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SUUDESSA. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Govern-
ment Institute for Economic Research, 2004, (C, ISSN 0788-5016, No 326). 
ISBN 951-561-484-8. 

Tiivistelmä: Tutkimuksessa on Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon tu-
keutuen analysoitu julkisten ja yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
kehitystä sekä kansantalouden että näiden palvelujen vaihtoehdoissa vuoteen 
2050 saakka. Vajaan kahden prosentin talouskasvun kansantalouden perusvaih-
toehdossa hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta kohoaisi 
korkeimmillaan 11½ prosenttiin eli puolellatoista prosenttiyksiköllä, mikäli näi-
den palvelujen kysyntä ei lainkaan myöhentyisi elinajan pidentyessä eikä hoiva ja 
hoitotyön tuottavuus lainkaan paranisi. Mikäli ikääntyvien hoiva- ja hoitopalvelu-
jen kysyntä myöhentyisi saman verran, jolla heidän elinajanodotteensa pitenee, 
jäisi näiden palvelumenojen bruttokansantuoteosuus tulevaisuudessa nykyistä 
pienemmäksi. 

Asiasanat: Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, kansantalous, tulevaisuus 

PARKKINEN PEKKA: HOIVA- JA HOITOPALVELUMENOT TULEVAI-
SUUDESSA. Helsinki, VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Govern-
ment Institute for Economic Research, 2004, (C, ISSN 0788-5016, No 326). 
ISBN 951-561-484-8. 

Abstract: This paper analyses the development of total expenditure on health and 
social services in Finland from 1975 to 2050. Both public and private services are 
covered. The paper investigates how the ageing of the population, which in 
Finland is more rapid than anywhere else in Europe, affects the health and social 
expenditure growth. Various scenarios based on national accounts information 
and framework is constructed with varying assumptions about the development of 
the Finnish economy and the health development of the aged Finnish population. 
According to the base line scenario the total expenditure on health and social ser-
vices in relation to the gross domestic product will peak in three decades reaching 
11,5 percent. This is 1,5 percentage points higher than at present. In the base line 
scenario labour productivity in health and social services and consumption of 
these services are assumed to remain at the level they were in 2002. 
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1 Johdanto  

Tässä tutkimuksessa jatketaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen, joita jäl-
jempänä kutsutaan myös hoito- ja hoivapalveluiksi, tulevaisuuden tarkastelua 
kansantalouden näkökulmasta. Julkaisu on ankkuroitu Valtion taloudellisen tut-
kimuskeskusten aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin (Parkkinen 2001 ja 2002a), 
mutta se perustuu uusiin jopa vuonna 2004 julkaistuihin tilastoihin, tutkimuksiin 
ja selvityksiin.  

Tärkein tilastolähde on ajanjaksoa 1975 – 2002 koskeva kansantalouden tilinpito 
(Tilastokeskus 2004), jossa kiinteähintaiset laskelmat on laadittu vuoden 2000 
rahassa. Myös työllisyydessä ja väestössä perusvuodeksi voitiin valita vuosi 2002, 
kun niitä koskevat tilastot (Tilastokeskus 2003b ja 2003c) tulivat julkisuuteen.  

Luvussa 2 rakennetaan uudella tavalla työllisten ja työn tuottavuuden avulla kan-
santaloudelliset vaihtoehdot. Työllisyysvaihtoehtoihin kytketään valtiosihteeri 
Raimo Sailaksen työllisyystyöryhmän (Valtioneuvoston kanslia 2003) esittämät 
työllisyystavoitteet. Myös tuottavuusvaihtoehdot määritellään eri tavoin kuin ai-
kaisemmissa tutkimuksissa. 

Luvussa 3 tarkastellaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja vuoteen 2002 saak-
ka. Uuteen panostuotostutkimukseen tukeutuen analysoidaan näiden palvelujen 
panoksia vuodesta 1995 lähtien. Näiden avulla arvioidaan hoiva- ja hoitopalvelu-
jen reaalihintojen muutosvauhtia kansantaloudellisissa vaihtoehdoissa. 

Luvussa 4 laaditaan hoiva- ja hoitopalvelujen tuotannon määrästä kaavamaisia 
vaihtoehtolaskelmia jopa vuoteen 2050 saakka. Tuotannon määrän avulla tarkas-
tellaan hoiva- ja hoitopalvelujen työllisyyttä kahdessa työn tuottavuusvaihtoeh-
dossa. 

Luvussa 5 käsitellään reaalisia hoivapalvelumenoja, joilla tarkoitetaan hoiva- ja 
hoitopalvelujen määrän ja niiden reaalihintojen tuloa. 

Luvussa 6 tarkastellaan hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuutta bruttokansantuot-
teesta erilaisissa vaihtoehdoissa sekä analysoidaan äskettäin julkaistujen muiden 
tutkimuksen tuloksia.  

Luvussa 7 käsitellään lakisääteisiä eläkemenoja yhdessä hoiva- ja hoitopalvelu-
menojen kanssa kansantaloudellisissa vaihtoehdoissa vuoteen 2050 saakka.   

Luvussa 8 esitetään tutkimuksen tiivistelmä sekä tärkeimmät johtopäätökset. 

Peruskäsitteiden selventämiseksi todettakoon jo tässä vaiheessa, että tässä rapor-
tissa hoiva- ja hoitopalveluilla tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon (Tilasto-
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keskus 2004) mukaisen toimialan N eli terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
tuotoksen arvoa, joka muodostuu sekä julkisista että yksityisistä hoivapalveluista. 
Hoiva- ja hoitopalvelujen tuotannon määräksi kutsutaan tämän tuotoksen kiin-
teähintaisia sarjoja, jotka kansantalouden tilinpidossa on laskettu vuoden 2000 
rahassa. Hoiva- ja hoitopalvelujen hinnoilla tarkoitetaan luonnollisesti sitä hintaa, 
jolla näiden palvelujen arvosta päästään niiden määrään. 

Koska pääasiassa julkisista palveluista koostuvien hoiva- ja hoitopalvelujen mää-
rä on kansantalouden tilinpidossa pitkälti laskettu näihin palveluihin käytettyjen 
panosten avulla, näkyy palvelujen laadun parantuminen näissä laskelmissa hinto-
jen eikä määrän kasvuna. Tällaisesta laskentatekniikasta johtuen työn tuottavuu-
den muutos tämän kaltaisissa palveluissa on virallisten tilastojen mukaan vähäis-
tä.  

Jotkut taloustieteilijät kutsuvat julkisten palvelujen nykylaskennan tällaista tulos-
ta Baumol’in taudiksi William Baumol’in (1967) esittämän hypoteesin mukaises-
ti. Kun nimittäin virallisten tilastojen mukaan työn tuottavuus paranee julkisissa 
palveluissa hitaasti, mutta työn reaalihinta kohoaa samaa vauhtia kuin muilla 
aloilla, nousevat julkisten palvelujen hinnat selvästi nopeammin kuin muun tuo-
tannon hinnat. Julkisten palvelujen nopean kallistumisen takia julkisten menojen 
kansantuoteosuus pyrkii jatkuvasti kohoamaan. 

Koska kansantalouden tilinpidon mukaan hoiva- ja hoitopalvelujen hinnat ovat 
nousseet selvästi nopeammin kuin yleinen hintataso, on jäljempänä otettu käyt-
töön uusi käsite reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot. Ne on laskettu deflatoimal-
la toimialan N tuotoksen arvo yleisellä hintatasolla, jolla tässä tutkimuksessa tar-
koitetaan markkinahintaisen bruttokansantuotteen hintaindeksiä. Reaaliset hoiva- 
ja hoitopalvelumenot ovat myös laskettavissa näiden palvelujen määrän ja reaali-
hinnan tulona. Tällä reaalihinnalla tarkoitetaan hoiva- ja hoitopalvelujen hintain-
deksin ja bruttokansantuotteen hintaindeksin osamäärää. 
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2 Talousvaihtoehdot  

Tässä luvussa rakennetaan Suomen kansantaloudelle vuoteen 2050 ulottuvat 
vaihtoehdot, joiden avulla seuraavissa luvuissa analysoidaan sosiaali- ja terveys-
palveluja. Kokonaistuotanto, jolla tässä raportissa tarkoitetaan bruttokansantuot-
teen määrää BKT markkinahintaan, on määriteltävissä työn L ja työn tuottavuu-
den BKT/L tulona. Tästä syystä tämä luku aloitetaan arvioimalla työllisten 
lukumäärää kansantaloudessa, jonka jälkeen taloushistoriaan tukeutuen rakenne-
taan vaihtoehdot työllistä kohti lasketulle työn tuottavuudelle. Näiden avulla tar-
kastellaan sitten bruttokansantuotteen määrällä mitattujen kansakunnan reaalitu-
lojen vaihtoehtoja.  

2.1 Työlliset 

Työvoimatutkimuksen (Tilastokeskus 2003b) mukaan vuonna 2002 työllistä työ-
voimaa oli 2,37 miljoonaa henkeä. Työvoimatutkimuksen perusaineiston mukaan 
parhaassa työiässä olevista 35 – 45-vuotiaista kävi keskimäärin 85 prosenttia 
työssä (kuvio 1). Tätä suhdetta kutsutaan työllisyysasteeksi. Työikäisten 15 – 64-
vuotiaiden työllisyysaste oli 67,7 prosenttia. Lisäksi työvoimatutkimuksessa tilas-
toitiin työlliseksi 18 200 eläkeikäistä, jotka olivat siis 65 vuotta täyttäneitä.  

Ennen suurta lamaa vuosina 1989 ja 1990 työssä kävi 2,5 miljoonaa suomalaista 
eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai sen jälkeen. Silloin kaikista työikäi-
sistä oli 74 prosenttia ja parhaassa työiässä olevista yli 90 prosenttia työssä. 
Vuonna 1990 myös eläkeikäisten työllisyysasteet olivat korkeammat kuin vuonna 
2002 (kuvio 1).  

Synkimpänä työttömyysvuonna 1994 työikäisten työllisyysaste oli vain 60 pro-
senttia. Silloin työllistä työvoimaa oli 2,05 miljoonaa henkeä eli vähemmän kuin 
yhtenäkään vuonna 1950-luvun jälkeen. Yksivuotisin ikäryhmin tarkasteltuna 
vain harvassa ikäryhmässä ansiotyössä kävijöitä oli edes 80 prosenttia maassa 
asuvasta samanikäisestä väestöstä. 

Vuonna 2003 Suomessa asetettiin tiukkoja tavoitteita työllisyyden parantamiselle. 
Keväällä valtiosihteeri Raimo Sailaksen työllisyystyöryhmä julkaisi mietintönsä 
(Valtioneuvoston kanslia 2003), jossa esitettiin sellaisia toimenpiteitä, joilla työ-
ikäisten työllisyysaste on tarkoitus nostaa 75 prosenttiin vuosikymmenen loppuun 
mennessä. Kesällä tämä tavoite otettiin myös pääministeri Matti Vanhasen halli-
tusohjelmaan (Pääministeri… 2003), johon lisäksi kirjattiin lyhyemmän ajan ta-
voitteeksi lisätä neljässä vuodessa työllisten lukumäärää sadallatuhannella hen-
gellä. 
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Jos vuoden 2002 ikäryhmittäiset työllisyysasteet (kuvio 1) eivät tulevaisuudessa 
lainkaan muuttuisi, saataisiin työllisten lukumäärä laskettua yksivuotisin ikäryh-
min esitetyn väestön ja työllisyysasteiden avulla. Tässä tutkimuksessa ainoana 
väestöennusteena käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2001 väestöennustetta vuo-
teen 2030 ja siihen liittyvää Tilastokeskuksen väestötilaston laatimaa jatkolas-
kelmaa vuoteen 2050. Juuri tällä tavoin on rakennettu työllisyysvaihtoehto 
HEIKKO. Tässä vaihtoehdossa työllisten lukumäärä vähenisi sadallatuhannella 
vuosikymmenessä ja melkein puolella miljoonalla puolessa vuosisadassa. 

Kuvio 1 Työllisten väestöosuudet yksivuotisin ikäryhmin vuosina 1990, 

1994 ja 2002, prosenttia 
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Myös työllisyysvaihtoehto PERUS määritellään yksinkertaisella tavalla olettamal-
la, että tässä vaihtoehdossa ikäryhmittäiset työllisyysasteet palautuvat aikaa myö-
ten yhtä suuriksi, mitä ne olivat ennen lamaa vuonna 1990. Yksinkertaisuuden 
vuoksi sopeutumisperiodi ulottuu vuoteen 2020 saakka, jolloin vuosina 2003 – 
2019 työllistä työvoimaa on saman verran kuin vuonna 2002. Vuodesta 2020 läh-
tien 15 – 74-vuotiaiden työllisyysasteet ovat täsmälleen yhtä korkeat kuin laman 
alkamisvuonna 1990.  

Näin kaavamaisella tavalla määriteltynä vaihtoehdossa PERUS työllisten luku-
määrä säilyy nykyisellään vuoteen 2020 saakka, mutta supistuu sen jälkeen vuo-
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teen 2050 mennessä neljännesmiljoonalla (kuvio 2). Tarkastelujakson päätevuon-
nakin on työllistä työvoimaa Suomessa enemmän kuin suuren laman ajan pahim-
pina työttömyysvuosina 1993 ja 1994.  

Työllisyysvaihtoehto TAVOITE myös määritellään kaavamaisesti olettamalla, 
että työikäisen väestön 75 prosentin työllisyysastetavoite saavutetaan aikaa myö-
ten. Samalla tavalla kuin vaihtoehdossa PERUS sopeutumisajanjaksoksi oletetaan 
18 vuotta. Siten vuodesta 2020 lähtien vaihtoehdossa TAVOITE työikäisistä ta-
san 75 prosenttia käy töissä ja samasta vuodesta lähtien 65 vuotta täyttäneiden 
eläkeikäisten työllisyysasteet ovat täsmälleen samat kuin vuonna 1990.  

