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E S I P U H E 

Päätöksentekoa tiedon pohjalta

Hyvä päätöksenteko perustuu faktoihin siitä, mitä arvioidaan tapahtuvan päätösten seurauksena. 
Hallituksia on usein – niin nykyistä kuin edellisiä – syytetty siitä, että tutkimustieto ohitetaan. 
Osin saattaa olla kyse myös siitä, että asioita painotetaan yhteiskunnassa eri tavalla kuin monet 
tutkijat haluaisivat. Tämä on poliitikkojen oikeus ja velvollisuus: arvot ratkaisevat.

On siitä huolimatta tärkeää tietää päätöstensä seuraukset. Jotta näin voi tehdä, tarvitaan 
useimmiten tieto nykytilasta. Säästöjen vuoksi maassamme tuotetaan jatkuvasti entistä vähem-
män tietoa päätöksenteon pohjaksi. Niin valtion tutkimuslaitokset, yliopistot, Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos kuin Tilastokeskus ovat olleet leikkausten kohteena. Jotakin tietoa tuottaa vain 
kansalaisyhteiskunta.

Järjestöjen palvelut vilahtelevat puheissa yritysten rinnalla, mutta on jäänyt epäselväksi, mitä 
sosiaali- ja terveyspalveluita ja kuinka paljon järjestöt tuottavat. Tässä julkaisussa esitetään 
maassamme ainutlaatuisella tavalla kokonaiskuva järjestöjen ja säätiöiden sekä niiden omista-
mien yhtiöiden koko maassa tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn jäsenet ovat mer-
kittäviä palveluntuottajia sen lisäksi, että ne vastaavat suuresta osasta ongelmia ehkäisevää ja 
kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Toivottavasti tämä julkaisu kuluu 
kaikkien päättäjien käsissä. 

Järjestöjen palvelutuotanto on ainutlaatuista, jäsenistön tarpeista nousevaa ja heidän arjes-
saan kiinni olevaa toimintaa. Sen säilyminen vaatii päätöksiä, juhlapuheet ja pöytäkirjamerkinnät 
eivät riitä. 

Helsingissä 1.7.2016

Vertti Kiukas
pääsihteeri, SOSTE
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1  JOHDANTO 
Tämän selvityksen tarkoituksena on hahmottaa määrällinen kokonaiskuva järjestöjen – rekiste-
röidyt yhdistykset ja säätiöt – sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannosta. Järjestöjen suoraan itse 
tuottamien palveluiden lisäksi on huomioitu myös niiden yhtiöittämät palvelut, jotka tilastoin-
nissa näkyvät yrityksinä. Puhuttaessa järjestöjen palveluista tässä selvityksessä viitataan sekä 
järjestöjen suoraan itse tuottamiin palveluihin että järjestöjen omistamien yhtiöiden tuottamiin 
palveluihin.

Palvelutuotannon kokonaiskuva muodostuu tarkasteltaessa:
 � Kuinka paljon on sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavia järjestöjä ja    

niiden palvelutuotantoyksiköitä?
 � Millainen henkilöstömäärä niissä työskentelee?
 � Miten palvelutuotanto jakautuu toimialoittain ja alueellisesti?
 � Kuinka paljon ja millaisia palveluita on yhtiöitetty?
 � Kuinka monia palveluita ja toimintayksiköitä on lopetettu vuonna 2015?

Julkaisussa esitetään lukumäärätietoja palveluntuottajista, toimintayksiköistä ja palveluista. Ku-
viossa 1 on esitetty palveluntuottajien, niiden toimintayksiköiden ja palvelujen suhteet. Palveluja 
tuottavilla järjestöillä tai yhtiöillä voi olla useita toimintayksiköitä ja kussakin toimintayksikössä 
voidaan tuottaa useammanlaisia eri palveluita. Tämän vuoksi toimintayksiköiden ja palvelujen 
kokonaismäärä on suurempi kuin palveluja tuottavien järjestöjen.

KUVIO 1. Tarkastelutasot.

Pääasiallisena lähteenä selvityksessä on käytetty Valviran yksityisten sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen Valveri-rekisterin tietoja vuodelta 2015. Rekisteri perustuu sosiaali- ja terveys-
palvelujen tuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien ilmoittamiin tietoihin. 

