
Hyvinvointialueen 
talouden lähtökohdat 
vuosille 2022 ja 2023

Aluehallitus

22.3.2022

Minna Ojala



Kuka 
olen?

• Satakuntalainen ruohonjuuritasolta

• Henkilöstön kehittämisasioista innostunut 
talouden ekonomi

• +20 vuotta Raumalla teknologiateollisuudessa 
talouden tehtävissä, jotka sisältäneet myös HR:n ja 
ICT:n vastuita sekä järjestelmäkäyttöönottoja ja 
talouspalvelukeskuksen perustamisen

• Viimeiset +5 vuotta Porin kaupungilla 
kehittämistehtävissä, teknisen toimialan talouden 
kautta konsernihallintoon kehittämispäälliköksi 
sisältäen perusturvan controller-tuen

• Nyt Satakunnan hyvinvointialueen talouden 
vastuuvalmistelijana

• Siirtymässä liikkeenluovutuksessa Satakunnan 
hyvinvointialueelle 1.1.2023



Hyvinvointialueemme talouden 
lähtökohta

• Valtionavustus – rahoituksen perustukijalka

• Asiakas/potilasmaksut - rahoituksen toinen tukijalka

• Kesken vuotta olevaa määrärahalisäysmahdollisuutta ei ole

• Talouden rooli johdon tukena –lähtökohta Satakunnan 
valmistelussa



Vuoden 2022 talouden lähtökohdat

• Osa 1: Valmistelurahoitus, josta on jo päätökset

• Osa 2: Lisärahoitus, josta odotetaan päätöstä

• Osa 3: Perusrahoituksen tarkennustarpeet, joiden perusteella 
lisärahoituksen jakautumisesta alustava esitys



Valmistelurahoitus 2022, josta 
päätökset
PERUSRAHOITUS

Vuodelle 2022 2 017 053

Vuodesta 2021 161 846

Rahoitustarve VATE 18.1.2022

4 250 941

Lisärahoitustarve 2 072 042

ICT-MUUTOSRAHOITUS

Vuodelle 2022 7 736 922

Vuodesta 2021 980 561

Rahoitustarve 21 783 625

Lisärahoitustarve 13 066 142



Lisärahoitus 2022, päätös 25.3.?

Yleiskatteellinen lisärahoitus, jonka laskentapohja:

- Ryhmäraha 69*4166,70 (5000 €/vuosi) 287 500

- Valmistelurahoitus asukasmäärä (n. 1/5) 1 200 028,72

- Valmistelurahoitus harkinnanvarainen (n. 4/5) 6 000 000

Yhteensä Satakuntaan (alustava summa) 7 487 528,72



Perusrahoituksen tarkennustarpeet 
VATE-kokouksen 18.1.2022 jälkeen

• Palkat
➢Johto 

➢Valmisteluhenkilöstö

➢Luottamuselimet

• Ostopalvelusopimukset, jatkot ja lisäystarpeet
➢Tarkastuspäällikkö ja tietosuojavastaava

• Luottamuselinten kokouskulut



Esim. luottamuselinten kokousten 
simulointi



Lisärahoituksen jakautuminen 2022

Esitys lisärahoituksen jakautumisesta keskustelun pohjaksi, alustavilla
lisämääräraha- ja rahoitustarvetiedoilla laskettuna:

- Ryhmäraha 69*4166,70 287 502,30

- Perusrahoitus tarkennetun TA2022 mukaan 2 769 461,06

- Loppu ICT-muutosrahoitukseen* 4 430 565,36

Yhteensä Satakuntaan (alustava) 7 487 528,72

*ICT-muutosrahoitus käyttää ensisijaisesti kuitenkin STM:n jo myöntämää rahoitusta ja toissijaisesti tätä VM:n lisärahoitusta. Lisärahoitusta käytetään vasta, kun 
STM:n rahoitus ei riitä pakollisiin ICT-muutoskuluihin tai kun STM:n hyväksyntäkriteerit eivät täyty.

ICT-rahoituksen kohdentumisen arviointi kalenterivuosille on haastavaa.

Avataan erillinen seurantanumero VM:n ICT-rahoitukselle.



Valmistelurahoitus 2022 simuloituna

PERUSRAHOITUS

Vuodelle 2022 2 017 053

Vuodesta 2021 161 846

Lisärahoitus 3 056 963

Kokonaisrahoitus 5 235 862

Tarve katettu

ICT-MUUTOSRAHOITUS

Vuodelle 2022 7 736 922

Vuodesta 2021 980 561

Lisärahoitus 4 430 565

Kokonaisrahoitus13 148 048

Tarpeesta uupuu 8 635 577



Vuoden 2023 talouden lähtökohdat

• Vuoden 2023 rahoitus: 
➢Tarveperusteista, yleiskatteellista, laskennallista rahoitusta 

sekä 

➢Muutosta porrastavaa siirtymätasausta

• Tarkennettu vuoden 2023 rahoituslaskelma VM:stä 4-5/2022, 
lopullinen 8/2022



Viimeisimmät VM:n 
rahoituslaskelmat

• Sote 841 922 209 € + Pela 23 000 908 € = 864 923 
117 €

• Satakunnan HVA rahoituslaskelmat kevät 2021 ja syksy 
2021
➢ Siirtyvien kustannusten tietoihin ei ole muutosta, vain 

laskennallisen rahoituksen tietoja päivitetty (sos. ja th
palvelutarve sekä hyte-kerroin)



