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LAUSUNTOPYYNTÖ VN/16752 TÄYDENTÄVÄ HALLITUKSEN ESITYS 
HYVINVOINTIALUEIDEN RAHOITUSLAIN MUUTTAMISESTA  
(YLIOPISTOSAIRAALALISÄ) 

KESKI-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS KOSKE 
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus kiittää mahdollisuudesta lau-
sua muutoksesta ja esittää lausuntonsa erityisesti koskien yliopistosairaa-
lalisän kohdentamista.  

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yliopistosairaalalisä kohdennettavan 
yliopistollista sairaalaa yläpitäville hyvinvointialueille ja Helsingin kaupun-
gille niiden asukasluvun perusteella.  

Koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä keskeisenä lähtö-
kohtana on ollut saattaa kansalaiset entistä yhdenvertaisempaan asemaan 
suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, niiden saatavuuteen 
sekä niiden kehittämiseen. Nyt ehdotettu jakoperuste yliopistosairaalali-
sälle ei tue hyvinvointialueiden ja niissä asuvien kansalaisten yhdenvertai-
suutta, vaan asettaa hyvinvointialueet ja siten myös yhteistyöalueet keske-
nään hyvin eriarvoiseen asemaan. Yliopistosairaaloiden velvollisuudet, ot-
taen huomioon myös niiden terveydenhuoltoon liittyvä TKKI-toiminta, eivät 
rajaudu vain yliopistollista sairaalaa ylläpitävän hyvinvointialueen väes-
töön vaan koko yhteistyöalueen väestöön. Siten myös lisärahoitus tulee olla 
käytettävissä siten, että se hyödyntää koko yhteistyöalueen toimintaa ja vä-
estöä. Itäinen yhteistyöalue olisi varsin eriarvoisessa asemassa erillisrahoi-
tuksen suhteen verrattuna esimerkiksi HUS-alueeseen, jossa erillisratkai-
sun nojalla otettaisiin yliopistosairaalalisän määräytymisperusteeksi huo-
mioon kaikkien Uudenmaan maakunnan alueella sijaitsevien hyvinvointi-
alueiden väestömäärät.  

Kun otetaan huomioon, että yliopistosairaalan tulee tuottaa palvelua koko 
yhteistyöalueelle, hallituksen esittämä rahoitusmalli johtaisi tilanteeseen, 
jossa yhteistyöalueen väestömäärään suhteutettuna 116 miljoonan euron 
rahoitus jakautuisi ennen siirtymätasausten huomiointia siten, että asu-
kasmäärään kohdistettuna lisä vaihtelisi Itä-Suomen yhteistyöalueen 
10,44€/asukas Etelä-Suomen yhteistyöalueen 26,44€/asukas. Yliopistoli-
sän euromääräinen ero näiden yhteistyöalueiden välillä on huomattava, mi-
hin hallituksen esityksessä ei anneta perusteita.  

Edellä mainitun johdosta lausumme, että yliopistosairaalalisän tulisi pe-
rustua koko yhteistyöalueen väestömäärään. Se tukisi omalta osaltaan 
myös yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden strategista kump-
panuutta.  
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Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että vaikka nyt lausunnolla 
oleva esitys koskeekin yliopistosairaaloiden lisärahoitusta, jatkossa on kii-
reellisesti pystyttävä ratkaisemaan sosiaalihuollon lisärahoitus vastaavan-
laisella erillisrahoituksella. Yliopistosairaalat eivät vastaa sosiaalihuollon 
TKKI-toiminnasta eivätkä sosiaalihuollon erityistason palveluista, joiden 
rahoitus on saatettava yhdenvertaiseen asemaan terveydenhuollon kanssa. 
Siten monialainen niin terveyden- kuin sosiaalihuollon asiantuntemusta 
hyödyntävä tutkimuksellinen palveluiden kehittäminen mahdollistuu. 