Laki velvoittaa antamaan toimintaa koskevat tiedot vuosittain lupaviranomaiselle (Laki yksi-
tyisestä terveydenhuollosta 152/1990, 10 § ja laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011, 16 §). 
Näin ollen tässä selvityksessä sosiaali- ja terveyspalvelujen määrittely noudattaa edellä maini-

Järjestö/yh�ö 

Toimintayksikkö 
A 

Palvelu 1 

Palvelu 2 

Toimintayksikkö 
B Palvelu 1 
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tuissa laeissa käytettyjä määritelmiä ja niihin perustuvaa Valveri-rekisterin toimialaluokitusta 
(liite 1). 

Henkilöstömääriä ei saatu käyttöön Valvirasta, koska Valviralla ei ole lupaa luovuttaa kaikkia 
hallussaan olevia henkilöä koskevia tietoja kolmansille osapuolille. Henkilöstömäärät on poimit-
tu Tilastokeskuksen tiedoista, joissa palvelut on kuvattu Tilastokeskuksen TOL2008-luokitusta 
käyttäen. Lähteet esitellään tarkemmin luvussa 3.

Selvityksessä mukana olevat palvelut ovat maksullisia1, esimerkiksi kunnan, kuntayhtymän, 
sairaanhoitopiirin, KELAn tai asiakkaan itse ostamia. Selvityksen ulkopuolelle jäävät erilaiset 
järjestölähtöisen maksuttoman auttamisen, tuen, neuvonnan ja vapaaehtoistoiminnan muodot 
sekä esimerkiksi koulutuksen, kustannustoiminnan sekä tukku- ja vähittäiskaupan tapaiset 
toimintamuodot, joilla sosiaali- ja terveysjärjestöt välillisesti tukevat toimintansa tarkoituksen 
toteuttamista.

1  Laissa tietojen antamiseen velvoitettujen yksiköiden kriteerinä on maksullisuus. 
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2  JÄRJESTÖJEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

2.1  Palveluja tuottavat järjestöt ja järjestöjen yhtiöitetyt palvelut

Tässä luvussa tarkastellaan palveluja tuottavien järjestöjen ja järjestöjen omistamien yhtiöiden 
sekä toimintayksiköiden määriä. Toimintayksiköiden lukumäärät eivät kerro suoraan toiminnan 
laajuudesta, koska ne ovat eri kokoisia. Järjestöjen palvelutuotannon volyymistä kertovia tietoja 
asiakkaiden tai suoritteiden määristä ei ole saatavissa Valvirasta. Tältä osin tiedot ovat suuntaa-
antavia. Ymmärrystä toiminnan laajuudesta täydentävät luvussa 2.3 esitellyt tiedot järjestöjen 
palveluissa työskentelevän henkilöstön määristä. 

Suomessa toimii noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä (Järjestöbaro-
metri 2014). Järjestöjä, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja joko suoraan itse tai yhtiöitet-
tynä, on yhteensä 959. Sosiaali ja terveyspalveluja suoraan itse tuottavia järjestöjä on Valviran 
rekisteritietojen perusteella 930. Niistä sosiaalipalveluita tuottaa 822 järjestöä, terveyspalveluita 
207 järjestöä ja 98 järjestöä tuottaa molempia palveluita. 

Palvelutuotantoa yhtiöittäneitä järjestöjä on yhteensä 57, eli noin 6 % kaikista palveluja tuot-
tavista järjestöistä. Yhtiöitettyjä sosiaalipalveluita on 45 järjestöllä ja yhtiöitettyjä terveyspalve-
luita 33 järjestöllä. Osalla järjestöistä on yhtiöitettynä palvelutuotantona molempia palveluita. 

Tämän selvityksen kattamia järjestöomisteisia sosiaali- tai terveyspalveluita tuottavia yhtiöitä 
on koko maassa 69. Niistä 49 tuottaa sosiaalipalveluita, 46 terveyspalveluita ja 26 molempia pal-
veluita. Järjestöjen kaikista palveluja tuottavista toimintayksiköistä yhtiöitettyjen toimintayksi-
köiden osuus on sosiaalipalveluista 19 % ja terveyspalveluista 31 %. 

