
10.10.2012 

 
 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki | 09 1728 5500 | www.terveyspalvelut.fi 

YKSITYINEN SEKTORI TERVEYSPALVELUISSA  
 
  
YKSITYISEN SEKTORIN ROOLI TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄN OSA-ALUEILLA 
 
Keskeiset osajärjestelmät, joiden kautta yksityissektori on mukana tuottamassa terveyspal-
veluita:  

 Lääkärikeskus- ja sairaalapalvelut   

 Työterveyshuollon palvelut  

 Kuntien ulkoistukset perusterveydenhuollossa (ostopalvelut) 

 Hammashuolto  

 Kuntoutuspalvelut 

 
Kuntien ja sairaanhoitopiirien yksityiseltä sektorilta ostetun palvelutuotannon osuus on 
alle 3 % terveydenhuollon kokonaismenoista 

 
Kuntien ja sairaanhoitopiirien ostot yksityissektorilta ovat vähäisiä.  
 

 Ostopalveluiden osuus terveydenhuollon kokonaismenoista 2,8 %  

(menot 16,0 mrd € / ostot 452 milj. €) 

Yksityislääkärikäynnit (sairausvakuutuksesta korvattavat)  
 

 Sairausvakuutuksen kautta rahoitetaan merkittävä osa terveydenhuollon palveluista 

Suomessa, kuten esimerkiksi yksityislääkärikäynnit. Malli on yhteiskunnalle kustan-

nustehokas tapa järjestää ns. asiakkaan valinta, koska siinä on merkittävä yksityinen 

rahoitusosuus. Yksityislääkärin palveluiden korvaussumma vuonna 2010 oli noin  

73,4 milj. €  

 0,5 % terveydenhuollon kokonaismenoista (terveydenhuollon kokonaisme-

not 16 mrd €) 

 Yksityislääkärikäyntejä tällä summalla noin 3,7 milj. käyntikertaa, joka on yli  

neljännes kaikista Suomen avohuollon lääkärissäkäynneistä (erikoislääkäri-

käynneistä yksityissektori hoitaa yli kolmanneksen) 

 Laskennallisesti yhden lääkärikäynnin korvaus on noin 20 euroa, josta puolet 

maksaa vakuutettu ja puolet valtio 

 Yksityislääkärikäynneissä merkittävä yksityinen rahoitusosuus 

 Yksityislääkärikäyntien keskeinen funktio terveydenhuoltojärjestelmän nä-

kökulmasta on täydentää ja osin keventää julkisen sektorin lääkärikäynti-

määriä 

 
 



 
Lääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot (sairausvakuutuksesta korvattava) 
 

 Lääkärin määräämiä tutkimuksista ja hoitotoimenpiteistä maksettiin vuonna 

2010 korvauksia 72,2 milj. € 

 Tutkimuksen ja hoidon käyntejä korvattiin 1,6 milj. € 

 Merkittävä yksityinen rahoitusosuus 

 Eduskunnan käsittelyssä budjettilakina esitys 20 milj. € korvauksen leikkauk-

sesta, joka tulisi toteutuessaan heikentämään yksityisen asiakkaan Kela-

palautuksia 

Työterveyshuolto 
 

 Yksityinen sektori tuottaa noin 50 % työterveyshuollosta 

 Työterveyshuollon menot ovat terveydenhuollon kokonaismenoista noin 4 % 

 Työterveyshuollon rahoittavat työnantajat (yli 80 %) ja työntekijät (alle 20 %), valtion 

on osuus noin 5% 

Hammashuolto 
 

 Hammashuollossa yksityisten palveluntuottajien toiminta merkittävää 

 Yksityinen sektori tuottaa arviolta 50–60 %  

hammaslääkäripalveluista 

Kuntoutuspalvelut 
 

 Kelan ostamien kuntoutuspalvelujen arvo oli vuonna 2010 yhteensä 237,3 milj. € 

 Kunnat ja kuntayhtymät ostavat kuntoutuspalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta 

hyvin rajallisesti 

Tilastoluvut pääosin vuodelta 2010, josta edelliset tilastot kokonaisuudessaan saatavilla 

 
TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖ 
 

 Vuonna 2009 terveyspalvelut työllistivät 177 000 henkilöä 

 80 prosenttia työskenteli julkisella sektorilla  (140 700) 

 16 prosenttia yrityksissä    (28 800) 

 4 prosenttia järjestöissä    (6 900) 

Lääkärityövoima 
 

 Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2012 yhteensä 25 312 

 Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 19 642 kpl 

 Työssä Suomessa asuvista lääkäreistä oli noin 17 600 kpl 

 70 prosenttia työskentelee julkisella sektorilla 

 30 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla 
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 Lääkärikunnan kasvu on jatkunut tasaisena viimeiset kymmenen vuotta 

 vuonna 2002 19 336 hlöä 

 Vuonna 2007 21 771 hlöä 

 Vuonna 2012 25 312 hlöä 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Merja Hirvonen, p. 040 588 0841 
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