
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hyvinvointialueiden tietojen käyttö ja 
palveluluokitus

AURA tutuksi: Hyvinvointialueiden talousraportoinnin käsikirja HVA-AURA

Petra Kokko
13.12.2022



2.11.2022Petra Kokko 2

Taloustietojen käyttötarkoitukset



Taloustietojen käyttö

• Valtionosuudet
• Soten rahoituslaskelmat ja veroprosenttileikkaus
• Kansallinen ja kansainvälinen tilastoraportointi
• Hyvinvointialueiden vähimmäistietosisältöasetuksen mukainen raportointi 
• Hyvinvointialueiden oma tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen
• Sosiaali- ja terveydenhuollon KUVA- eli kustannusvaikuttavuusmittaristo

• Mittaristoa hyödyntävät THL, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö. THL 
käyttää mittaristoa asiantuntija-arvioinneissa ja sosiaali- ja terveysministeriö palveluiden 
ohjauksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi mittariston avulla muun muassa sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yhdenvertaista toteutumista ja rahoituksen tason riittävyyttä.

• Media
• Tutkimus
• Erilaiset tietotuotteet, esim. THL:n Hyte-moduuli
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Mihin THL hyödyntää talousdataa?

Sote-arviointi arvioi 
hyvinvointialueittain ja 

kansallisesti toimintaa ja 
taloutta

Tilastointi ja tutkimus 
tuottaa laajasti tietoa 

päätöksenteon, 
kehittämisen ja 

tutkimuksen tueksi

Terveys- ja sosiaalitalouden 
tutkimus hyödyntää tehokkuutta, 

kustannusvaikuttavuutta ja 
rahoitusta koskevassa 

tutkimuksessa

Sote-järjestämislaki (612/2021) Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta (617/2021) Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008)
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Tilastokeskus
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HVA-AURA-palveluluokitus
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Palveluluokituksen perusperiaatteet

• Kattaa kaiken hyvinvointialueen toiminnan
• Hyvinvointialueiden lakisääteiset sekä itselleen ottamat tehtävät. 
• Täsmättävä tuloslaskelmaan. 
• Kustannuksien kohdennuksien palveluluokille tulee noudattaa aiheuttamis-

ja täydellisyysperiaatteita
• Palveluluokituksen tavoitteena on kuvata sote-palvelut julkisen 

hallinnon suunnittelun, arvioinnin, rahoituksen, ohjauksen, ja 
vertailun tarpeisiin siten, että tulot ja menot pystytään 
kokonaisuudessaan kohdentamaan yksittäiselle palvelulle

• Käyttötalous raportoidaan käyttäen varsinaisia palveluluokkia ja 
investointitiedot palveluluokituksen summatasoja.

• Ylläpidetään koodistopalvelussa ja sanastopalvelussa (luonnos).
• Myös HVA-AURA-käsikirjan liitteessä 2.
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Suurimmat muutokset 2022 > 2023
• Omat AURA-palveluluokitukset kunnille ja hyvinvointialueille
• Pääpiirteissään hyvinvointialueille siirtyy sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä pelastustoimi
• Erityisiä huomioita (vrt. VM työryhmä Projekti A: Hyvinvointialueiden uudet tehtävät)

• Ympäristöterveydenhuolto > irtautuu sote-toimialasta > jää kuntiin
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen > jaettu vastuu
• Maahanmuuttajien palvelut > jaettu vastuu
• Opiskeluhuollon palvelut > siirtyy sote-hallinnonalalle
• Investointitietojen raportointitaso
• Vähimmäistietosisältö asetuksen valmistelu: AURA ja 

Organisaatioriippumattomat palvelut –luokitusten yhteensovittaminen
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AURA-palveluluokituksen rakenne
• Hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palveluluokitus koostuu 

neljästä osiosta:
• Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Pelastustoimi
• Hallinto- ja tukipalvelut
• Yleiskatteellisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta

• Palveluluokitus on kaksiportainen vuodesta 2023 alkaen. 
Summatasoja on 9 kpl (sote) + 1 kpl (pela) + Hallinto- ja tukipalvelut + 
Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen toiminta

• Huomaa Hallinto- ja tukipalvelujen käyttö lähinnä apuluokkina
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HHTPP k-t06 Investointierittelyt 
palveluluokittain
• Raportointi tapahtuu palveluluokituksen summatasoilla:

• Lastensuojelun, lapsiperheiden ja perheoikeudelliset 
sosiaalipalvelut yhteensä