Satakunnan laskennallisen rahoituksen 
muutos keväästä 2021 syksyyn 2021

*Satakunnassa ei: kaksikielisyys, saaristoisuus, saamenkielisyys

** Varsinainen Hyte-kerroin käyttöön vuonna 2026, siihen asti Hyte-kerroin asukasluvun mukaan



Rahoituksen simulointi omassa 
talousvalmistelussa

• Siirtyviltä organisaatioilta kerätään kustannuspaikkatasoisesti 
tilinpäätös 2020 ja 2021 luvut 
➢Oikein annetulla tiedolla suuri merkitys ensimmäisten vuosien 

hyvinvointialueen rahoitukseen siirtymätasauksen muodossa

➢Oppimisprosessi kuntiin yhteisestä rahoituksen rajapinnasta, tiedon 
jalostus yhdessä

➢Hyvinvointialueelle läpinäkyvyys siirtyviin kuluihin sekä pohja 
talousarviotyölle



Rahoituksen tunnistettuja 
epävarmuustekijöitä rahoituspohjassa
• Siirtyvien organisaatioiden ilmoittamat huomioivat kaikki siirtyvät kustannukset tilinpäätöksessä 2021, talousarviossa ja tilinpäätöksessä 2022. Riskeinä mm.

➢ Koronakompensaatiot, hoitojonojen purku

➢ Vuonna 2021 kesken vuotta tullut asiakasmaksulakimuutos

➢ Keskitetyt hallinnon ja demokratian kulut, joita ei ilmoitettaisi siirtyvien kustannusten palveluluokilla

➢ Valmistuvien investointien poistot

• Talousarvio 2022 realistinen suhteessa tilinpäätökseen 2022. Ellei, erotus tulee vasta vuoden 2024 rahoitukseen.

• Vuokrien lopullinen taso verrattuna tilanteeseen 2022/2021

➢ Vuokra-asetus

➢ Nykyisten kiinteistöinvestointien vaikutus vuokriin

• Vuoden 2022 muutoskustannusten huomiointi esim.

• ICT-muutosten vuosikulut

• Ryhmäraha

• Huomioiko lopullinen rahoitus

➢ Palkkaratkaisut ja palkkaharmonisoinnin

➢ Ostopalveluiden todellisen vuosinousun, inflaatiopaine on nyt suuri



Päätöksenteon haasteet

• Siirtymätasaus (siirtyvien kustannusten ja laskennallisen rahoituksen 
erotus) on laskevaa

• Rahoitusta ei voi lisätä vähentämättä sitä toisaalla 
❖Esim. henkilöstömäärä yli siirtyvän henkilöstön
❖Esim. työterveyshuolto tai muut henkilökuntaetuudet
❖Esim. asiakasmaksut/taksat, tuet (mm. omaishoidon tuki), avustukset 

harmonisointi

• Siirtyvät organisaatiot lisäisivät kesken vuotta pysyviä, siirtyviä kuluja 
vuonna 2022
❖Esim. Pela



Talousarvioprosessi 2023 karkea 
aikataulutus
• Organisaatiorakenne kustannuspaikkoineen päätetty viimeistään 4/2022

• Johtaja- ja esimiesvalinnat tehty 5/2022

• Henkilöstö esimiehineen jaettu kustannuspaikoille 6/2022

• Tarkennettu VM:n rahoituslaskelma 5/2022

• Talousarvion syöttökanta valmiiksi talousjärjestelmään 5-6/2022

• Toimialuekohtainen rahoitus ja talousarvio-ohjeistus 6/2022

• Lopullinen VM:n rahoituslaskelma 8/2022

• Talousarvion kustannuspaikkakohtaiset järjestelmäsyötöt 8-10/2022

• Investointisuunnitelma valmis 9/2022 (1.10. ministeriöön)

• Aluehallitus 11/2022

• Aluevaltuusto 12/2022



Talouden näkökulmasta ajatus 
talousarvion laadinnan etenemisestä
• Vahvistus 2023 rahoituksesta (8/2022)

• Pakollisten/lakisääteisten erien huomiointi (8-9/2022), esim.
➢ Siirtyvän henkilöstön palkat

➢ Siirtyvät vuokrakulut

➢ Lakisääteiset palveluostot ja tavarat

➢ Lakiin tarkasti perustuvat asiakas/potilasmaksut

• Muiden erien osalta päätökset olisivat ehdollisia ja ne olisivat sidottuina rahoituksen riittävyyteen, 
esim.
➢ Muut kuin lakiin tarkasti sidotut asiakas/potilasmaksut

➢ Tuet esim. omaishoidon tuki

➢ Työterveyshuollon laajuus ja muut vapaaehtoiset henkilöstöedut

➢ Mahdolliset palvelu- tai tavaraostojen vuosineuvottelut

➢ Uudet investoinnit