Tällä tavoin määriteltynä vaihtoehdossa TAVOITE työikäisten työllisten luku-
määrä saavuttaa Sailaksen työryhmän tavoitteen 10 vuotta myöhässä vuonna 
2020, eikä koskaan sen jälkeen ylitä sitä. Myöskään eläkeikäisten 65 – 74-
vuotiaiden työllisyysasteet eivät  koskaan kohoa suuremmiksi, mitä ne olivat 
vuonna 1990, vaikka tämänikäisten elinajanodote pitenee liki viidellä vuodella.   

Vaihtoehdossa TAVOITE työllisten lukumäärä lisääntyy vuoteen 2020 saakka, 
jolloin työllisiä on saman verran kuin ennen lamaa. Vaikka työllinen työvoima 
kääntyy sen jälkeen laskuun tässäkin vaihtoehdossa, on vielä vuonna 2030 työssä 
saman verran suomalaisia kuin viime vuosina. Vuoteen 2050 mennessä työllinen 
työvoima supistuu 2,2 miljoonaan (kuvio 2).  
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Kuvio 2 Työllisten lukumäärä vuoteen 2002 sekä työllisyysvaihtoehdot 

TAVOITE, PERUS ja HEIKKO vuoteen 2050, miljoonaa työllistä 
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Korostettakoon selvyyden vuoksi, että parhaassakaan työllisyysvaihtoehdossa 
TAVOITE työllisyysasteet eivät koskaan ylitä Sailaksen työllisyystyöryhmän esit-
tämää tavoitetta, vaikka pitenevän elinajan mukana ikääntyneiden työkunto pa-
rantunee tuntuvasti ja nopeahkon talouskasvun ansiosta työvoiman niukkuus kas-
vaa. 

2.2 Työn tuottavuus 

Työn tuottavuusvaihtoehdot rakennetaan tässä tutkimuksessa Suomen itsenäi-
syysajan tuottavuushistoriaan tukeutuen. Työllisyysvaihtoehtojen sopeutumis-
ajanjakson pituuden mukaisesti myös työn tuottavuushistoriaa tarkastellaan 18 
vuoden ajanjaksoissa. Näistä ensimmäinen ulottuu Suomen itsenäistymisvuodesta 
1917 vuoteen 1935, jolloin bruttokansantuotteen määrällä työllistä kohti mitattu 
työn tuottavuus kohosi keskimäärin 2,5 prosenttia vuodessa (kuvio 3). Työn tuot-
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tavuus parani myös 2,5 prosenttia tämän tutkimuksen viimeisellä 18 vuoden ajan-
jaksolla vuodesta 1984 vuoteen 2002. 

Kuviosta näkyy työn tuottavuuden keskimääräiset muutokset muiltakin peräkkäi-
siltä 18 vuoden ajanjaksoilta. Työn tuottavuuden 18 vuoden keskimääräisen muu-
toksen vaihteluväli ulottuu 1,3 prosentista yli neljään prosenttiin. Koko ajanjak-
solla vuodesta 1917 vuoteen 2002 työn tuottavuus työllistä kohti kohosi keski-
määrin 2,7 prosenttia vuodessa, mikä olkoon tuottavuuden kasvunopeus tuotta-
vuusvaihtoehdossa TAVOITE. Kuviosta ilmenevän tuottavuushistorian valossa 
tämä ei ole mahdoton tavoite: työn tuottavuus parani tätä nopeammin jokaisella 
vuosina 1960 – 1989 päättyneellä 18 vuoden ajanjaksolla. 

Työn tuottavuusvaihtoehto PERUS määritellään samoin kuin aikaisemmassa hoi-
vapalveluja käsittelevässä tutkimuksessa (Parkkinen 2002), jossa työn tuottavuu-
den oletettiin paranevan keskimäärin 2 prosenttia vuodessa. Todettakoon, että 
työn tuottavuus on noussut tätä nopeammin jokaisella vuoden 1938 jälkeen alka-
neella 18 vuoden ajanjaksolla.  

Tuottavuusvaihtoehdossa HEIKKO työn tuottavuuden työllistä kohti oletetaan 
kohoavan vain 1,3 prosenttia vuodessa. Kuvion mukaan vain vuonna 1942 päät-
tyneellä 18 vuoden ajanjaksolla työn tuottavuus on kohonnut näin hitaasti. Tällä 
tavoin määriteltynä tuottavuusvaihtoehdot HEIKKO ja TAVOITE poikkeavat 
saman verran eli 0,7 prosenttiyksikköä vaihtoehdosta PERUS.  
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Kuvio 3 Työllistä kohti lasketun työn tuottavuuden 18 vuoden keskimää-

räinen muutos päätevuosina 1935 – 2002 sekä tuottavuusvaih-

toehtojen mukaan vuoteen 2050, prosenttia vuodessa 
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2.3 Tuotanto ja reaalitulot asukasta kohti 

Vuonna 2002 kokonaistuotannon arvo eli bruttokansantuote oli markkinahintaan 
140 miljardia euroa (Tilastokeskus 2004). Kansantalouden tilinpidon aikaisempia 
tilastoja ja Riitta Hjerppen tutkimusta (1996) käyttäen bruttokansantuotteen mää-
rä on kuviossa 4 laskettu 2002-rahassa taaksepäin aina vuoteen 1900 saakka, jol-
loin se oli alle 6 miljardia euroa. Tällä tavoin mitatut kansantalouden reaalitulot 
ovat siten  24-kertaistuneet vuosisadassa.  

Työllisten lukumäärän L ja työn tuottavuuden BKT/L tulona saadaan kokonais-
tuotannon määrä BKT edellä rakennetuissa vaihtoehdoissa vuoteen 2050 saakka. 
Vaihtoehdossa TAVOITE bruttokansantuotteen määrä kaksinkertaistuu ennen 
vuotta 2030 ja yli kolminkertaistuu vuoteen 2050 mennessä, jolloin se on 2002-
rahassa jo 470 miljardia euroa.  

Vaihtoehdossa TAVOITE talouskasvu on keskimäärin kolme prosenttia kasvavan 
työllisyyden ajanjaksolla vuoteen 2020 saakka, mutta sen jälkeen työllisten vähe-
tessä keskimäärin vain 2,3 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2002 vuoteen 2050 
Suomen kansantalous kasvaa tässä talousvaihtoehdossa keskimäärin 2,54 prosent-
tia vuodessa.   
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Näin siis kävisi, jos vaihtoehdon TAVOITE oletukset toteutuisivat. Työn tuotta-
vuuden työllistä kohti oletettiin nousevan 2,7 prosenttia vuodessa eli yhtä nopeas-
ti kuin keskimäärin vuodesta 1917 vuoteen 2002. Lisäksi oletettiin Sailaksen 
työllisyystyöryhmän tavoitteet toteutuneiksi vuodesta 2020 lähtien, jolloin työ-
ikäisistä olisi työssä 75 prosenttia ja 65 vuotta täyttäneiden työllisyysasteet olisi-
vat palautuneet keskimäärin yhtä suuriksi, mitä ne olivat vuonna 1990.  

Kuvio 4 Bruttokansantuote 2002-rahassa vuosina 1900 - 2002 sekä vaihtoeh-
doissa TAVOITE, PERUS ja HEIKKO vuoteen 2050, miljardia euroa 
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Vaihtoehdossa PERUS työn tuottavuuden oletettiin kohoavan vain 2 prosenttia 
vuodessa ja ikäryhmittäisten työllisyysasteiden vakiintuvan vuodesta 2020 lähtien 
keskimäärin yhtä suuriksi, mitä ne olivat ennen lamaa vuonna 1990. Tässä vaih-
toehdossa bruttokansantuotteen määrä kasvaa vuoteen 2020 saakka yhtä nopeasti 
kuin työn tuottavuus eli 2 prosenttia vuodessa, mutta sen jälkeen vain 1,6 prosent-
tia vuodessa, koska työlliset vähenevät. Näin keskimääräiseksi talouskasvuksi 
vuodesta 2002 vuoteen 2050 saakka tulee 1,74 prosenttia vuodessa. Kansakunnan 
reaalitulojen kaksinkertaistuminen vie tässä vaihtoehdossa 40 vuotta. 

Talousvaihtoehdossa HEIKKO työn tuottavuus työllistä kohti kohoaa vain 1,3 
prosenttia vuodessa ja ikäryhmittäiset työllisyysasteet jäävät pysyvästi keskimää-
rin yhtä pieniksi, mitä ne olivat vuonna 2002. Työllisten lukumäärä supistuu koko 
ajan, jolloin keskimääräinen talouskasvu vuoteen 2050 saakka jää 0,9 prosenttiin 
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vuodessa. Tarkastelujakson lopussa vuonna 2050 Suomen kansantalouden reaali-
tulot ovat vain puolitoistakertaiset vuoden 2002 tuloihin nähden.  

Koska väestömuutokset ovat Tilastokeskuksen väestöennusteessa melko pieniä, 
muuttuvat asukasluvulla jaetut reaalitulot (kuvio 5) tulevaisuudessa suunnilleen 
samalla vauhdilla kuin bruttokansantuotteen määräkin (kuvio 4). Bruttokansan-
tuotteen määrällä suomalaista kohti mitattu aineellinen hyvinvointi on kuusinker-
taistunut sodan jälkeen ja 12-kertaistunut sadassa vuodessa. 

Vaihtoehdossa TAVOITE reaalitulot asukasta kohti kaksinkertaistuvat vajaassa 
30 vuodessa, kun reaalitulojen kaksinkertaistuminen vei viimeksi 31 vuotta. 
Vaihtoehdossa PERUS näin mitattu aineellisen hyvinvoinnin kaksinkertaistumi-
nen kestää melkein 40 vuotta ja vaihtoehdossa HEIKKO aineellinen hyvinvointi 
ehtii vain puolitoistakertaistua tarkasteluajanjakson loppuun mennessä.  

Kuvio 5 Vuoden 2002 hintaisella bruttokansantuotteella mitatut reaalitulot 
asukasta kohti vuodesta 1900 ja vaihtoehdoissa TAVOITE, PERUS ja 
HEIKKO vuoteen 2050, indeksi(2002)=100 
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3 Hoiva- ja hoitopalvelujen panokset ja reaalihinnat 

Aluksi tässä luvussa täsmennetään hoiva- ja hoitopalvelujen käsitettä vuoden 
2002 tilastojen avulla. Sen jälkeen arvioidaan, minkä verran vuonna 2002 käytet-
tiin erilaisia panoksia hoivapalveluihin. Tämän ja kansantalouden tilinpidon ai-
kasarjojen avulla rakennetaan lopuksi laskentakehikko hoiva- ja hoitopalvelujen 
reaalihinnoille, joilla tarkoitetaan suhteellisia hintoja bruttokansantuotteen hin-
taan nähden.      

3.1 Hoiva- ja hoitopalvelut vuonna 2002 

Hoiva- ja hoitopalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kansantalouden tilin-
pidon (Tilastokeskus 2004) toimialaa N eli terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja. 
Vuonna 2002 tämän toimialan tuotos kansantalouden tilinpidon mukaiseen pe-
rushintaan oli 14,146 miljardia euroa. Siitä kuntien, kuntayhtymien ja muiden 
julkisyhteisöjen tuottamia hoivapalveluja oli 76 prosenttia eli 10,8 miljardia eu-
roa. Siten neljänneksen hoivapalveluista tuottivat yritykset ja voittoa tavoittele-
mattomat yhteisöt, joista jälkimmäisen eli ”kolmannen sektorin” osuus tuotannos-
ta oli hieman pienempi kuin yritysten osuus. 

Vuonna 2002 terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa maksettiin palkkoja liki 6,9 
miljardia euroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja 2 miljardia euroa. Näiden 
summaa kutsutaan palkansaajakorvaukseksi, jonka osuus hoiva- ja hoitopalvelu-
jen kokonaiskustannuksista oli 63 prosenttia. Pääoman kulumiskustannusten eli 
poistojen osuus oli tuolloin 4,6 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yrittäjätulot, 
voitot ja muut hoiva- ja hoitopalvelujen bruttoarvonlisäykseen kuuluvat erät 
muodostivat yhteensä neljä prosenttia kokonaiskustannuksista. Muut kustannuk-
set, 28 prosenttia kokonaiskustannuksista, koostuvat hoivapalveluihin hankituista 
välituotteista.  

Vuonna 2002 terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa työskenteli kansantalouden 
tilinpidon mukaan 334 000 henkeä, joista 29 000 oli yrittäjiä. Kunnissa ja 
kuntayhtymissä hoivapalveluja tuotti yhteensä 246 000 henkeä ja lisäksi tuhat 
henkeä muissa julkisyhteisöissä. Julkisyhteisöjen, siis tässä tapauksessa kuntien 
ja kuntayhtymien osuus hoiva- ja hoitopalvelujen koko henkilökunnasta oli 74 
prosenttia. Maamme kaikista työllisistä 14,4 prosenttia hankki toimeentulonsa 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Julkisyhteisöjen koko henkilökunnasta 
peräti 41,4 prosenttia työskenteli näissä palveluissa. 
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3.2 Hoiva- ja hoitopalvelujen panokset vuosina 1995 ja 2001  

Kansantalouden tilinpitotilastoja täydentävät niiden kanssa yhteensopivat vuosilta 
1995 – 2001 laaditut panostuotostaulukot, joissa terveydenhuolto- ja sosiaalipal-
velut on ryhmitelty omaksi toimialakseen (Tilastokeskus 2003a ja 2004).  