• Iäkkäiden sosiaalipalvelut yhteensä
• Vammaisten sosiaalipalvelut yhteensä
• Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut yhteensä
• Perusterveydenhuollon avohoito yhteensä
• Suun terveydenhuollon palvelut yhteensä
• Perustason vuodeosastohoito
• Erikoissairaanhoito yhteensä
• Muu sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä
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Esimerkki. Palveluluokituksen summatasot

Sosiaali- ja terveydenhuolto yhteensä

Lastensuojelun, lapsiperheiden ja perheoikeudelliset sosiaalipalvelut yhteensä

Lastensuojelun ammatillinen perhehoito

Lastensuojelun laitospalvelu

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun sosiaalityö ja avohuollon tukitoimet ilman kodin ulkopuolista sijoitusta

Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus sekä varhaisen tuen palvelut

Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta

Lapsiperheiden asumispalvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Iäkkäiden sosiaalipalvelut yhteensä

Iäkkäiden laitospalvelu

Iäkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen

Iäkkäiden yhteisöllinen asuminen  ja perhehoito
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Toimiala 
yhteensä

Summatasot

Suomi.fi-koodisto



Hallinto- ja tukipalvelut 
• 5110 Yleishallintopalvelut ja vaalit

• Esimerkiksi ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten 
toiminnot, aluehallituksen alaiset jaostot ja toimielimet, toimintaa ja strategiaa 
ohjaavat ja neuvoa antavat toiminnot, konserniohjaus - ja valvonta, varautuminen ja 
valmiussuunnittelu, arkistointi, tarkastuslautakunnat, sisäinen tarkastus ja 
tarkastustoimi, verotuskustannukset ja yhteistyö.

• 5255 Tilojen vuokraus ja maaomaisuuden hallinta
• Kaikkien tilojen vuokraaminen, vuokratulot ja vuokramenot, joita ei voi kohdistaa 

suoraan laskulla varsinaiselle palveluluokalle.

• 5501 Tukipalvelu
• Palveluluokituksen apuluokka. Tukipalvelukustannukset voidaan raportoida tällä 

palveluluokalla, minkä jälkeen kustannukset kohdistetaan varsinaisille palveluluokille 
sisäisellä laskutuksella tai summatasoisesti vyöryttämällä. Tälle palveluluokalle voi 
jäädä ulosmyytävien tukipalvelujen kohtuullinen kate.

2.11.2022Petra Kokko 14



Yleiskatteisen rahoituksen ulkopuolinen 
toiminta
• 6020 Yleiskatteisen toiminnan ulkopuolinen toiminta, yleisen 

toimialan tehtävät -palveluluokalle sisältyviä eriä ei saa 
kohdistaa varsinaisille palveluluokille.

• Rajoitettuja yleisen toimialan tehtäviä ei kohdenneta 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
palveluluokille, sillä niitä ei lasketa mukaan rahoitusmalliin.
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Sote-palveluluokkien jakaumat 
(käyttökustannukset 2021: 23,067 mrd euroa) 

Sosiaalihuollon 
palvelut: 9 819 M€ 

(2021) 42,6%

Terveydenhuollon 
palvelut: 12 875
M€ (2021) 55,9%

Yhteiset sote-
palvelut:    342 M€ 

(2021) 1,5%
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Lastensuojelun palvelut (4 kpl)
Lapsiperheiden palvelut ml. perheoikeudelliset palvelut (5 kpl)

Ikääntyneiden palvelut (7kpl)
Vammaisten palvelut (8 kpl )

Päihde- ja mielenterveystyö (3kpl)*
Työikäisten palvelut (3kpl)

Sosiaalipäivystys (1kpl)
Kotoutumisen edistäminen ja maahanmuuton palvelut (1kpl)

Perusterveydenhuolto (8 kpl)
Suun terveydenhuolto (1kpl)
Erikoissairaanhoito (6kpl)
Päihde- ja mielenterveystyö (3kpl)*

Muut sote-palvelut (3 kpl)

Lähde: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/talous/kuntavain/fact_talous_kuntavain?row=area-566563&column=time-566650.566604.566612.629424.701905.#

Vuonna 2021: 49+9 palveluluokkaa
Vuonna 2022: 52+8 palveluluokkaa
Vuonna 2023 (HYVA): 60 palveluluokkaa
Ympäristöth 6 palveluluokkaa

*Mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen avohuolto 
jaettu kahteen TH/SOS



Kiitos!
kuntadata@valtiokonttori.fi

sote-taloustiedot@thl.fi
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