanti 8,2 8,2 8,1 8,6 9,4 9,3 9,2 10,0 10,3 10,0 9,5

Irlanti 6,7 6,5 6,4 6,2 6,3 6,3 7,0 7,2 7,3 7,5 7,5

Italia 7,3 7,4 7,7 7,7 7,8 8,1 8,2 8,3 8,3 8,7 8,9

Japani* 6,9 b 7,0 7,0 7,3 7,5 7,7 7,9 8,0 8,1 8,0 8,0¹ 

Korea* 4,1 4,3 4,3 4,3 4,6 4,8 5,4 5,3 5,4 5,5 6,0

Luxemburg* 5,6 b 5,7 5,6 5,7 5,8 5,8 6,4 6,8 7,6 b 7,9 7,9

Meksiko 5,6 5,1 5,3 5,4 b 5,6 5,6 6,0 6,2 6,3 6,5 6,4

Alankomaat* 8,3 8,2 7,9 8,1 b 8,1 8,0 8,3 8,9 9,1 9,2 9,3

Uusi-Seelanti 7,2 7,1 7,3 7,8 7,6 7,7 7,8 8,2 8,0 8,5 9,0

Norja* 7,9 7,8 8,4 b 9,3 9,3 8,4 8,8 9,8 10,0 9,7 9,1

Puola* 5,5 5,9 5,6 5,9 5,7 5,5 5,9 6,3 b 6,2 6,2 6,2 e

Portugali* 7,8 b 8,0 8,0 8,0 8,2 8,8 b 8,8 9,0 9,7 10,0 10,2

Slovakia* 5,7² 5,7¹ 5,7 5,6 5,7 5,5 5,5 5,6 5,9 7,2 b 7,1

Espanja* 7,4 7,5 7,3 7,3 7,3 b 7,2 7,2 7,3 7,8 b 8,1 8,3

Ruotsi 8,1 8,3 8,1 8,3 8,4 8,4 8,7 9,1 9,3 9,1 9,1

Sveitsi* 9,7 10,1 10,2 10,3 10,5 10,4 10,9 11,1 11,5 11,5 11,6

Turkki 3,4 3,9 4,2 4,8 6,4 b 6,6 7,5 7,4 7,6 7,7 7,6

Iso-Britannia 7,0 7,0 6,8 b 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,8 b 8,1 d 8,3 d

Yhdysvallat* 13,3 13,2 13,1 13,1 13,1 13,2 13,9 14,7 15,2 15,2 15,3

¹ ²: Tieto edellis- tai aiemmalta vuodelta, b: katko aikasarjassa, n: uusi, p: koelaskelma, e: ennakkoarvio, u: internet-päivitys, h: epäluotettava tai puuttuva tieto, d: muutos meto-
dologiassa, * maa raportoinut tiedot vuosilta 2003-2005 SHA:n mukaisina OECD:n, WHO:n ja Eurostatin yhteistiedonkeruussa (Joint Health Accounts Questionnaire 2007).
Lähteet: OECD Health Data 2007 (lokakuu 2007); Joint Health Accounts Questionnaire (http://www.oecd.org/dataoecd/61/54/38110953.xls).
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 9 (OECD). Terveydenhuoltomenot toiminnoittain ja rahoittajittain 2005, milj. euroa käyvin hinnoin

  Financing agents/schemes HF.1   HF.2       

     HF.1.1 HF.1.2  HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�  

Functions
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HC.1;HC.2  Services of curative and rehabilita-
tive care