Kansantalouden tilinpidon (Tilastokeskus 2004) mukaan vuonna 2001 toimialan 
N tuotoksen eli hoiva- ja hoitopalvelujen arvo oli 13,283 miljardia euroa, josta 
palkansaajakorvauksia oli 8,4 miljardia euroa sekä poistoja, yrittäjätuloa ja muuta 
bruttoarvonlisää yhteensä 1,2 miljardia euroa. Näiden erotuksena jää hoivapalve-
luissa käytettyjen välituotteiden arvoksi 3,693 miljardia euroa. Täsmälleen nämä 
samat tiedot saadaan myös vuoden 2001 panostuotostaulukosta (Tilastokeskus 
2004), jonka avulla kotimaiset välituotteet voidaan lisäksi jakaa niille toimialoil-
le, jotka ovat ne tuottaneet.  

Taulukko 1 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa käytetyt välituotteet ja bruttoar-
vonlisäys vuosina 2001 ja 1995, miljoonaa euroa 

 Vuonna 2001 Vuonna 1995 

 milj. € % milj. € % 

Teollisuustuotteet 523 3,94 379 3,92 

Muut tavarat ja energia 191 1,44 144 1,49 

Kauppa 481 3,62 384 3,97 

Liikenne 345 2,60 224 2,31 

Muut yksityiset palvelut 697 5,25 460 4,76 

Hyvinvointipalvelut 442 3,33 402 4,16 

Ulkomaiset välituotteet 587 4,42 201 2,08 

Arvonlisä- ja muut tuoteverot 426 3,20 274 2,83 

(Välituotteet yhteensä) (3 693) (27,80) (2 468) (25,52) 

     

Palkansaajakorvaukset 8 410 63,31 6 394 66,12 

Poistot  643 4,84 449 4,64 

Muut bruttoarvonlisäerät 537 4,05 360 3,72 

       

Tuotos perushintaan  13 283 100,00  9 671 100,00   
 

Vuosina 1995 ja 2001 hoivapalveluissa käytetyt välituotteet on taulukossa 1 yh-
distetty kahdeksaan ryhmään panostuotostutkimuksen 59 toimialalta. Lääkkeitä, 
elintarvikkeita, paperituotteita, vaatteita ja muita kotimaisia teollisuustuotteita 
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käytettiin vuonna 2001 sosiaali- ja terveyspalveluissa yhteensä 523 miljoonan 
euron arvosta. Taulukon mukaan hoivapalveluihin sisältyi esimerkiksi kotimaisen 
kaupan palveluja 481 miljoonan euron arvosta. Hoivapalveluihin hankittujen hy-
vinvointipalvelujen arvo 442 miljoonaa euroa koostuu julkisista palveluista ja 
vastaavista yksityisistä terveydenhuolto-, sosiaali-, koulutus- ja kulttuuripalve-
luista. 

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa käytettiin vuonna 2001 ulkomaisia lääk-
keitä ja muita välituotteita yhteensä 587 miljoonan euron arvosta. Kotimaisiin ja 
ulkomaisiin välituotteisiin sisältyi energia-, arvonlisä- ja muita tuoteveroja yh-
teensä 426 miljoonan euron arvosta. Koska hoiva- ja hoitopalveluista ei yleensä 
kanneta arvonlisäveroa, ei silloin voida vähentää välituotteisiin sisältyvää arvon-
lisäveroa.     

Vuonna 1995 hoiva- ja hoitopalvelujen arvo oli 9 671 miljoonaa euroa, joka myös 
on esitetty taulukossa 1 panostuotostutkimuksen (Tilastokeskus 2003a) pohjalta 
samalla tavalla panoksittain kuin vuoden 2001 hoiva- ja hoitopalvelujen arvo. 
Hoiva- ja hoitopalvelujen panosrakennevertailun helpottamiseksi taulukkoon on 
laskettu molemmilta vuosilta välituote- ja bruttoarvonlisäerien osuus tuotoksen 
arvosta.  

Vuodesta 1995 vuoteen 2001 hoiva- ja hoitopalvelujen panosrakenteessa on ta-
pahtunut selvä muutos: palkansaajakorvausten osuus kokonaiskustannuksista on 
pienentynyt 2,8 prosenttiyksikköä ja ulkomaisten välituotteiden osuus on noussut 
2,3 prosenttiyksiköllä, josta ulkomaisten lääkkeiden osuus selittää puolet. Näiltä 
osin ulkomaisilla lääkkeillä on hoivapalveluissa viime kädessä korvattu työtä. 
Muulla tavoin hoivapalveluissa on tunnetusti ollut hankalaa korvata työtä, mikä 
on tilastoissa näkynyt hoivatyön tuottavuuden verkkaisana parantumisena.  

Koska työn tuottavuus kohoaa virallisten tilastojen mukaan hitaasti hoiva- ja hoi-
topalveluissa, mutta henkilökunnan palkat nousevat pitkällä aikavälillä samaa 
vauhtia kuin muilla aloilla, kohoaa palkansaajakorvausten osuus hoiva- ja hoito-
palvelujen kokonaiskustannuksista. Juuri tästä syystä palkansaajakorvausten kus-
tannusosuuden putoaminen kolmella prosenttiyksiköllä näyttää niin merkilliseltä. 
Kansantalouden tilinpidon mukaan palkansaajakorvausten kustannusosuus aleni 
edelleen vuonna 2002, jolloin se oli 63,0 prosenttia. 

3.3 Kustannusrakenne vuonna 2002 ja reaalihintakehitys 

Kansantalouden tilinpidon (Tilastokeskus 2004) mukaan vuonna 2002 terveyden-
huolto- ja sosiaalipalvelujen tuotos oli 14,146 miljardia euroa ja bruttoarvonlisä 
10,137 miljardia euroa. Näiden erotuksena saadaan hoiva- ja hoitopalveluissa 
käytettyjen välituotteiden arvoksi 4 miljardia euroa. Vuodesta 2001 näiden väli-
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tuotteiden arvo on noussut 8,56 prosenttia. Jos kaikkien välituotteiden arvo olisi 
kohonnut täsmälleen saman verran vuodesta 2001 vuoteen 2002, saataisiin vuo-
den 2002 välituotteiden arvoksi taulukossa 2 esitetyt arvot. 

Tulevia hoiva- ja hoitopalvelumenoja laskettaessa on pakko arvioida näiden pal-
velujen välituotteiden reaalihintakehitys. Yksinkertaisinta olisi olettaa, että hoiva- 
ja hoitopalvelujen välituotteiden ja kaikkien muidenkin panosten hinta nousee 
yhtä nopeasti kuin perinteisesti eniten kallistuvan panoksen työn hinta kansanta-
loudessa (Lassila ja Valkonen 2003, s. 15). Tällä tavoin laskettuna reaalisten hoi-
va- ja hoitopalvelumenoja ei ainakaan aliarvioitaisi tulevaisuudessa. Toisaalta 
saattaa olla vaikeaa perustella uskottavasti, miksi elintarvikkeiden ja muiden ta-
varoiden reaalihinnat, jotka ovat tähän saakka pitkällä aikavälillä selvästi alentu-
neet, kohoaisivat tulevaisuudessa samaa vauhtia kuin työn reaalihinta.  

Taulukko 2 Hoiva- ja hoitopalvelujen välituotteet päätoimialoittain (milj. €) vuosina 
2001 ja 2002 sekä niiden keskimääräiset nimellis- ja reaalihintamuutokset 
(%/v) vuodesta 1975 vuoteen 2002   

 Panokset, milj. € 

Hintamuutokset vuodesta 

1975 vuoteen 2002, %/v 

 v. 2001 v. 2002 nimelliset reaaliset 

Maa-, riista-, metsä- ja kalatalous 0,0 0,0 2,61 -2,57 

Mineraalien kaivu 1,1 1,2 3,05 -2,15 

Teollisuus 523,1 567,9 3,73 -1,50 

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 179,1 194,4 3,52 -1,70 

Rakentaminen  10,6 11,5 5,30 -0,01 

Kauppa 352,0 382,2 5,56 0,23 

Majoitus- ja ravitsemistoiminta  128,9 139,9 6,11 0,76 

Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 345,0 374,5 5,12 -0,18 

Rahoitus- ja vakuutustoiminta  89,9 97,6 5,96 0,62 

Kiinteistö- ja liike-elämän palvelut  484,7 526,2 5,85 0,51 

Hallinto, pakollinen sosiaalivakuu-

tus  51,1 55,5 6,06 0,71 

Koulutus  113,4 123,1 6,08 0,73 

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 278,0 301,8 6,55 1,17 

Muut palvelut 122,8 133,3 6,08 0,73 

Ulkomaiset välituotteet 586,7 636,9  0,00 

Arvonlisä- ja muut tuoteverot 425,6 462,1  0,00 

Välituotteet yhteensä 3693 4009   
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Jäljempänä hoiva- ja hoitopalvelujen välituotteiden hintalaskelmat kytketään kan-
santalouden tilinpidosta (Tilastokeskus 2004) laskettuihin toimialoittaisiin hinta-
muutoksiin koko vertailukelpoiselta ajanjaksolta vuodesta 1975 vuoteen 2002. 
Taulukon 2 mukaan esimerkiksi kansantalouden tilinpidon toimialan D eli teolli-
suuden tuotoksen nimellishinnat nousivat tällä 27 vuoden ajanjaksolla keskimää-
rin 3,73 prosenttia vuodessa.  

Samaan aikaan bruttokansantuotteen markkinahinta, johon tässä tutkimuksessa 
muita hintoja verrataan, nousi keskimäärin 5,3 prosenttia vuodessa. Siten teolli-
suuden tuotoksen hinta nousi 1,5 prosenttia hitaammin kuin bruttokansantuotteen 
hinta. Tässä mielessä kotimaisten teollisuustuotteiden reaalihinnat alenivat vuo-
desta 1975 vuoteen 2002 keskimäärin puolitoista prosenttia vuodessa. Hoivapal-
veluihin kotimaasta hankittavien teollisuustuotteiden reaalihintojen oletetaan 
muuttuvan tulevaisuudessa täsmälleen tällä nopeudella kaikissa vaihtoehdoissa.  

Samalla tavalla on laskettu myös muiden kotimaisten välituotteiden reaalihintojen 
vuosimuutokset, jotka näkyvät taulukon 2 viimeisessä sarakkeessa. Hoiva- ja hoi-
topalveluihin hankittavien ulkomaisten välituotteiden nimellishintojen oletetaan 
muuttuvan samalla nopeudella kuin bruttokansantuotteen hintojen, jolloin ulko-
maisten välituotteiden reaalihinnat jäävät muuttumattomaksi. Myös välituotteisiin 
sisältyvän arvonlisä- ja tuoteverojen reaalihintojen otaksutaan jäävän nykyisel-
leen. 

Näin on rakennettu reaalihinnat terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kaikille 
välituotteille. Lisäksi on määriteltävä reaalihinnat näissä palveluissa tuotetulle 
jalostusarvolle, jotta hoiva- ja hoitopalveluille voitaisiin laskea reaalihinnat eli 
suhteelliset hinnat bruttokansantuotteen hintaan verrattuna. 

Hoiva- ja hoitopalveluissa käytetyn työn hinnan oletetaan tulevaisuudessa nouse-
van reaalisesti yhtä nopeasti kuin työn tuottavuuden. Palkansaajakorvausten reaa-
lihinnat nousevat siten joka vuosi vaihtoehdossa TAVOITE 2,7 prosenttia, vaih-
toehdossa PERUS 2 prosenttia ja vaihtoehdossa HEIKKO 1,3 prosenttia. 
Poistojen ja muiden bruttoarvonlisäerien reaalihintojen otaksutaan jäävän kaikis-
sa vaihtoehdoissa muuttumattomiksi. Kaikissa vaihtoehdoissa välituotteiden 
reaalihinnat muuttuvat täsmälleen samalla nopeudella kuin taulukossa 2. 

Jos hoiva- ja hoitopalvelujen panosrakenne olisi tulevaisuudessa sama kuin 
vuonna 2002 (taulukko 2) ja eri panosten reaalihinnat määriteltynä suhteessa 
bruttokansantuotteen hintaan muuttuisivat siten kuin edellä on oletettu, saadaan 
hoiva- ja hoitopalvelujen keskimääräisille vuotuisille reaalihinnoille eri talous-
vaihtoehdoissa taulukossa 3 esitetyt hinnat. 
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Taulukko 3 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalihintojen muutos vuodes-
ta 2002 vuoteen 2050, prosenttia vuodessa 

TAVOITE PERUS HEIKKO 

1,69 1,25 0,81 

 

Kansantalouden vaihtoehdossa TAVOITE hoiva- ja hoitopalvelut kallistuvat 
bruttokansantuotteen hinnalla mitattuun yleiseen hintatasoon nähden tarkastelu-
jaksolla keskimäärin 1,7 prosentilla vuodessa. Vaihtoehdossa PERUS nämä reaa-
lihinnat nousevat 1,25 prosenttia vuodessa ja vaihtoehdossa HEIKKO tämä nousu 
jää 0,8 prosenttiin vuodessa. Näin siis kaikissa vaihtoehdoissa hoiva- ja hoitopal-
velujen hinnat nousisivat nopeammin kuin bruttokansantuotteen hinnalla mitattu 
yleinen hintataso, mutta luonnollisesti hitaammin kuin työn hinta koko 
kansantaloudessa.   

Tuloksia voidaan verrata hoiva- ja hoitopalvelujen reaalihintojen keskimääräiseen 
muutokseen vuodesta 1975 vuoteen 2002, joka näkyy taulukon 2 reaalisten hin-
tamuutosten sarakkeessa. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalihinnat 
nousivat siis keskimäärin 1,17 prosenttia vuodessa eli vain hieman vähemmän 
kuin vaihtoehdossa PERUS. Todettakoon, että kuluneen 27 vuoden aikana tuotta-
vuus työllistä kohti nousi koko kansantaloudessa keskimäärin 2,44 prosenttia 
vuodessa eli lähes yhtä nopeasti kuin vaihtoehdossa TAVOITE. Tästä näkökul-
masta taulukon 3 reaalihintojen muutos tulevaisuudessa näyttää melko suurelta 
hintahistoriaan verrattuna. 