Taulukossa 1 on kuvattu koko maan sosiaali- ja terveyspalveluita suoraan itse tuottavien jär-
jestöjen, järjestöomisteisten yhtiöiden ja niiden toimintayksiköiden määrät.2 

TAULUKKO 1. Koko maan sote-palveluja tuottavat järjestöt vuonna 2015. (lähde: Valvira) 

Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut Järjestöjen yhtiöitetyt palvelut

Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut

Järjestöjä 822 207 45 33

Toimintayksiköitä 1 684 370 392 165

Yhtiöitä 49 46

Järjestöjen ja järjestöomisteisten 
yhtiöiden toimintayksiköt yhteensä

2 076 535

Kaikki palveluja suoraan itse tai 
yhtiöitettynä tuottavat järjestöt

959

Tuntemattomat 37 28

2 Tuntemattomiksi merkityt toimintayksiköt ovat sellaisia, jotka Valviran aineistossa on luokiteltu tuottamiensa palvelujen osalta tunte-
mattomiksi. Järjestöjen suoraan itse tuottamista palveluista useimmat tuntemattomat sijoittuvat pääluokaltaan sosiaalipalveluihin ja 
yhtiöitetyistä terveyspalveluihin. Mikäli toimintayksikössä tuotetaan useita eri palveluita, on kyseinen yksikkö kuitenkin laskettu mu-
kaan muiden palvelujensa osalta maakuntakohtaiseen palvelumääräerittelyyn. 
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Järjestöjen omistamien sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien yhtiöiden liikevaihdon suuruus-
luokat on esitetty taulukossa 2. Alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivia yhtiöitä on 28 % ja 
suurimpia yli 50 miljoonan liikevaihdolla toimivia 3 %. 

TAULUKKO 2. Järjestöjen omistaminen sote-palveluita tuottavien yhtiöiden liikevaihto 2015. (lähde: Tilastokeskus)

Liikevaihto Yhtiöiden määrä

Alle 100 000 eur 4 % (3)
100 000 – 1 milj eur 24 % (16)
1 – 5 milj eur 27 % (18)
5 – 10 mil eur 25 % (17)
10 – 50 milj eur 16 % (11)
Yli 50 milj eur 3 % (2)
Yhteensä 67*

*Kaikkien selvityksessä mukana olevien yhtiöiden liikevaihtotietoja ei ollut saatavissa.

Palveluja suoraan itse tuottavien järjestöjen ja järjestöjen omistamien yhtiöiden sekä toiminta-
yksiköiden jakautuminen maakunnittain on esitetty taulukoissa 3 ja 4. 

Yhteensä palveluja suoraan itse tuottavien järjestöjen ja niiden omistamien yhtiöiden sosiaali-
palvelujen toimintayksiköitä on eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja 
Kymenlaaksossa (taulukko 3). Uusimaa ja Pirkanmaa ovat myös väkiluvuiltaan suurimmat maa-
kunnat. Pohjois-Pohjanmaa on neljänneksi suurin, mutta Kymenlaakso on väkiluvultaan vasta 
12. suurin maakunta, joten siellä toimintayksiköitä on väkilukuun nähden huomattava määrä.

Järjestöjen ja niiden omistamien yhtiöiden terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä on 
yhteensä eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla 
(taulukko 4). Järjestys vastaa suurimpien toimintayksikkömäärien kohdalla suoraan maakuntien 
väkiluvun suuruusjärjestystä. 

Järjestöjen suoraan itse tuottamien sosiaalipalvelujen toimintayksiköitä on eniten Uudella-
maalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaaksossa (taulukko 3). Järjestöjen suoraan itse tuottamien terveys-
palvelujen toimintayksiköitä on eniten Uudellamaalla, ja Pirkanmaalla. Kolmanneksi eniten yk-
siköitä on Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa (taulukko 4).  

Järjestöjen yhtiöiden sosiaalipalveluita tuottavia toimintayksiköitä on eniten Uudellamaalla, 
Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla (taulukko 3). Järjestöjen yhtiöiden terveyspalveluita tuot-
tavia toimintayksiköitä on eniten Uudellamaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla (tauluk-
ko 4). 
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TAULUKKO 3. Järjestöjen tuottamat sosiaalipalvelut maakunnittain. Suluissa prosenttiosuudet kunkin alueen toiminta-
yksikköjen kokonaismäärästä. (lähde: Valvira)