5 875 5 519 356 1 261 26 222 899 115  7 136

HC.1   Services of curative care 5 582 5 427 154 1 173 26 183 851 114  6 755

HC.2   Services of rehabilitative care 293 92 202 88  39 48 1  381

 HC.1.1;HC.2.1 In-patient curative and rehabilita-
tive care

3 259 3 074 185 358 3 183 172   3 616

 HC.1.1  In-patient curative care 3 009 3 008 1 358 3 183 172   3 367

 HC.2.1  In-patient rehabilitative care 250 65 184       250

 HC.1.2;HC.2.2 Day cases of curative and rehabili-
tative care

236 236  11   11   246

 HC.1.2  Day cases of curative care 236 236  11   11   246

 HC.2.2  Day cases of rehabilitative care           

 HC.1.3;HC.2.3 Out-patient curative and rehabilita-
tive care

2 301 2 130 171 888 23 39 712 115  3 190

 HC.1.3  Out-patient curative care 2 258 2 104 154 800 23  663 114  3 058

 HC.1.3.1 Basic medical and diagnostic services 735 728 7 89 15  63 12 824

 HC.1.3.2 Out-patient dental care 305 214 92 357 8  339 10 662

 HC.1.3.3 All other specialised health care 1 046 991 55 259   252 8 1 305

 HC.1.3.9 All other out-patient curative care 172 172 0 95   11 85 267

 HC.2.3  Out-patient rehabilitative care 43 26 17 88  39 48 1  132

 HC.1.4;HC.2.4 Services of curative home and rehabi-
litative home care

79 79  5   5   84

 HC.1.4  Services of curative home care 79 79  5   5   84

HC.�   Services of long-term nursing care 1 316 1 316  288   255 33  1 604

 HC.3.1 In-patient long-term nursing care 1 197 1 197  281   247 33 1 478

 HC.3.3 Long-term nursing care: home care 119 119  7   7  126

HC.4   Ancillary services to health care 258 58 201 95   95   353

 HC.4.1 Clinical laboratory 48 36 12 30   30  78

 HC.4.2  Diagnostic imaging 47 22 26 41   41   88

 HC.4.3  Patient transport and emergency 
rescue

163  163 24   24   187

HC.�   Medical goods dispensed to out-
patients

1 077  1 077 1 328 20  1 308   2 405

 HC.5.1  Pharmaceutical and other medical 
non-durables

1 077  1 077 984 14  969   2 061

 HC.5.2  Therapeutic appliances and other 
medical durables

   345 5  339   345

HC.�   Prevention and public health services 411 216 195 265     265 676

 HC.6.1 Maternal and child health; family 
planning and counselling

104 104       104

 HC.6.2  School health services 56 56        56

 HC.6.3  Prevention of communicable diseases 32 32        32

 HC.6.4  Prevention of non-communicable 
diseases

8 8        8

 HC.6.5  Occupational health care 212 17 195 265     265 477

HC.�   Health administration and health 
insurance

288 168 119 22 9 9 1 3  309

 HC.7.1  General government administration 
of health

288 168 119 4   1 3  291

 HC.7.2  Health administration and health 
insurance: private

   18 9 9    18

   Current health care expenditure 
HC.1-HC.�

9 225 7 277 1 948 3 259 55 231 2 558 151 265 12 484

Taulukko jatkuu
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

  Financing agents/schemes HF.1   HF.2       

     HF.1.1 HF.1.2  HF.2.1 HF.2.2 HF.2.� HF.2.4 HF.2.�  

Functions
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�

HC.R.1  Capital formation of health care 
provider institutions

532 532        532

   Total  expenditure HC.1-HC.�; HC.R.1 9 757 7 809 1 948 3 259 55 231 2 558 151 265 13 016

HC.R.2 Education and training of health 
personnel

87 87       87

HC.R.3  Research and development in health 173 173        173

HC.R.4 Food, hygiene and drinking water 
control

57 57  7   7  64

HC.R.5  Environmental health 245 245        245

HC.R.6  Administration and provision of social 
services in kind to assist living with 
disease and impairment

1 603 1 349 254 220   220   1 823

 HC.R.6.1 Social services of LTC (LTC other than 
HC.3)

1 480 1 225 254 214   214  1 693

 HC.R.6.9 All other services classified under 
HC.R.6

124 124  6   6  129

HC.R.7  Administration and provision of 
health related cash-benefits

2 276  2 276       2 276
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 10 (OECD). Terveydenhuoltomenot toiminnoittain ja tuottajittain 2005, milj. euroa käyvin hinnoin

   Providers HP.1 HP.2 HP.� HP.4 HP.� HP.� HP.� HP.�  

Functions

Million of national currency
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HC.1; HC.2  Services of curative and rehabilitative care 4 211 256 2 601 64   5  7 136

HC.1   Services of curative care 4 199 0 2 487 64   5  6 755

HC.2   Services of rehabilitative care 12 256 114      381

 HC.1.1; HC.2.1 In-patient curative and rehabilitative care 2 789 250 577      3 616

 HC.1.1  In-patient curative care 2 789  577      3 367

 HC.2.1  In-patient rehabilitative care  250       250

 HC.1.2; HC.2.2 Day cases of curative and rehabilitative care 219  27      246

 HC.1.2  Day cases of curative care 219  27      246

 HC.2.2  Day cases of rehabilitative care          

 HC.1.3; HC.2.3 Out-patient curative and rehabilitative care 1 192 6 1 923 64   5  3 190

 HC.1.3  Out-patient curative care 1 180 0 1 809 64   5  3 058

 HC.1.3.1 Basic medical and diagnostic services 140  684      824

 HC.1.3.2 Out-patient dental care 1 0 592 64   5  662

 HC.1.3.3 All other specialised health care 1 011  294      1 305

 HC.1.3.9 All other out-patient curative care 28  239      267

 HC.2.3  Out-patient rehabilitative care 12 6 114      132

 HC.1.4; HC.2.4 Services of curative home and rehabilitative 
home care

11  73      84

 HC.1.4  Services of curative home care 11  73      84

HC.�   Services of long-term nursing care 213 857 531    4  1 604

 HC.3.1 In-patient long-term nursing care 196 857 421    4  1 478

 HC.3.3 Long-term nursing care: home care 16  110      126

HC.4   Ancillary services to health care 9  226    118  353

 HC.4.1 Clinical laboratory 6  72      78

 HC.4.2  Diagnostic imaging 3  85      88

 HC.4.3  Patient transport and emergency rescue   69    118  187

HC.�   Medical goods dispensed to out-patients    2 405     2 405

 HC.5.1  Pharmaceutical and other medical non-durables    2 061     2 061

 HC.5.2  Therapeutic appliances and other medical 
durables

   345     345

HC.�   Prevention and public health services 24  366  39  247  676

 HC.6.1 Maternal and child health; family planning and 
counselling

15  89      104

 HC.6.2  School health services 9  47      56

 HC.6.3 Prevention of communicable diseases     32    32

 HC.6.4  Prevention of non-communicable diseases     8    8

 HC.6.5  Occupational health care   230    247  477

HC.�   Health administration and health insurance   3  138 168   309

 HC.7.1  General government administration of health   3  138 150   291

 HC.7.2  Health administration and health insurance: 
private

     18   18

   Current health care expenditure HC.1-HC.� 4 457 1 112 3 726 2 469 178 168 375  12 484