Reaalihintalaskelmissa on siis käytetty vuoden 2002 panosrakennetta ja välituot-
teiden osalta vuoden 2001 panosrakennetta. Jos hoiva- ja hoitopalvelujen panos-
rakenne kuitenkin muuttuisi tulevaisuudessa samaan suuntaan kuin vuodesta 
1995 vuoteen 2001, jäisi hoiva- ja hoitopalvelujen reaalihintojen muutos kaikissa 
vaihtoehdoissa selvästi pienemmäksi kuin taulukossa 3. Tällainen panosrakenteen 
muutoshan tarkoittaisi sitä, että eniten kallistuvan panoksen työn osuus pienisi, 
jolloin hoiva- ja hoitopalvelujen reaalihinnat nousisivat hitaammin. Tämän rapor-
tin reaalihintalaskelmissa on näin valittu sellainen perusteltavissa oleva menette-
ly, jossa hoiva- ja hoitopalvelumenot kasvavat eniten. 
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4 Hoiva- ja hoitopalvelujen määrä ja työllisyys 

Tässä luvussa arvioidaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotannon mää-
rää aina vuoteen 2050 saakka eri vaihtoehdoissa. Jos työn tuottavuus työllistä 
kohti jäisi nykyiselleen, muuttuisi hoiva- ja hoitopalvelujen työllisyys samalla 
vauhdilla kuin näiden palvelujen tuotannon määrä. Tämän lisäksi tässä luvussa 
analysoidaan sellaisia työllisyysvaihtoehtoja, joissa terveydenhuolto- ja sosiaali-
palveluissa työn tuottavuus paranee perinteisellä vauhdilla. Luvun lopulla tarkas-
tellaan eri vaihtoehdoissa terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen henkilökunnan 
osuutta kansantalouden työllisistä. 

4.1 Hoiva- ja hoitopalvelujen määrä 

Hoiva- ja hoitopalvelujen määrällä tarkoitetaan siis terveydenhuolto- ja sosiaali-
palvelujen kiinteähintaista tuotosta, joka kansantalouden tilinpidossa on vuosilta 
1975 – 2002 tilastoitu vuoden 2000 hinnoin.  

Hoivapalveluvaihtoehdot NYKY ja MYÖHENNYS on tässä raportissa muodos-
tettu samalla tavalla kuin vuoden 2002 hoiva- ja hoitopalvelumenotutkimuksessa 
(Parkkinen 2002). Näin vaihtoehdossa NYKY oletetaan, että hoiva- ja hoitopal-
velujen määrä asukasta kohti jää yksivuotisin ikäryhmin nykyiselleen (kuvio 6), 
mutta vaihtoehdossa MYÖHENNYS sen oletetaan myöhentyvän 50 vuotta täyt-
täneellä väestöllä vuodella jokaisen tulevan 10 vuoden aikana.  

Kuvio 6 Hoiva- ja hoitopalvelut asukasta kohti vuonna 2002, 1000 euroa 
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Jälkimmäisessä vaihtoehdossa otaksutaan varttuneen väestön hoivan tarpeen 
myöhentyvän lähes yhtä nopeasti, millä 50 vuotta täyttäneiden elinajanodote pite-
nee tässä raportissa käytetyssä väestöennusteessa (Tilastokeskus 2001). Näin esi-
merkiksi 82-vuotiaat käyttävät vaihtoehdossa MYÖHENNYS asukasta kohti 20 
vuoden kuluttua terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja täsmälleen saman verran 
kuin nyt 80-vuotiaat. Kuvion mukaan 80-vuotias kulutti vuonna 2002 julkisia ja 
yksityisiä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja 9 000 euron arvosta. Kuvio 6 on 
rakennettu samalla tavalla kuin aikaisemmassa hoiva- ja hoitopalvelututkimuk-
sessa esitetty vastaava kuvio (Parkkinen 2002a s.14). 

Viime vuosikymmenelle saakka Suomessa panostettiin voimakkaasti terveyden-
huoltoon ja sosiaalipalveluihin, kun näiden palvelujen tarjontaa suuresti lisättiin 
pohjoismaista hyvinvointivaltiota rakennettaessa. Toimialan N vuoden 2000 hin-
taisella tuotoksella mitattuna hoiva- ja hoitopalvelujen määrä kaksinkertaistui 
vuodesta 1975 vuoteen 1990, jolloin keskikasvuksi muodostui 4,5 prosenttia vuo-
dessa. 

Laman aikana hoiva- ja hoitopalvelujen määrä supistui kymmenesosalla kuten 
kansakunnan kokonaistuotanto. Vuonna 2002 terveydenhuolto- ja sosiaalipalve-
lujen määrä oli 12 prosenttia suurempi kuin ennen lamaa. Määrän keskikasvuksi 
tulee koko 27 vuoden ajanjaksolla 2,9 prosenttia ja laman alkamisvuodesta 1990 
lähtien 0,9 prosenttia vuodessa.  

Jos terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja käytettäisiin ikäryhmittäin täsmälleen 
saman verran kuin vuonna 2002 (kuvio 6) ja Tilastokeskuksen vuoden 2001 väes-
töennuste toteutuisi, silloin hoiva- ja hoitopalvelujen määrä kasvaisi tulevaisuu-
dessa vaihtoehdon NYKY mukaisesti (kuvio 7). Suurimmillaan hoiva- ja hoito-
palvelujen määrä olisi tässä vaihtoehdossa vuonna 2042, jolloin se on 39 
prosenttia nykyistä suurempi. Sen jälkeen näiden palvelujen määrä alkaa hitaasti 
vähetä, sillä kuvion 6 painorakenteella laskettuna hoivaikäinen väestö alkaa tuol-
loin supistua.  

Hoivavaihtoehdossa MYÖHENNYS 50 vuotta täyttäneiden hoivan tarve myö-
hentyy siis vuodella jokaisen tulevan kymmenen vuoden aikana, mutta muut ole-
tukset ovat samat kuin vaihtoehdossa NYKY. Tällaisella hoivatarpeen myöhen-
tymisellä olisi terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tarpeeseen merkittävä 
vaikutus. 

Hoivavaihtoehdossa MYÖHENNYS hoiva- ja hoitopalvelujen määrä on suurim-
millaan jo vuonna 2034, jolloin näitä palveluja käytetään 16 prosenttia nykyistä 
enemmän (kuvio 7). Sen jälkeen hoivan tarve kääntyisi laskuun, jolloin pääte-
vuonna 2050 näiden palvelujen määrä olisi enää 7 prosenttia nykyistä suurempi. 
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Vaihtoehdon MYÖHENNYS huippuvuoteen 2034 saakka hoiva- ja hoitopalvelu-
jen määrä kasvaa tässä vaihtoehdossa keskimäärin 0,46 prosenttia vuodessa ja 
vaihtoehdossa NYKY 0,95 prosenttia vuodessa. Laman alkamisvuodesta 1990 
vuoteen 2002 hoiva- ja hoitopalvelujen määrä kasvoi kansantalouden tilinpidon 
mukaan (Tilastokeskus 2004) vain 0,93 prosenttia vuodessa.  

Kuvio 7 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen määrä vuosina 1975 – 2002 
sekä hoivavaihtoehdoissa NYKY ja MYÖHENNYS vuoteen 2050 saak-
ka, indeksi(2002)=100 
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Historiaan sovellettuna vaihtoehdon NYKY mukaan hoiva- ja hoitopalvelujen 
määrä olisi kuvion 7 mukaan kasvanut vuodesta 1990 vuoteen 2002 keskimäärin 
0,82 prosenttia vuodessa, mikä on hämmästyttävän lähellä toteutunutta kasvua. 
Väestöön pohjautuvat vaihtoehdot, kuten kuviossa vaihtoehto NYKY, selittävät 
luonnollisesti erittäin huonosti hoiva- ja hoitopalvelujen tuotannon määrän muu-
toksia ennen lamaa, koska tuolloin Suomeen vasta rakennettiin pohjoismaista 
hyvinvointivaltiota hoivasektorille. Kun laadukkaiden terveydenhuolto- ja sosiaa-
lipalvelujen tarjontakapasiteetti laajennettiin käsittämään koko kansa, kasvoi näi-
den palvelujen tuotanto erittäin nopeasti aina viime vuosikymmenen lamaan 
saakka. 

Vaihtoehdossa MYÖHENNYS on siis oletettu, että alle 50-vuotiaat käyttävät 
tulevaisuudessa eri iässä asukasta kohti täsmälleen saman verran hoivapalveluja 
kuin vuonna 2002. Tätä vanhempien hoiva- ja hoitopalvelujen käyttö myöhentyy 
suunnilleen samalla vauhdilla, jolla tämänikäisten elinajanodote pitenee.  

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen käytön myöhentymistä tukevat äskettäin 
julkaistut tutkimustulokset (Koskinen ja muut 2003). Niiden mukaan parinkym-
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menen viime vuoden aikana terveiden ja toimintakykyisten vuosien määrä on 
maassamme lisääntynyt samaa vauhtia kuin elinajanodote. Sairaana ja toimintara-
joitteisena eletyt vuodet eivät tutkijoiden mukaan näytä tällä ajanjaksolla lainkaan 
lisääntyneen. Myös maailman terveysjärjestön terveiden elinvuosien vertailu 
(World Health Organization 2003) tukee näitä tutkimustuloksia, sillä terveiden 
elinvuosien osuus elinajasta näyttää olevan suurin pisimmän elinajan maissa.   

4.2 Hoiva- ja hoitopalvelujen henkilökunta 

Tarkastelujakson alussa vuonna 1975 hoiva- ja hoitopalveluissa oli kansantalou-
den tilinpidon (Tilastokeskus 2004) mukaan yhteensä 187 000 työllistä, joista 
122 000 henkeä työskenteli julkisyhteisöissä. Näiden palvelujen henkilökunta 
kasvoi joka vuosi lamanalkamisvuoteen 1990 saakka, jolloin tällä toimialalla N 
työskenteli 308 000 henkeä.  

Laman aikana hoiva- ja hoitopalvelujen henkilökunta supistui vuoteen 1994 saak-
ka, jolloin näitä palveluja tuotti 279 000 suomalaista. Tämän jälkeen näiden pal-
velujen henkilökunta on jälleen kasvanut joka vuosi. Vuonna 2002 julkisissa ja 
yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa työskenteli yhteensä 334 000 
henkeä, joista kuntasektorilla hoivapalveluja tuotti 246 000 henkeä ja tuhat hen-
keä muissa julkisyhteisöissä. 

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen henkilökunnan lukumäärän muutokset 
riippuvat yhtäältä näiden palvelujen määrän kehityksestä ja toisaalta työllistä koh-
ti lasketusta työn tuottavuuden muutoksista näissä palveluissa. Jos työn tuotta-
vuus työllistä kohti jäisi nykyiselleen, muuttuisi työllisten määrä täsmälleen sa-
malla vauhdilla kuin tuotannon määrä. Silloin hoivavaihtoehdossa NYKY hoiva- 
ja hoitopalvelujen henkilökunta olisi suurimmillaan 40 vuoden kuluttua, jolloin 
näissä palveluissa työskentelisi yhteensä 463 000 henkeä (kuvio 8). Sen jälkeen 
henkilökunnan lukumäärä alkaisi hitaasti supistua. 

Jos työn tuottavuus ei hoivapalveluissa lainkaan kohoaisi, olisi vaihtoehdossa 
MYÖHENNYS henkilökunta suurimmillaan 30 vuoden kuluttua kuten tuotannon 
määräkin, jolloin näissä palveluissa työskentelisi yhteensä 387 000 henkeä. Vuo-
teen 2050 mennessä henkilökunta olisi tässä hoivavaihtoehdossa supistunut jo 
360 000 työlliseen. Mikäli 50 vuotta täyttäneiden hoiva- ja hoitopalvelujen kysyn-
tä todella myöhentyisi elinajan pitenemisen vauhdilla, tarvittaisiin ilman työn 
tuottavuuden kasvua näihin palveluihin vuonna 2050 satatuhatta henkeä vähem-
män kuin vaihtoehdossa NYKY. 

Kansantalouden tilinpidon mukaan hoiva- ja hoitopalvelujen nopean tuotannon 
kasvun aikaan vuodesta 1975 vuoteen 1990 työllistä kohti laskettu työn tuotta-
vuus parani prosentin vuosivauhtia, mutta sen jälkeen työn tuottavuus ei ole pa-
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rantunut lainkaan. Työllistä kohti laskettu työn tuottavuus parani terveydenhuol-
to- ja sosiaalipalveluissa vuodesta 1975 vuoteen 2002 keskimäärin 0,54 prosent-
tia vuodessa. Jos työn tuottavuus kohoaisi tämän verran tulevaisuudessakin, olisi 
hoiva- ja hoitopalvelujen henkilökunta vaihtoehdossa NYKY suurimmillaan lä-
hes 380 000 henkeä runsaan kolmen vuosikymmenen kuluttua.  

Mikäli hoivan kysyntä myöhentyisi vaihtoehdon MYÖHENNYS mukaisesti ja 
työn tuottavuus paranisi terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa perinteisellä 
vauhdilla, silloin työllisten lukumäärä säilyisi näissä palveluissa nykyisellään kol-
me vuosikymmentä. Sen jälkeen hoiva- ja hoitopalvelujen henkilökunta alkaisi 
supistua (kuvio 8). 