Maakunta Toimintayksiköt 
yhteensä

Järjestöt Palveluja suoraan itse 
tuottavien järjestöjen 

toimintayksiköt

Järjestöjen 
yhtiöt

Järjestöjen 
yhtiöiden 

toimintayksiköt

Väkiluku

Uusimaa 701 283 583 (83 %) 21 118 (17 %) 1 620 261

Pirkanmaa 194 73 144 (74 %) 9 50 (26 %) 506 114

Pohjois-Pohjanmaa 136 44 81 (60 %) 8 55 (40 %) 410 054

Kymenlaakso 121 42 118 (98 %) 2 3 (2 %) 178 688

Varsinais-Suomi 118 51 74 (63 %) 11 44 (37 %) 474 323

Keski-Suomi 114 46 87 (76 %) 8 27 (24 %) 275 780

Pohjois-Savo 101 41 90 (89 %) 5 11 (11 %) 248 129

Etelä-Pohjanmaa 74 34 61 (82 %) 4 13 (18 %) 192 586

Etelä-Savo 74 39 67 (91 %) 4 7 (9 %) 150 305

Päijät-Häme 70 36 66 (94 %) 4 4 (6 %) 201 615

Kanta-Häme 67 26 54 (81 %) 5 13 (19 %) 174 710

Pohjanmaa 56 37 54 (96 %) 1 2 (4 %) 181 679

Pohjois-Karjala 55 28 49 (89 %) 4 6 (11 %) 164 755

Lappi 46 24 34 (74 %) 7 12 (26 %) 180 858

Etelä-Karjala 45 29 40 (89 %) 3 5 (11 %) 131 155

Keski-Pohjanmaa 39 17 37 (95 %) 2 2 (5 %) 69 032

Satakunta 38 21 26 (68 %) 5 12 (32 %) 222 957

Kainuu 27 15 19 (70 %) 3 8 (30 %) 75 324

Koko maa 2 076 822* 1684 (81 %) 49* 392 (19 %)

Yhtiöitettyjä sosiaali-
palveluja tuottavat 
järjestöt, koko maa

45

*  Osa järjestöistä ja yhtiöistä toimii useassa maakunnassa. Niiden koko maan yhteismäärät on laskettu tämä huomioiden ilman 
päällekäisyyksiä. Väkiluku: Tilastokeskus (2015c).
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TAULUKKO 4. Järjestöjen tuottamat terveyspalvelut maakunnittain. Suluissa prosenttiosuudet kunkin alueen toimintayksikköjen 
kokonaismäärästä. (lähde: Valvira)

Maakunta Toimintayksiköt 
yhteensä

Järjestöt Palveluja suoraan itse 
tuottavien järjestöjen 

toimintayksiköt

Järjestöjen 
yhtiöt

Järjestöjen 
yhtiöiden 

toimintayksiköt

Väkiluku

Uusimaa 137 48 76 (55 %) 22 61 (45 %) 1 620 261

Pirkanmaa 53 24 38 (72 %) 8 15 (28 %) 506 114

Varsinais-Suomi 46 23 33 (72 %) 9 13 (28 %) 474 323

Pohjois-Pohjanmaa 43 14 18 (42 %) 9 25 (58 %) 410 054

Pohjois-Savo 38 22 33 (87 %) 4 5 (13 %) 248 129

Keski-Suomi 31 15 24 (77 %) 4 7 (23 %) 275 780

Lappi 26 15 21 (81 %) 5 5 (19 %) 180 858

Kymenlaakso 24 12 23 (96 %) 1 1 (4 %) 178 688

Etelä-Savo 23 13 17 (74 %) 4 6 (26 %) 150 305

Päijät-Häme 21 13 19 (90 %) 2 2 (10 %) 201 615

Satakunta 17 5 8 (47 %) 5 9 (53 %) 222 957

Pohjois-Karjala 16 12 14 (87,5 %) 2 2 (12,5 %) 164 755

Pohjanmaa 13 11 11 (85 %) 2 2 (15 %) 181 679

Etelä-Pohjanmaa 13 10 10 (77 %) 3 3 (23 %) 192 586

Etelä-Karjala 11 9 10 (91 %) 1 1 (9 %) 131 155

Kanta-Häme 11 5 7 (64 %) 2 4 (36 %) 174 710

Kainuu 7 4 4 (57 %) 2 3 (43 %) 75 324

Keski-Pohjamaa 5 4 4 (80 %) 1 1 (20 %) 69 032

Koko maa 535 207* 370 (69 %) 46* 165 (31 %)

Yhtiöitettyjä terveys-
palveluja tuottavat 
järjestöt, koko maa*

33

*  Osa järjestöistä ja yhtiöistä toimii useassa maakunnassa. Niiden koko maan yhteismäärät on laskettu tämä huomioiden ilman 
päällekäisyyksiä. Väkiluku: Tilastokeskus (2015c).