HC.R.1   Capital formation of health care provider 
institutions

348 70 109  5    532

   Total  expenditure HC.1-HC.�; HC.R.1 4 805 1 183 3 835 2 469 182 168 375  13 016

Taulukko jatkuu
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11   liitetaulukot

Stakes, Raportteja 16/2008

   Providers HP.1 HP.2 HP.� HP.4 HP.� HP.� HP.� HP.�  

Functions

Million of national currency
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HC.R.2 Education and training of health personnel 87        87

HC.R.3   Research and development in health 41    132    173

HC.R.4 Food, hygiene and drinking water control 0    64    64

HC.R.5   Environmental health     245    245

HC.R.6   Administration and provision of social services 
in kind to assist living with disease and 
impairment

1 1 053 493    276  1 823

 HC.R.6.1 Social services of LTC (LTC other than HC.3) 1 952 468    272  1 693

 HC.R.6.9 All other services classified under HC.R.6 0 101 25    4  129

HC.R.7   Administration and provision of health realted 
cash-benefits

     2 276   2 276
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Terveydenhuollon menot ja rahoitus 1995–2005

Stakes, Raportteja 16/2008

lIITETAuluKKO 11 (OECD). Terveydenhuollon käyttömenot tuottajittain ja rahoittajittain 2005, milj. euroa käyvin hinnoin

  Financing agents / schemes HF.1   HF.2      HF.�  

    HF.1.1. HF.1.2.  HF.2.1. HF.2.2. HF.2.�. HF.2.4. HF.2.�.   

Providers

Million of national currency
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HP.1  Hospitals 4 034 4 033 1 423 3 177 237 6   4 457

 HP.1.1 General hospitals 4 033 4 032 1 418 3 177 237    4 451

 HP.1.2 Mental health and substance abuse 
hospitals

1 1  6    6   6

 HP.1.3 Speciality (other then mental health 
and substance abuse hospitals)

          

HP.2  Nursing and residential care facilities 936 751 184 177   149 27   1 112

 HP.2.1 Nursing care facilities 770 586 184 170   143 27  941

 HP.2.2 Residential mental retardation, 
mental health and substance abuse 
facilities

165 165  6   6   172

 HP.2.3 Community care facilities for the 
elderly

           

 HP.2.9 All other residential care facilities           

HP.�  Providers of ambulatory health care 2 643 2 278 365 1 083 23 44 781 118 116  3 726

 HP.3.1 Offices of physicians 229 109 119 279 15  187  77  508

 HP.3.2 Offices of dentists 105 14 92 208 8  199    313

 HP.3.3 Offices of other health practitioners 17  17 129   45 85   147

 HP.3.4 Out-patient care centres 2 194 2 155 39 387  44 270 33 39  2 580

 HP.3.5 Medical and diagnostic laboratories 38  38 71   71    109

 HP.3.6 Providers of home health care 
services

          

 HP.3.9 Other providers of ambulatory 
health care

60  60 9   9    69

HP.4  Retail sale and other providers of 
medical goods

1 077  1 077 1 392 20  1 373    2 469

 HP.4.1 Dispensing chemists = Pharmacies 1 077  1 077 984 14  969    2 061

 HP.4.2 Retail sale and other suppliers of 
optical glasses and other vision 
products

   315 5  310   315

 HP.4.3 Retail sale and other suppliers of 
hearing aids

          

 HP.4.4-
HP.4.9

Retail sale and other suppliers of 
medical appliances; All other miscel-
laneous sale and other suppliers of 
pharmaceuticals and medical goods

   94   94    94

HP.�  Provision and administration of 
public health programs

177 177  1   1    178

HP.�  General health administration and 
insurance

150 31 119 18 9 9     168

 HP.6.1 Government administration of health 31 31        31

 HP.6.2 Social security funds 119  119       119

 HP.6.3 Other social insurance    9 9     9

 HP.6.4 Other (private) insurance    9  9    9

 HP.6.3-
HP.6.4 

Providers of private insurance    18 9 9     18

HP.�  Other industries (rest of the 
economy)

209 8 201 165   16  149  375

 HP.7.1  Establishments as providers of occu-
pational health care services

76  76 117     117  193

 HP.7.2 Private households as providers of 
home care

           

 HP.7.9  All other industries as secondary 
producers of health care

133 8 125 49   16  32  182

  Current health care expenditure 
HP.1-HP.�

9 225 7 277 1 948 3 259 55 231 2 558 151 265  12 484
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