Kuvio 8 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työlliset vuosina 1975 – 2002 
sekä työllisten lukumäärä vuoteen 2050 hoivavaihtoehdoissa NYKY ja 
MYÖHENNYS ilman tuottavuuden muutosta ja historiallisella tuotta-
vuuden kasvulla, 1000 työllistä 
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Luvussa 2 rakennettiin myös työllisyydelle vaihtoehdot TAVOITE, PERUS ja 
HEIKKO. Näiden avulla on kansantalouden näkökulmasta arvioitavissa työvoi-
man riittävyyttä hoivapalveluihin. Mitä suurempi osa työllisestä työvoimasta tar-
vitaan tulevaisuudessa terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin, sitä vaikeampaa 
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on koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvun mukaisilla työn hinnan koro-
tuksilla hankkia riittävästi henkilökuntaa näihin palveluihin.  

Jos työn hinta, jolla tässä raportissa siis tarkoitetaan palkansaajakorvausta työllis-
tä kohti, nousee hoiva- ja hoitopalveluissa nopeammin kuin muussa kansantalou-
dessa, kallistuvat työvaltaiset hoiva- ja hoitopalvelut vieläkin enemmän kuin 
edellisessä luvussa arvioitiin. Näin käy silloin, jos kallistuvaa työtä ei osata kor-
vata työn tuottavuutta parantamalla. Muilla aloilla kallistuvaa työtä on perintei-
sesti korvattu muilla tuotannontekijöillä, mikä kansantalouden tilinpidossa on 
näkynyt työn tuottavuuden olennaisena kasvuna.  

Vuodesta 1975 vuoteen 2002 terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työllisten 
osuus kaikista työllisistä kohosi 8 prosentista 14,4 prosenttiin. Jos vuoden 2002 
ikäryhmittäiset työllisyysasteet eivät tulevaisuudessa muuttuisi, toteutuisi kansan-
talouden vaihtoehto HEIKKO. Tässä vaihtoehdossa hoiva- ja hoitopalvelujen 
työllisten osuus kohoaisi peräti 24 prosenttiin vuonna 2050, jos silloinen väestö 
käyttäisi hoivapalveluja ikäryhmittäin saman verran kuin nykyisin käytetään eikä 
työn tuottavuutta osattaisi tulevaisuudessa lainkaan parantaa hoivapalveluissa 
(kuvio 9). 

Hoiva- ja hoitopalvelujen henkilökunnan lukumäärä on pienin vaihtoehdossa 
MYÖHENNYS, jossa työn tuottavuuskin paranee historiallisella runsaan puolen 
prosentin vuosivauhdilla. Jos lisäksi toteutuisi talousvaihtoehto TAVOITE, jossa 
työikäisten työllisyysaste on 75 prosenttia, olisi hoiva- ja hoitopalvelujen osuus 
kaikista työllisistä tulevaisuudessa nykyistä pienempi (kuvio 9). 

Näiden äärivaihtoehtojen lisäksi tähän kuvioon on piirretty kolmen hoivapalvelu-
vaihtoehdon työllisyysosuudet talousvaihtoehdossa PERUS, jossa siis oletetaan 
vuodesta 2020 lähtien ikäryhmittäisten työllisyysasteiden olevan keskimäärin yhtä 
korkeat kuin vuonna 1990. Jos hoiva- ja hoitopalveluissa työn tuottavuus ei lain-
kaan paranisi, silloin vaihtoehdossa NYKY näiden palvelujen osuus kansakunnan 
työllisistä ehtii tarkasteluaikavälillä nousta 22 prosenttiin. Tämä osuus jäisi 17 
prosenttiin, mikäli hoiva- ja hoitopalvelujen tuottavuus paranisi perinteisellä 
vauhdilla. Mikäli lisäksi hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä myöhentyisi vastaavan 
hoivavaihtoehdon mukaisesti, kohoaisi hoiva- ja hoitopalvelujen työllisyysosuus 
hieman, mutta kääntyisi kolmen vuosikymmenen kuluttua laskuun. 

Nämä työllisyyslaskelmat korostavat työn tuottavuuden tärkeyttä terveydenhuol-
to- ja sosiaalipalveluissa. Jos myös tulevaisuudessa työn tuottavuus paranisi näis-
sä palveluissa samalla nopeudella, millä se parani kansantalouden tilinpidon mu-
kaan keskimäärin vuodesta 1975 vuoteen 2002, ei hoiva- ja hoitopalvelujen osuus 
kansantalouden työllisistä kohoaisi kohtuuttoman korkeaksi. Perinteinen runsaan 
puolen prosentin työn tuottavuuden paraneminen vuodessa tarkoittaisi sitä, että 
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vuonna 2050 hoivatyöhön tarvittaisiin henkilökuntaa melkein neljännes vähem-
män kuin nykyisellä työn tuottavuudella. 

On selvää, että työn tuottavuuden parantaminen työvaltaisissa terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalveluissa on olennaisesti hankalampaa kuin perinteisessä tavaratuotan-
nossa. Suurten ikäluokkien korvautuminen työelämässä huomattavasti pienem-
millä ikäluokilla pakottaa joka tapauksessa hakemaan hoiva- ja hoitopalveluissa 
muiden työvaltaisten alojen tavoin työtä säästäviä ratkaisuja. Uuden tieto- ja 
muun teknologian tukemana harmaantuvan väestön rikkaat maat saattavat jopa 
onnistua järkeistämään hoivatyötä siinä mitassa, että hoiva- ja hoitopalvelujen 
työn tuottavuus paranee tulevaisuudessa Suomessa perinteistä puolen prosentin 
vuosivauhtia. 

Kuvio 9 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen työllisten osuus kaikista työlli-
sistä vuosina 1975 – 2002 sekä tämä osuus hoiva- ja hoitopalvelujen 
määrävaihtoehdoissa  NYKY ja MYÖHENNYS vuoteen 2050 talous-
kasvuvaihtoehdoissa TAVOITE, PERUS ja HEIKKO, % 
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5 Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot  

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen määrän ja niiden reaalihintojen tuloa kut-
sutaan reaaliseksi hoiva- ja hoitopalvelumenoksi. Koska tässä tutkimuksessa näi-
den palvelujen reaalihinnoilla tarkoitetaan terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen 
suhteellista hintaa bruttokansantuotteen hintaan nähden, ovat reaaliset hoiva- ja 
hoitopalvelumenot laskettavissa suoraviivaisesti deflatoimalla terveydenhuolto- 
ja sosiaalipalvelujen arvo bruttokansantuotteen hintaindeksillä.  

5.1 Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot 

Kansantalouden tilinpidon (Tilastokeskus 2004) toimialan N tuotoksen arvo pe-
rushintaan, jota siis tässä raportissa kutsutaan hoiva- ja hoitopalvelujen arvoksi, 
kohosi vuodesta 1975 vuoteen 2002 keskimäärin 9,62 prosenttia vuodessa. Sa-
maan aikaan hoiva- ja hoitopalvelujen määrä, joka on tässä tutkimuksessa lasket-
tu toimialan N vuoden 2000 hintaisen tuotoksen avulla, nousi keskimäärin 2,89 
prosenttia vuodessa. Näiden avulla saadaan kansantalouden tilinpidossa hoiva- ja 
hoitopalvelujen hintojen muutokseksi 27 vuoden aikana keskimäärin 6,55 pro-
senttia vuodessa.  

Koska bruttokansantuote kallistui tällä aikavälillä keskimäärin 5,3 prosenttia 
vuodessa, nousivat hoiva- ja hoitopalvelujen hinnat keskimäärin 1,2 prosenttia 
nopeammin kuin yleistä hintatasoa tässä raportissa kuvaavat bruttokansantuotteen 
hinnat. Näin 27 vuoden aikana hoiva- ja hoitopalvelujen reaalihinnat kohosivat 
keskimäärin 1,2 prosenttia vuodessa.  

Hoiva- ja hoitopalvelujen kallistuminen yleistä hintatasoa enemmän on ollut seu-
rausta siitä, että näissä palveluissa työn tuottavuus on virallisten tilastojen mu-
kaan parantunut hitaasti, mutta työn hinta on pitkällä aikavälillä noussut suunnil-
leen samaa vauhtia kuin muilla aloilla. Mikäli laadun paranemista ei olisi hoiva- 
ja hoitopalvelujen määrää kansantalouden tilinpidossa laskettaessa osattu ottaa 
täysin huomioon (esimerkiksi Hjerppe - Kangasharju – Vuorento 2003, s. 71 – 
90), olisi näiden palvelujen laatukorjattu määrä kohonnut tilastoitua enemmän.  

Silloin terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotannon todellinen määrä olisi 
kasvanut tilastoitua määrää enemmän ja niiden hinnat nousseet vastaavasti vä-
hemmän. Tässä tapauksessa hoiva- ja hoitopalvelujen reaalihinnatkin olisivat to-
dellisuudessa kohonneet tilastoitua vähemmän. Vaikka näin olisi käynyt, ei se-
kään vääristäisi tässä raportissa tuloksia, koska hoiva- ja hoitopalvelujen määrän 
lisäksi myös niiden reaalihintakehitys otetaan kaikissa vaihtoehtolaskelmissa 
huomioon. 
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Vuonna 2002 hoiva- ja hoitopalvelujen arvo oli siis yli 14 miljardia euroa. Reaa-
liset hoiva- ja hoitopalvelumenot ovat 27 vuodessa melkein kolminkertaistuneet, 
sillä vuonna 1975 ne olivat vuoden 2002 rahassa 5 miljardia euroa (kuvio 10). 
Tähän kuvioon on piirretty näiden menojen kehitys kansantalouden vaihtoehdos-
sa PERUS vuoteen 2050 saakka hoivavaihtoehdoissa NYKY ja MYÖHENNYS 
laskettuna sekä työn tuottavuuden kasvulla että ilman tuottavuuden kasvua. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa työn tuottavuus säilyy hoivapalveluissa nykyisellään 
aina tarkastelujakson päätevuoteen 2050 saakka.  

Kuvio 10 Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot vuodesta 1975 lähtien sekä niiden 
kehitys vuoteen 2050 talousvaihtoehdossa PERUS hoivapalveluvaihtoeh-
doissa NYKY ja MYÖHENNYS sekä työn tuottavuuden kasvulla että ilman, 
miljardia euroa   
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Vuoden 2002 rahassa lasketut reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot kohoavat 
päätevuoteen mennessä 35 miljardiin, mikäli toteutuu hoivavaihtoehto NYKY 
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siten, ettei hoivatyön tuottavuus parane lainkaan tulevaisuudessa. Reaaliset hoiva- 
ja hoitopalvelumenot jäävät päätevuonna 30 miljardiin euroon vaihtoehdossa 
NYKY siinä tapauksessa, että työn tuottavuus hoiva- ja hoitopalveluissa paranee 
perinteisellä runsaan puolen prosentin vuosivauhdilla. 

Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot eivät päätevuoteen mennessä ehdi edes 
kaksinkertaistua, mikäli päästään hoivavaihtoehtoon MYÖHENNYS, jossa siis 
ikääntyvien hoiva- ja hoitopalvelujen käyttö myöhentyy elinajanodotteen piden-
tymisen mukana. Tässä vaihtoehdossa ne ovat päätevuonna vuoden 2002 rahassa 
27 miljardia euroa ilman tuottavuuden parantumista ja 23 miljardia euroa, jos 
työn tuottavuus kohoaa hoiva- ja hoitopalveluissa perinteistä runsaan puolen pro-
sentin vuosivauhtia. Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot ovat vuonna 2050 
vaihtoehdossa MYÖHENNYS työn tuottavuuden perinteisellä kasvulla peräti 12 
miljardia euroa suuremmat kuin vaihtoehdossa NYKY ilman tuottavuuden kas-
vua (kuvio 10).  

Kuvio 11 puolestaan osoittaa, miten suuresti kansantalouden vaihtoehdot vaikut-
tavat reaalisiin hoivapalvelumenoihin hoivavaihtoehdossa NYKY tuottavuuden 
kasvulla. Talousvaihtoehdossa PERUS reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot 
nousevat nykyisestä 14 miljardista 30 miljardiin euroon vuonna 2050. Talous-
vaihtoehdossa TAVOITE nämä menot ovat päätevuonna 37 miljardia ja talous-
vaihtoehdossa HEIKKO 25 miljardia euroa. Mitä nopeammin kansantalous kas-
vaa, sitä ripeämmin työn tuottavuus ja reaalipalkat kohoavat. Silloin reaaliset 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot lisääntyvät suuresti, koska näissä palve-
luissa työn tuottavuus paranee oletusten mukaan hitaasti myös tulevaisuudessa.  

Tässä raportissa talousvaihtoehtojen aiheuttamat erot reaalisiin hoiva- ja hoito-
palvelumenoihin ovat siis seurausta siitä, että työn tuottavuuden muutokset koko 
kansantaloudessa näkyvät näiden palvelujen reaalisissa palkansaajakorvauksissa. 
Näin talousvaihtoehdoissa TAVOITE reaaliset palkansaajakorvaukset työllistä 
kohti kohoavat hoiva- ja hoitopalveluissa 2,7 prosenttia, vaihtoehdossa PERUS 2 
prosenttia ja vaihtoehdossa HEIKKO vain 1,3 prosenttia vuodessa, mutta hoiva-
työn tuottavuuden ei ole oletettu vaihtelevan kansantalouden vaihtoehtojen mu-
kaisesti.  

Tietenkin tässä tutkimuksessa olisi mahdollista edelleen lisätä vaihtoehtoja otak-
sumalla, että työn tuottavuuden muutosvauhti hoiva- ja hoitopalveluissa riippuu 
työn tuottavuuden kasvunopeudesta koko kansantaloudessa. Työn tuottavuuden 
kasvuvauhti voisi tällöin olla nopeinta hoivapalveluissa talousvaihtoehdossa 
TAVOITE ja hitainta talousvaihtoehdossa HEIKKO esimerkiksi siitä syystä, että 
hoiva- ja hoitopalveluissa työ kallistuu reaalisesti eniten juuri kansantalouden 
vaihtoehdossa TAVOITE ja vähiten talousvaihtoehdossa HEIKKO. Näin reaali-
set hoiva- ja hoitopalvelumenot etääntyisivät talousvaihtoehdoissa yhä kauem-
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maksi toisistaan, sillä silloinhan työn tuottavuus paranisi terveydenhuolto- ja so-
siaalipalveluissa sitä enemmän, mitä nopeammin kansantalous kasvaisi. 

