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Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kuulijat 

SoTe sektorilla on viime vuodet ollut melkoista hämmennystä. Rakenneuudistuksia ja 

toiminnallisia uudistuksia on tehtävä, koska monestakin syystä SoTe sektorin menot 

kasvavat ja kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Tätä kansantaloutemme 

on vaikea kestää. Vihti ei ole välttynyt tältä kehitykseltä.  

THLn raportin mukaan v. 2017 Suomen terveydenhuollon menot olivat 20,6 miljardia euroa 

ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna reaalisesti 2,4 prosenttia. Suurin osuus 

terveydenhuollon menoista kattavat erikoissairaanhoidon menot 7,4 miljardia euroa, jotka 

vielä kasvoivat eniten v. 2016 tasosta 5.3 % ja ne yhdessä perusterveydenhuollon 3,3 

miljardin euron menojen kanssa muodostivat noin puolet vuoden 2017 

terveydenhuoltomenoista.  

Katsottaessa kehitystä kymmenen vuoden aikajänteellä ikääntyneiden ja vammaisten 

pitkäaikaishoidon menot ja kotihoito huomioituna ovat lisääntyneet yli 70 %, vaikka 

laitoshoidon menot ovatkin suhteellisesti viime vuosina laskeneet. Myös 

erikoissairaanhoidon menojen kasvu on jatkunut koko ajan. Terveydenhuollon menot 

suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat lisääntyneet myös samalla ajalla Suomessa 

tasolta 7.8 % tasolle 9.2 % johtuen toki osaltaan kansantalouden huonosta kehityksestä. 

Selvin lisäys on Ruotsissa ja menot suhteessa BKThen ovat siellä suuremmat kuin 

Suomessa.  

Terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli v. 2017 74 % tasoa ja se on ollut 

noususuuntainen, vaikkakaan kuntien suhteellinen osuus ei ole noussut. 

Tämän kaiken kerroin taustaksi, koska näemme kehityksen myös täällä Vihdissä erityisesti 

nyt, kun Karviaisen nettomenot ovat notkahtaneet v. 2017 selvästi ylöspäin ja ovat 

korkeimmillaan 10 vuoteen. Vaikka täällä perusterveydenhuoltoa on vahvistettu selvästi 

viime vuosina, emme ole voineet välttyä ilmiöltä. Perusterveydenhuollon vahvistamista ja 

ennaltaehkäisevää otetta on edelleen kehitettävä. Myös uusia toimintamalleja on 

omaksuttava ja prosesseja hiottava myös uusia teknologisia mahdollisuuksia hyväksi 

käyttäen.  



Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat, tarkastuslautakunnan kertomuksesta saa melko 

ruusuisen kuvan Karviaisen taloudellisesta tilanteesta ja talouden toteumasta. 

Kertomuksessa ei ole huomioitu vuoden aikana tapahtuneita useita lisätalousarvioita ja 

niiden heijasteita. Näin ollen ei voi myöskään sanoa, että taloudelliset tavoitteet olisivat 

tulleet saavutetuksi. Muuten kertomus kuvaa hyvin toimintaa.  

Nyt ja jatkossa taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on asetettava entistä jämäkämmin ja 

synkronisoidummin toisiinsa nähden. Niiden pitää olla hyvin harkittuja ja realistisia, mutta 

myös haastavia. Tavoitteissa pitää todella pyrkiä pysymään ja reagoitava ketterästi 

tilanteisiin. Oikeiden mittareiden asettaminen tavoitteille on tärkeää ja etenkin taloutta ja 

toimintaa pitäisi voida seurata entistä ajankohtaisemmin. Nyt meille raportoidaan 

maaliskuuta ja ennustetta sen perusteella, joka näyttää taas huomattavaa ylitystä.  

Asiat ovat kuitenkin toivottavasti kohentumassa. Karviaisen Ns. talouden tasapainottamis- 

ja kehittämisohjelma sisältää yhteensä 27 kohtaa.  

Näillä sanoilla Kokoomuksen ja RKPn valtuustoryhmä merkitsee Karviaisen 

tarkastuslautakunnan v. -18 arviointikertomuksen tiedoksi ja hyväksyy tilinpäätöksen 

  

 