Mitä enemmän työn tuottavuus nousee hoiva- ja hoitopalveluissa, sitä pienem-
miksi jäävät reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot. Mitä korkeammaksi kohoaa 
hoivatyön reaalihinta, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan reaalisia palkkoja ja 
työnantajan sosiaalikustannuksia työllistä kohti, sitä suuremmat ovat reaaliset 
hoiva- ja hoitopalvelumenot. Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot eivät siis 
muutu, jos hoivapalveluissa työn tuottavuus ja työn reaalihinta muuttuvat samaan 
aikaan suhteellisesti saman verran. Jos esimerkiksi hoivatyö kallistuisi arvioitua 
nopeammin, jäisivät reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot ennalleen, mikäli työn 
tuottavuus hoivapalveluissa paranisi saman verran arvioitua nopeammin.     

Kuvio 11 Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot vuoden 2002 rahassa vuodesta 
1975 lähtien sekä niiden kehitys vuoteen 2050 hoivapalveluvaihtoeh-
doissa NYKY työn tuottavuuden kasvulla talousvaihtoehdoissa 
TAVOITE, PERUS ja HEIKKO, miljardia euroa   
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Tällaisten tarkastelujen pohjalta on helppo hahmotella kauhuvaihtoehto reaalisille 
hoiva- ja hoitopalvelumenoille. Jos näissä palveluissa työ kallistuisi huomattavas-
ti enemmän kuin muilla aloilla ja työn tuottavuus kääntyisi pysyvään laskuun, 
lisääntyisivät julkiset ja yksityiset reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot erittäin 
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nopeasti. Tällä tavoin julkiseen talouteen syntyvä ”hoivapalvelumenopommi” 
olisi pakko purkaa viime laman tavoin supistamalla julkisia hoivapalvelumenoja 
esimerkiksi palvelumaksuja huomattavasti nostamalla.  

Kaikissa vaihtoehdoissa reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot ovat tulevaisuudes-
sa huomattavasti nykyistä suuremmat. Koska viime vuosina on verovaroin rahoi-
tettu kolme neljäsosaa kaikista hoivapalveluista, ovat myös julkiset hoiva- ja hoi-
topalvelumenot tulevaisuudessa tuntuvasti nykyistä suuremmat. Tätä näkemystä 
tukevat Stakesissa laaditut laskelmat (Vaarama ja Voutilainen 2002) vanhusten 
hoivapalvelujen kehityksestä ja resurssitarpeista, jotka näyttävät kaksinkertaistu-
van kolmessa vuosikymmenessä.  Kunnallisilla päätöksentekijöillä ei todella ole 
helppoa tulevaisuudessa, vaikka hoivapalvelumenopommeja ei syntyisikään. 
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6 Hoiva- ja hoitopalvelumenot ja bruttokansantuote 

Koska tässä tutkimuksessa yleistä hintatasoa mitataan bruttokansantuotteen hin-
taindeksillä, voidaan hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta 
laskea suoraan reaalisten hoiva- ja hoitopalvelumenojen ja bruttokansantuotteen 
osamäärän avulla. Tässä luvussa myös vertaillaan tämän tutkimuksen tuloksia 
bruttokansantuoteosuuksien avulla muihin hoiva- ja hoitopalvelujen tulevaisuutta 
Suomessa käsitteleviin tuoreisiin tutkimuksiin.  

6.1 Hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde bruttokansantuotteeseen  

Vaikka joissakin vaihtoehdoissa reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot enemmän 
kuin kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä, voivat ne silti olla helposti ra-
hoitettavissa. Jos bruttokansantuotteen määrällä mitatut kansakunnan reaalitulot 
esimerkiksi kohoaisivat samaa vauhtia kuin reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot, 
riittäisi silloin tulevaisuudessakin hoiva- ja hoitopalvelujen rahoitukseen nykyi-
nen osuus bruttokansantuotteesta. Kansantalouden kannalta on olennaista, mikä 
osuus kansakunnan käytettävissä olevista tuloista menee hoiva- ja hoitopalvelujen 
rahoittamiseen.  

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen suhde markkinahintaiseen brutto-
kansantuotteeseen oli vuonna 1975 alle 7 prosenttia. Koska pohjoismaista hyvin-
vointivaltiota rakennettaessa näidenkin palvelujen tarjontaa lisättiin suuresti, ko-
hosi tämä suhde 10 prosenttiin vuonna 1990. Kun laman aikana kokonaistuotanto 
romahti, kävi hoiva- ja hoitopalvelumenojen bruttokansantuoteosuus korkeimmil-
laan 11,7 prosentissa.  

Lamaa seuranneen nopean talouskasvun ja hoiva- ja hoitopalvelumenojen säästö-
jen vuoksi niiden suhde kansantuotteeseen aleni takaisin lamaa edeltäneelle tasol-
le. Vuonna 2002 julkisiin ja yksityisiin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin 
käytettiin kansantalouden tilinpidon ennakkotilastojen (Tilastokeskus 2004) mu-
kaan 10,1 prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta.  

Reaalisten hoiva- ja hoitopalvelumenojen ja bruttokansantuotteen osamäärän 
avulla saadaan muodostettua hoiva- ja hoitopalvelumenojen bruttokansantuote-
osuus eri vaihtoehdoissa. Tätä osuutta tarkastellaan ensin kansantalouden vaihto-
ehdossa PERUS, jossa sekä työn tuottavuus että työn reaalihinta nousevat siis 
kaksi prosenttia vuodessa. 

Vaihtoehdossa PERUS hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde bruttokansantuot-
teeseen nousee hoivavaihtoehdossa NYKY nykyisellä tuottavuudella 11,5 pro-
senttiin 2030-luvun puolessa välissä, mutta kääntyy sen jälkeen selvään laskuun 
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(kuvio 12). Jos siis hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä ei lainkaan myöhentyisi eikä 
näissä palveluissa työn tuottavuus lainkaan paranisi, nousisi hoiva- ja hoitopalve-
lumenojen osuus bruttokansantuotteesta runsaan kolmen vuosikymmenen aikana 
yhteensä puolitoista prosenttiyksikköä eli saman verran kuin laman aikana kol-
messa vuodessa. 

Mikäli vaihtoehdossa NYKY työn tuottavuus terveydenhuolto- ja sosiaalipalve-
luissa paranisi tulevaisuudessa menneisyyden tavoin runsaalla puolella prosentilla 
vuodessa, olisi hoiva- ja hoitopalvelumenojen bruttokansantuoteosuus suurimmil-
laan vain hieman nykyistä korkeampi kolmen vuosikymmenen kuluttua. Sen jäl-
keen tämä osuus kääntyisi myös tässä vaihtoehdossa laskuun. Päätevuonna 2050 
hoiva- ja hoitopalveluihin tarvittaisiin tässä tapauksessa enää 9,5 prosenttia brut-
tokansantuotteesta eli 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin samassa hoivavaih-
toehdossa NYKY ilman työn tuottavuuden kasvua.  

Kuvio 12 Hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta vuodesta 
1975 lähtien sekä vuoteen 2050 talousvaihtoehdossa PERUS hoivavaih-
toehdoissa NYKY ja MYÖHENNYS työn tuottavuuden kasvulla ja ilman si-
tä, % 
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Mikäli varttuneen väestön hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä myöhentyisi heidän 
elinajanodotteen pidentymisen vauhdilla, riittäisi näihin palveluihin nykyistä hie-
man pienempi osa kansakunnan reaalituloista myös siinä tapauksessa, ettei 
hoivatyön tuottavuutta onnistuttaisi lainkaan parantamaan puoleen vuosisataan. 
Jos hoivatyön tuottavuus paranisi historiallisella vauhdilla, alenisi tässä hoiva-
vaihtoehdossa MYÖHENNYS hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde markkina-
hintaiseen bruttokansantuotteeseen jatkuvasti. Päätevuonna tämä suhde olisi mel-
kein kolme prosenttiyksikköä nykyistä pienempi.  

Kuvion 12 laskelmissa on siis oletettu, että julkisissa ja yksityisissä terveyden-
huolto- ja sosiaalipalveluissa työ kallistuu työllistä kohti reaalisesti 2 prosenttia 
vuodessa eli saman verran kuin keskimäärin muilla aloilla. Jos hoivatyö kallistui-
si reaalisesti enemmän, eivät laskelmien lopputulokset muuttuisi, mikäli työn 
tuottavuus kohoaisi hoivapalveluissa vastaavasti arvioitua nopeammin. Näin esi-
merkiksi hoivavaihtoehto NYKY ilman työn tuottavuuden kasvua kuvaa kuviossa 
12 myös sellaista vaihtoehtoa NYKY, missä työn tuottavuus hoivapalveluissa 
nousee prosentin vuodessa ja työn reaalihinta hoivapalveluissa kolme prosenttia 
vuodessa, kun koko kansantaloudessa reaaliset palkat ja työnantajan sosiaalikus-
tannukset työllistä kohti kohoavat vain kaksi prosenttia vuodessa.   

Kuviossa 13 tarkastellaan talousvaihtoehdoissa hoivavaihtoehtoa NYKY hoiva-
työn tuottavuuden perinteisellä eli runsaan puolen prosentin vuosikasvulla. Edel-
lisen kuvion mukaisesti talousvaihtoehdossa PERUS hoiva- ja hoitopalvelumeno-
jen suhde bruttokansantuotteeseen vaihtelisi 10 prosentin tuntumassa. 

Jos työn tuottavuus työllistä kohti kohoaisi Suomessa vain 1,3 prosenttia vuodes-
sa ja ikäryhmittäiset työllisyysasteet jäisivät keskimäärin yhtä pieniksi kuin vuon-
na 2002, toteutuisi silloin kansantalouden vaihtoehto HEIKKO. Vaikka tässä 
vaihtoehdossa myös hoiva- ja hoitopalveluissa työn reaalihinta kohoaisi vain 1,3 
prosenttia vuodessa, nousisi hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde bruttokansan-
tuotteeseen yli 12 prosenttiin runsaassa kolmessa vuosikymmenessä, mutta alkaisi 
kyllä sen jälkeen alentua. Näin siis tapahtuisi, mikäli hoiva- ja hoitopalveluissa 
työn tuottavuus paranisi perinteisellä puolella prosentilla vuodessa. Ilman tätä 
tuottavuuden parantumista hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde bruttokansan-
tuotteeseen vakiintuisi 13½ prosenttiin. 

Jos työn tuottavuus ja työn reaalihinta työllistä kohti kohoaisivat Suomessa 2,7 
prosenttia vuodessa eli saman verran kuin keskimäärin koko itsenäisyyden aika-
na, tultaisiin talousvaihtoehtoon TAVOITE. Tällöin hoivavaihtoehdossa NYKY 
tuottavuuden kasvulla hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde bruttokansantuottee-
seen alenisi jatkuvasti. Puolen vuosisadan kuluttua näihin palveluihin menisi enää 
kahdeksan prosenttia kansakunnan tuloista. Jos hoivatyön tuottavuus ei lainkaan 
paranisi puoleen vuosisataan, vaihtelisi hoiva- ja hoitopalvelumenojen kansan-
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tuoteosuus 10 prosentin tuntumassa, vaikka talousvaihtoehto TAVOITE toteutui-
si.  

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että hoiva- ja hoitopalvelujen rahoitus olisi 
todella hankalaa, mikäli talouskasvu jäisi Suomessa hitaaksi eikä hoiva- ja hoito-
palvelujen kysyntä lainkaan myöhentyisi elinajan huomattavasti pidentyessä eikä 
työn tuottavuutta hoivapalveluissa osattaisi lainkaan parantaa puoleen vuosisa-
taan. Tässä tapauksessa julkisten ja yksityisten hoiva- ja hoitopalvelumenojen 
suhde bruttokansantuotteeseen kohoaisi nykyisestä 10,1 prosentista 13½ prosent-
tiin kolmessa vuosikymmenessä, eikä alenisi tämän jälkeenkään.  

Kuvio 13 Hoiva- ja hoitopalvelumenojen osuus bruttokansantuotteesta vuodesta 
1975 lähtien sekä niiden kehitys vuoteen 2050 hoivapalveluvaihtoeh-
dossa NYKY työn tuottavuuden kasvulla talousvaihtoehdoissa 
TAVOITE, PERUS ja HEIKKO, % 
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Vuonna 2002 julkisyhteisöissä eli käytännössä kuntasektorilla tuotettujen hoiva- 
ja hoitopalvelujen osuus Suomen markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta oli 
7,7 prosenttia. Mikäli julkiset ja yksityiset hoiva- ja hoitopalvelumenot kasvavat 
yhtä nopeasti, kohoaa julkisyhteisöjen tuottamien hoiva- ja hoitopalvelujen osuus 
bruttokansantuotteesta 10,3 prosenttiin, mikäli kaikkien hoiva- ja hoitopalvelujen 
vastaava osuus nousee 13,5 prosenttiin.  
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Tässä pessimistisin oletuksin lasketussa äärivaihtoehdossa julkisyhteisöjen tuot-
tamiin hoiva- ja hoitopalveluihin kuluisi kolmen vuosikymmenen kuluttua yh-
teensä melkein kolme prosenttiyksikköä nykyistä suurempi osuus markkinahintai-
sesta bruttokansantuotteesta.  

6.2 Hoiva- ja hoitopalvelumenot muissa äskettäisissä laskelmissa 

Julkiset ja yksityiset hoiva- ja hoitopalvelumenot olivat vuonna 2002 yhteensä 
10,1 prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta. Edellä esitetyn mu-
kaan tämä suhdeluku on useissa vaihtoehdoissa korkeimmillaan 2030-luvun puo-
lessa välissä, jolloin nykyisen väestön suurimmat ikäluokat tarvitsevat eniten hoi-
vaa.  

Mikäli elinajan pidentymisestä huolimatta tulevaisuudessa hoiva- ja hoitopalvelu-
ja kulutetaan asukasta kohti eri iässä täsmälleen saman verran kuin vuonna 2002 
ja hoivapalveluissa työn tuottavuus paranee perinteisellä puolen prosentin vuosi-
vauhdilla, kuluu runsaan kolmen vuosikymmenen kuluttua hoivapalveluihin ta-
voitteellisen talouskasvun oloissa runsas 9 prosenttia ja heikon talouskasvun 
oloissa yli 12 prosenttia bruttokansantuotteesta. Jos työn tuottavuuskaan ei lain-
kaan paranisi hoiva- ja hoitopalveluissa, jouduttaisiin niiden rahoittamiseen sijoit-
tamaan heikon talouskasvun oloissa peräti 13½ prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Sosiaalimenotoimikunta (SOMERA 2002a) tarkasteli raportissaan kuntien ter-
veydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenoja, jotka siis muodostavat kolme neljäsosaa 
kaikista hoiva- ja hoitopalvelumenoista. Toimikunnan mukaan näiden kunnallis-
ten menojen suhde markkinahintaiseen bruttokansantuotteeseen nousee peruslas-
kelmassa yhteensä kaksi prosenttiyksikköä vuoteen 2050 mennessä. Toimikunnan 
lukuisten vaihtoehtolaskelmien (SOMERA 2002b) mukaan kunnallisten tervey-
denhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen osuus parhaassa tapauksessa alenee, mutta 
huonoimmassa tapauksessa nousee neljällä prosenttiyksiköllä. 

Euroopan neuvoston alainen Economic Policy Committee’n työryhmä tarkastelee 
raporttiluonnoksessaan (ECFIN/331/03-EN, 22 August 2003) vain osaa julkisista 
hoivapalvelumenoista. Työryhmä on ottanut laskelmissaan huomioon julkisista 
sosiaalipalveluista vain vanhusten pitkäaikaishoidon. Siten esimerkiksi lasten 
päivähoitomenot, jotka lasten lukumäärän vähetessä väestösyistä supistuvat, eivät 
ole mukana työryhmän analyyseissa.  

Kun kansantalouden tilinpidon mukaan vuonna 2000 kaikkien hoiva- ja hoitopal-
velumenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 9,5 prosenttia ja julkisten hoiva- ja 
hoitopalvelumenojen osuus 7,3 prosenttia, on työryhmän rajaamalla tavalla näi-
den julkisten menojen osuus vain 6,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Työryh-
män alustavien tulosten mukaan tämä osuus nousee 2,9 prosenttiyksiköllä vuo-
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teen 2050 mennessä. Tässä laskelmassa työn tuottavuus on alempi ja työllisten 
lukumäärä pienempi kuin edellä talousvaihtoehdossa PERUS. Tässä talousvaih-
toehdossa työn tuottavuushan kohoaa vuoteen 2050 saakka 2 prosenttia vuodessa 
ja työllisten lukumäärä säilyy nykyisellään aina vuoteen 2020 saakka, mutta ale-
nee sitten puoli prosenttia vuodessa. 

Kunnallisalan kehittämissäätiön hoivarahastotutkimuksessa (Lassila ja Valkonen 
2003) on muun muassa väestökehitystä varioimalla laskettu lukuisia vaihtoehtoja 
kunnallisten hoiva- ja hoitopalvelukustannusten osuudesta bruttokansantuottees-
ta. Useimmissa vaihtoehdoissa nämä kustannukset kohoavat vuoteen 2050 men-
nessä muutamalla prosenttiyksiköllä. Tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, ettei brut-
tokansantuotteen määrän kehityksestä ole raportissa ole esitetty täsmällisiä 
laskelmia.     

Hoiva- ja hoitopalvelumenolaskelmien tulokset vaihtelevat oletuksista riippuen 
suuresti. Vaikka nämä palvelut olisivat määritelty laskelmissa samalla tavalla, 
syntyisi tuloksiin kuitenkin merkittäviä eroja esimerkiksi erilaisista talouskasvu-
oletuksista tai hoiva- ja hoitopalvelujen reaalikustannusoletuksista johtuen.  

Erilaiset tulokset korostavat sitä itsestään selvyyttä, ettei tulevaisuutta kyetä to-
dellisuudessa ennustamaan edes väestökehityksen (Parkkinen 2003) osalta. Omia 
väestönäkemyksiään voi toki selventää muille ennustejakaumilla (Alho 2003), 
mutta väestön todellista muutoksista eivät nämä jakaumat kerro mitään. Viisaat 
päätöksentekijät varautuvat myös terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa suuriin 
yllätyksiin, jotka eivät läheskään aina ole maksajan kannalta miellyttäviä.  
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7 Eläkemenot talousvaihtoehdoissa  

Hoiva- ja hoitopalvelumenojen ohella myös eläkemenot kasvavat nopeasti, kun 
eläkeikäisten väestöosuus melkein kaksinkertaistuu muutamassa vuosikymme-
nessä. Tässä luvussa päivitetään Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen aikai-
semman ”vanhuusmenotutkimuksen” (Parkkinen 2002a) eläkelaskelmien tulok-
set.  

Uusia eläkelaskelmia ei siis ole laadittu, vaan mainitun julkaisun uuteen eläkela-
kiin perustuvista talousvaihtoehdoista on talouskasvueroja kaavamaisesti käyttäen 
siirrytty tämän tutkimuksen kansantalouden vaihtoehtoihin TAVOITE, PERUS ja 
HEIKKO. Alkuperäisten laskelmien laadintaperusteita on analysoitu mainitun 
tutkimuksen liitteessä, jonka on laatinut eläkelaskelmien tekijä Työeläkevakuutta-
jien kehityspäällikkö Reijo Vanne. 

7.1 Eläkemenojen bruttokansantuoteosuus vuoteen 2050 

Kun vuonna 1962 Suomen työeläkejärjestelmä tuli voimaan, muodostivat eläke-
menot neljä prosenttia markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta (kuvio 14). 
Ennen suurta lamaa 1980-luvun jälkipuoliskolla eläkemenojen kansantuoteosuus 
vaihteli 11 prosentin tuntumassa. Syvimmän laman aikana kokonaistuotannon 
ollessa pienemmillään tämä osuus oli 14 prosenttia. Talouskasvun mukana elä-
kemenojen osuus bruttokansantuotteesta on alentunut niin, että vuonna 2002 se 
oli 11,5 prosenttia.  

Eläkemenojen bruttokansantuoteosuus on kolminkertaistunut ja eläkemenojen 
määrä on 13-kertaistunut vuodesta 1960. Näiden lukujen valossa värikästä kieltä 
käyttävät voivat perustellusti väittää eläkepommin jo räjähtäneen Suomessa.  

Erityisesti suuren laman aikana ja sen jälkeen on eläkejärjestelmään tehty lukuisia 
muutoksia, joilla on hillitty eläkemenojen kasvua tulevaisuudessa. Näillä eläke-
järjestelmän uudistuksilla on leikattu eläke-etuja ja tehty työssä jatkaminen aikai-
sempaa houkuttelevammaksi. Näitä muutoksia ja vuonna 2005 voimaan tulevaa 
uutta eläkejärjestelmää kuvaa perusteellisesti Eläketurvakeskuksen tuore raportti 
(Hietaniemi ja Vidlund 2003).  

Mainitun eläkeuudistuksen ansiosta eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen 
kohoaa vaihtoehdossa PERUS vain 15 prosenttiin 2030-luvun puolessa välissä ja 
alkaa sen jälkeen alentua. Nopeamman talouskasvun vaihtoehdossa TAVOITE 
käännepiste on 14 prosentissa. Huonon talouskasvun vaihtoehdossa HEIKKO 
eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen kohoaa 17 prosenttiin, eikä merkit-
tävästi ehdi alentua päätevuoteen 2050 mennessä. 
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Kuvio 14 Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 1960 – 2002 ja 
vuoteen 2050 talousvaihtoehdoissa TAVOITE, PERUS ja HEIKKO, % 
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7.2 Eläke-, hoiva- ja hoitopalvelumenot vuoteen 2050 

Eläke-, hoiva- ja hoitopalvelumenojen summa kohosi syvimmän laman aikana 26 
prosenttiin bruttokansantuotteesta (kuvio 15). Melkein yhtä korkealle tämä osuus 
kohoaa runsaan kolmen vuosikymmenen kuluttua kansantalouden vaihtoehdossa 
PERUS, jossa siis työn tuottavuuden oletetaan kohoavan 2 prosenttia vuodessa ja 
kokonaistyöllisyysasteen olevan vuodesta 2020 lähtien 75 prosenttia. Päätevuo-
teen mennessä näiden ”vanhuusmenojen”, jotka siis sisältävät esimerkiksi lasten 
päivähoitomenot ja nuorten työkyvyttömyyseläkkeet, bruttokansantuoteosuus eh-
tii alentua parilla prosenttiyksiköllä.  

Kuvion laskelmassa on käytetty hoivavaihtoehtojen NYKY ilman tuottavuutta ja 
MYÖHENNYS tuottavuudella keskiarvoa. Tämän keskiarvon suhde bruttokan-
santuotteeseen jää talousvaihtoehdossa PERUS 10 prosentin tuntumaan aina 
2040-luvulle saakka. Tällä tavoin laskettuna ”vanhuusmenojen” kansantuote-
osuuden selvä nousu on siis seurausta eläkemenojen ripeästä kasvusta. 

Eläkemenoilla rahoitetaan myös hoivapalveluja esimerkiksi pitkäaikaishoidossa, 
joten eläkemenojen ja hoiva- ja hoitopalvelumenojen summa ei ole hyvä mittari 
kansakunnan ”vanhuusmenotaakalle”. Eläkkeet ovat veronalaisia tuloja, jolloin 
niistä osa palautuu yhteiskunnalle tuloveroina. Eläketuloilla Suomesta ostetuissa 
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kulutustuotteissa on arvonlisäveroa sekä mahdollisesti muita välillisiä veroja. 
Hoiva- ja hoitopalveluista yksityiset rahoittavat neljänneksen. Julkisista tervey-
denhuolto- ja sosiaalipalvelujen palkansaajakorvauksista merkittävä osa on veroja 
ja sosiaaliturvamaksuja.  

Tällaisista syistä ”vanhuusmenojen” nettokustannukset julkiselle taloudelle ovat 
olennaisesti pienemmät kuin vanhuusmenojen nykyinen summa 30 miljardia eu-
roa. Myös tulevaisuudessa eläkkeistä ja hoivapalvelumenoista palautuu veroina ja 
sosiaaliturvamaksuina huomattava osa takaisin julkiseen talouteen. 

Kuvio 15 Eläkemenojen sekä hoivavaihtoehtojen NYKY ilman tuottavuutta ja 
MYÖHENNYS tuottavuudella keskiarvon suhde bruttokansantuottee-
seen talousvaihtoehdossa PERUS vuoteen 2050, % 
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8 Tiivistelmä 

Vuonna 2002 Suomessa käytettiin runsaat 14 miljardia euroa julkisiin ja yksityi-
siin terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin, joista kunnalliset palvelut muodosti-
vat kolme neljäsosaa ja yksityiset palvelut neljäsosan. Reaalisesti nämä hoiva- ja 
hoitopalvelumenot melkein kolminkertaistuivat vuodesta 1975, josta lähtien 
Suomessa on Tilastokeskuksen tuottamat kansantalouden tilinpidon vertailukel-
poiset tilastot. Tällä aikavälillä hoiva- ja hoitopalvelujen henkilökunta kasvoi 
187 000 työllisestä 334 000 työlliseen. Myös tästä henkilökunnasta kolme neljäs-
osaa on kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa. 

Tässä raportissa on arvioitu terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen kehitystä 
aina vuoteen 2050 saakka. Silloin vain pieni osa nykyisen väestömme suurimmis-
ta ikäluokista, jotka ovat syntyneet vuosina 1945 – 1967, tarvitsee hoitoa tai hoi-
vaa. 

Koska on mahdotonta tietää edes luottamusvälien tarkkuudella, mitä tulevaisuu-
dessa tapahtuu, on tässä raportissa tarkasteltu hoiva- ja hoitopalvelumenojen ke-
hityskuvaa vaihtoehtolaskelmien avulla. Hoivavaihtoehdossa NYKY on oletettu, 
että suomalainen käyttää vielä vuonna 2050 terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja 
eri iässä täsmälleen saman verran kuin vuonna 2002. Näin tulevaisuudessakin 
sataa vuotta lähestyvä vanhus käyttäisi näitä hoiva- ja hoitopalveluja 30 kertaa 
niin paljon kuin peruskouluikäinen. 

Hoivavaihtoehdossa MYÖHENNYS on oletettu, että 50 vuotta täyttäneiden hoi-
van ja hoidon tarve myöhentyy suunnilleen yhtä paljon, millä heidän elinajan-
odotteensa pitenee. Tutkimuksessa käytetyn Tilastokeskuksen väestöennusteen 
mukaan varttuneen väen elinajanodote pitenee vuodella jokaisella vuosikymme-
nellä.  

Kumpaakin hoivavaihtoehtoa on tarkasteltu kahdella työn tuottavuusoletuksella. 
Yhtäältä laskelmat on laadittu olettamalla, ettei työn tuottavuus terveydenhuolto- 
ja sosiaalipalveluissa lainkaan parane puoleen vuosisataan. Toisaalta nämä las-
kelmat on tehty siten, että työn tuottavuus paranee hoiva- ja hoitopalveluissa tu-
levaisuudessa yhtä hitaasti kuin kansantalouden tilinpidon mukaan vuodesta 1975 
vuoteen 2002. Jälkimmäisessä tapauksessa hoiva- ja hoitopalveluissa työn tuotta-
vuus työllistä kohti kohoaa tulevaisuudessakin keskimäärin puoli prosenttia vuo-
dessa.  

Jos terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kysyntä ei lainkaan myöhenny eikä 
hoivatyön tuottavuus lainkaan parane, kasvaa hoiva- ja hoitopalvelujen henkilö-
kunta aina 2040-luvulle saakka. Silloin näihin palveluihin tarvittaisiin 460 000 
työllistä eli 130 000 henkeä nykyistä enemmän. Mikäli näissä palveluissa työn 
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tuottavuus kohoaa puoli prosenttia vuodessa, on näiden palvelujen henkilökunta 
suurimmillaan kolmen vuosikymmenen kuluttua, jolloin työllistä työvoimaa olisi 
näissä palveluissa 50 000 henkeä enemmän kuin vuonna 2002. Työllisyyskehitys 
on samankaltainen myös hoivavaihtoehdossa MYÖHENNYS, mikäli siinä työn 
tuottavuus ei lainkaan parane. 

Jos tässä vaihtoehdossa MYÖHENNYS toteutuisi perinteinen puolen prosentin 
vuotuinen työn tuottavuuden kasvu, ei henkilökuntaa tarvittaisi nykyistä enempää 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin. Nämä laskelmat osoittavat yhtäältä, kuin-
ka tärkeää on työn tuottavuuden parantaminen hoiva- ja hoitopalveluissa, ja toi-
saalta, miten valtavasti henkilökunnan tarvetta vähentäisi näiden palvelujen ky-
synnän myöhentyminen elinajan pidentymisen mukana. 

Koska pitkällä aikavälillä hoivatyössä työn tuottavuus on parantunut olennaisesti 
vähemmän, mutta työn hinta on noussut suunnilleen yhtä paljon kuin muilla aloil-
la keskimäärin, ovat terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaalihinnat jatkuvasti 
kohonneet. Näin käynee myös tulevina vuosina. Työvoimakustannusten, jotka 
muodostavat liki kaksi kolmasosaa näiden palvelujen kokonaiskustannuksista, on 
oletettu kohoavan työllistä kohti samaa vauhtia kuin kansantaloudessa keskimää-
rin. Koska työn tuottavuuden on oletettu paranevan näissä palveluissa joko puoli 
tai nolla prosenttia vuodessa, kohoavat myös tulevaisuudessa näiden palvelujen 
hinnat yleistä hintatasoa enemmän. 

Yleistä hintatasoa on mitattu bruttokansantuotteen hintaindeksillä, jolloin reaali-
hinnoilla tarkoitetaan suhteellisia hintoja bruttokansantuotteen hintaan nähden. 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa käytettyjen muiden panosten kuin työn 
hinnan on oletettu muuttuvan tulevaisuudessa yleiseen hintatasoon verrattuna 
samalla nopeudella kuin keskimäärin vuodesta 1975 vuoteen 2002. Näin hoiva- ja 
hoitopalveluihin tarvittavien elintarvikkeiden ja muiden tavaroiden reaalihinnat 
alenisivat mutta useimpien palvelujen reaalihinnat nousisivat tulevaisuudessa.  

Hintalaskelmissa käytetyt tuotantopanosten painot ovat peräisin Tilastokeskuksen 
panostuotostutkimuksista, joita on laadittu yhtenäisin perustein vuodesta 1995 
lähtien. Hintalaskelmien kannalta on merkittävää, että työvoimakustannusten 
osuus terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kokonaiskustannuksista on vuodesta 
1995 lähtien alentunut kolmella prosenttiyksiköllä 63 prosenttiin. Panostuotostut-
kimukset viittaavat siihen suuntaan, että hoiva- ja hoitopalveluissa olisi onnistuttu 
korvaamaan työtä lääkkeillä. Jos myös tulevaisuudessa kallistuvaa työtä onnistut-
taisiin korvaamaan halvemmilla tuotantopanoksilla, kallistuisivat nämä palvelut 
arvioitua hitaammin.    

Työn hinnan, jolla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan palkkoja ja työnantajan sosi-
aalikustannuksia työllistä kohti, on siis oletettu kohoavan terveydenhuolto- ja so-
siaalipalveluissa yhtä nopeasti kuin muilla aloilla keskimäärin. Koko kansanta-
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loudessa työn reaalihinnan on arvioitu kohoavan saman verran kuin työn tuotta-
vuuden, josta on laadittu kolme vaihtoehtolaskelmaa.  

Kansantalouden vaihtoehdossa TAVOITE työn tuottavuuden työllistä kohti on 
oletettu kohoavan tulevaisuudessa yhtä nopeasti kuin Suomen itsenäisyyden aika-
na keskimäärin eli 2,7 prosenttia vuodessa. Kansantalouden vaihtoehdossa 
HEIKKO työn tuottavuus nousee vain 1,3 prosenttia vuodessa ja vaihtoehdossa 
PERUS 2 prosenttia vuodessa. Tämän verran nousevat reaaliset työvoimakustan-
nukset työllistä kohti myös hoiva- ja hoitopalveluissa, joissa siis muut tuotanto-
panokset kallistuvat reaalisesti siis saman verran kuin keskimäärin vuodesta 1975 
vuoteen 2002. Tällä tavalla laskettuna näiden palvelujen reaalihinnat nousevat 
vuosittain vaihtoehdossa TAVOITE 1,69 prosenttia, vaihtoehdossa PERUS 1,25 
prosenttia ja vaihtoehdossa HEIKKO 0,81 prosenttia. Kun tuotannon määrä ker-
rotaan näillä reaalihinnoilla, saadaan reaaliset hoivapalvelumenot laskettua sekä 
työn tuottavuuden vuotuisella puolen prosentin kasvulla että ilman sitä.  

Vuodesta 1975 reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot ovat kolminkertaistuneet. 
Lamanalkamisvuodesta 1990 lähtien nämä menot ovat kohonneet vain kolman-
neksen. Todettakoon, että taaksepäin laskettuna vaihtoehdossa NYKY hoiva- ja 
hoitopalvelumenot nousivat myös kolmanneksen vuodesta 1990. Koska tätä ai-
kaisemmin maahamme vasta rakennettiin pohjoismaista hyvinvointivaltiota, eivät 
väestöpohjaiset vaihtoehdot tietenkään voi selittää näiden palvelujen kehitysku-
vaa ennen suurta lamaa.    

Tulevaisuudessa reaaliset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenot lisääntyvät 
huomattavasti kaikissa vaihtoehdoissa. Ne paisuvat sitä enemmän, mitä nopeam-
min kansantaloutemme kasvaa, sillä nopea talouskasvu näkyy aikaa myöten myös 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen reaaliansioiden kehityksessä.  

Reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot lisääntyvät silloin hitaammin, kun näiden 
palvelujen kysyntä myöhentyy elinajan pidetessä. Näin hoivavaihtoehdossa 
MYÖHENNYS nämä menot ovat pienemmät kuin vastaavassa vaihtoehdossa 
NYKY. Mitä enemmän työn tuottavuus paranee hoiva- ja hoitopalveluissa, sitä 
hitaammin näiden palvelujen reaalimenot kasvavat.  

Tältä pohjalta on helppo hahmotella kauhuvaihtoehto reaalisille hoiva- ja hoito-
palvelumenoille. Jos näissä palveluissa työ kallistuisi huomattavasti enemmän 
kuin muilla aloilla ja työn tuottavuus kääntyisi pysyvään laskuun, lisääntyisivät 
julkiset ja yksityiset hoiva- ja hoitopalvelumenot erittäin nopeasti. Tällä tavoin 
julkiseen talouteen syntyvä ”hoivapalvelumenopommi” olisi pakko purkaa viime 
laman aikana toteutetulla tavalla supistamalla julkisia hoivapalvelumenoja esi-
merkiksi näiden palvelujen tarjontaa vähentämällä.   
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Kaikissa vaihtoehdoissa reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot ovat tulevaisuudes-
sa huomattavasti nykyistä suuremmat. Koska kunnalliset hoiva- ja hoitopalvelu-
menot käsittävät nykyisin kolme neljäsosaa kaikista hoiva- ja hoitopalvelume-
noista, ei kunnallisilla päätöksentekijöillä ole helppoa, vaikka ei syntyisikään 
minkäänlaisia hoivapalvelumenopommeja. 

Vaikka useimmissa vaihtoehdoissa reaaliset hoiva- ja hoitopalvelumenot enem-
män kuin kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä, voivat ne silti olla helposti 
rahoitettavissa. Kansantalouden kannalta on nimittäin olennaista, mikä osuus 
kansakunnan käytettävissä olevista reaalituloista kuluu hoiva- ja hoitopalvelujen 
rahoittamiseen.  

Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelumenojen suhde markkinahintaiseen brutto-
kansantuotteeseen oli vuonna 1975 alle 7 prosenttia. Koska pohjoismaista hyvin-
vointivaltiota rakennettaessa näidenkin palvelujen tarjontaa lisättiin suuresti, ko-
hosi tämä suhde 10 prosenttiin vuonna 1990. Kun laman aikana kokonaistuotanto 
romahti, kävi hoiva- ja hoitopalvelumenojen bruttokansantuoteosuus korkeimmil-
laan 11,7 prosentissa. Lamaa seuranneen nopean talouskasvun ja hoiva- ja hoito-
palvelumenojen säästöjen vuoksi niiden suhde kansantuotteeseen palautui takai-
sin lamaa edeltäneelle tasolle. Vuonna 2002 julkisiin ja yksityisiin 
terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluihin käytettiin 10,1 prosenttia markkinahintai-
sesta bruttokansantuotteesta.  

Kansantalouden vaihtoehdossa PERUS hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde 
bruttokansantuotteeseen nousee hoivavaihtoehdossa NYKY nykyisellä tuottavuu-
della 11,5 prosenttiin 2030-luvun puolessa välissä, mutta kääntyy sen jälkeen sel-
vään laskuun. Mikäli vaihtoehdossa NYKY työn tuottavuus terveydenhuolto- ja 
sosiaalipalveluissa paranisi tulevaisuudessa menneisyyden tavoin runsaalla puo-
lella prosentilla vuodessa, olisi hoiva- ja hoitopalvelumenojen bruttokansantuote-
osuus suurimmillaan vain hieman nykyistä korkeampi kolmen vuosikymmenen 
kuluttua.  

Mikäli varttuneen väen hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä myöhentyisi heidän 
elinajanodotteen pidentymisen vauhdilla, riittäisi näihin palveluihin nykyistä hie-
man pienempi osa kansakunnan reaalituloista myös siinä tapauksessa, ettei 
hoivatyön tuottavuutta onnistuttaisi lainkaan parantamaan puoleen vuosisataan. 
Jos hoivatyön tuottavuus paranisi historiallisella vauhdilla, alenisi tässä hoiva-
vaihtoehdossa MYÖHENNYS hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde markkina-
hintaiseen bruttokansantuotteeseen jatkuvasti.  

Hoiva- ja hoitopalvelujen rahoitus olisi todella hankalaa, mikäli talouskasvu jäisi 
Suomessa hitaaksi eikä hoiva- ja hoitopalvelujen kysyntä lainkaan myöhentyisi 
elinajan huomattavasti pidentyessä eikä työn tuottavuutta hoivapalveluissa osat-
taisi lainkaan parantaa puoleen vuosisataan. Tässä tapauksessa julkisten ja yksi-
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tyisten hoiva- ja hoitopalvelumenojen suhde bruttokansantuotteeseen kohoaisi 
nykyisestä 10,1 prosentista 13½ prosenttiin kolmessa vuosikymmenessä, eikä 
alenisi tämän jälkeenkään.  

Ikääntyvän väestön kansantaloudesta huolta joutuvat kantamaan myös eläkkeiden 
maksajat. Eläke-, hoiva- ja hoitopalvelumenojen summa kohosi syvimmän laman 
aikana 26 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Melkein yhtä korkealle tämä osuus 
kohoaa runsaan kolmen vuosikymmenen kuluttua kansantalouden vaihtoehdossa 
PERUS, jossa siis työn tuottavuuden on oletettu kohoavan 2 prosenttia vuodessa 
ja ikäryhmittäisten työllisyysasteiden palautuvan keskimäärin yhtä korkeiksi mitä 
ne olivat vuonna 1990. Päätevuoteen mennessä näiden ”vanhuusmenojen”, jotka 
siis sisältävät esimerkiksi lasten päivähoitomenot ja nuorten työkyvyttömyyseläk-
keet, bruttokansantuoteosuus ehtii alentua parilla prosenttiyksiköllä.  

Eläkemenoilla rahoitetaan hoivapalvelujakin, joten eläkemenojen ja hoiva- ja hoi-
topalvelumenojen summa ei ole ihannemittari kansakunnan ”vanhuusmenotaakal-
le”. Eläkkeethän ovat veronalaisia tuloja, joista osa palautuu yhteiskunnalle tulo-
veroina. Kotimaasta eläketuloilla ostetuissa kulutustuotteissa on arvonlisäveroa 
sekä mahdollisesti muita välillisiä valtiolle tuloutettavia veroja. Hoiva- ja hoito-
palvelut ovat työvaltaista tuotantoa, jonka työvoimakustannuksista merkittävä osa 
on veroja ja sosiaaliturvamaksuja. Tällaisista syistä ”vanhuusmenojen” nettokus-
tannukset julkiselle taloudelle ovat olennaisesti pienemmät kuin vanhuusmenojen 
nykyinen summa 30 miljardia euroa. Myös tulevaisuudessa eläkkeistä ja hoiva-
palvelumenoista palautuu veroina ja sosiaaliturvamaksuina huomattava osa takai-
sin julkiseen talouteen. 
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