2.2  Palvelumuodot ja niiden jakautuminen

Seuraavaksi esitetään palvelujen jakautuminen pääluokittain, alueellisesti ja kohderyhmittäin. 
Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty järjestöjen suoraan itse tuottamien ja järjestöjen omistamien 
yhtiöiden tuottamien palvelujen määrät koko maassa Valveri-rekisterin luokitusten pääluokkien 
mukaan. Taulukoissa 7, 8, 9 ja 10 on esitetty eri pääluokkiin sijoittuvien palvelujen määrät maa-
kunnittain. Sosiaalipalvelujen jakautuminen kohderyhmittäin on esitetty taulukossa 11.3 Yk-
sityiskohtaisempi kuvaus koko maan sosiaalipalvelujen määristä kohderyhmittäin on liit-
teessä 2.

Sosiaalipalveluista järjestöt tuottavat suoraan itse ja yhtiöitettynä palvelutuotantona yhteensä 
eniten ympärivuorokautisia asumispalveluita, päivätoimintapalveluita, ei-ympärivuorokautisia 
asumispalveluita ja sosiaalialan muut palvelut -luokan palveluita. Sosiaalialan muut palvelut 
-luokka sisältää muun muassa avomuotoista perhe- ja päihdekuntoutusta, sosiaalihuollon asian-
tuntijatoimintaa, perhetyötä ja sosiaalityöntekijän palveluita. 

Terveyspalveluista vastaavasti järjestöt tuottavat suoraan itse ja yhtiöitettynä palvelutuotan-
tona yhteensä eniten fysioterapiapalveluita, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön 
palveluita ja muu terveydenhuollon toiminta -luokan palveluita. Muu terveydenhuollon toiminta 

3 Terveyspalveluista ei ole vastaavaa kohderyhmäkohtaista tietoa, koska terveyspalveluja ei ole luokiteltu kohderyhmien mukaan.
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-luokka sisältää muun muassa laboratorionäytteiden ottoa, psykologin toimintaa, määrittelemä-
töntä terveydenhuollon toimintaa sekä opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoitoa.

Järjestöjen suoraan itse tuottamista sosiaalipalveluista yleisimpiä ovat päivätoimintapalvelut, 
ympärivuorokautiset asumispalvelut, ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut ja lasten päivähoito-
palvelut. Harvinaisimpia ovat laitoshoitopalvelut ja muut luvanvaraiset palvelut -pääluokan pal-
velut (taulukko 5). Muut luvanvaraiset palvelut -luokka sisältää muun muassa ammatillista perhe-
kotihoitoa, ensi- ja turvakotipalveluita, ensisuojia ja selviämisasemia sekä perhekuntoutusta. 
Tämän luokan palveluista järjestöt tuottavat suoraan itse eniten ensi- ja turvakotipalveluita. 
Ensi- ja turvakotipalvelut ovat pitkään olleet tiettävästi kokonaan järjestötaustaisesti tuotettuja 
(Järjestöbarometri 2013).

Järjestöjen suoraan itse tuottamista terveyspalveluista yleisimpiä ovat fysioterapiapalvelut, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut -luokkaan sisältyvät palvelut sekä muu 
terveydenhuollon toiminta -luokkaan sisältyvät palvelut (taulukko 6). Harvinaisimpia järjestöjen 
suoraan itse tuottamia terveyspalveluja ovat hammaslääkäripalvelut, lääkärijohtoisen sairaala-
toiminnan palvelut, hammashuollon radiologiset kuvantamistutkimukset sekä sairaankuljetus-
palvelut (taulukko 6). 

Järjestöjen yhtiöiden tuottamista sosiaalipalveluista yleisimpiä ovat ympärivuorokautiset 
asumispalvelut, ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut ja kotipalvelut (taulukko 5). Harvinai-
simpia ovat laitoshoitopalvelut ja muut luvanvaraiset palvelut -luokan palvelut. Muut luvanvarai-
set palvelut -luokassa mikään palvelumuoto ei erotu joukosta muita yleisempänä. 

Terveyspalveluissa yleisimpiä järjestöjen yhtiöiden tuottamia palveluja ovat fysioterapeuttiset 
palvelut, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut -luokan palvelut sekä tera-
peuttiset palvelut (taulukko 6). Vähiten järjestöjen yhtiöt tuottavat radiologisia kuvantamistutki-
muksia, hierontapalveluita, kuntoutuslaitostoimintaa, lääkärijohtoisia sairaalapalveluita sekä 
hammaslääkäripalveluita.

TAULUKKO 5. Järjestöjen tuottamien sosiaalipalvelujen määrät pääluokittain, koko maa. Suluissa prosenttiosuudet kunkin 
pääluokan kokonaismäärästä. (lähde: Valvira) 

Järjestöjen palvelut 
yhteensä

Järjestöjen suoraan itse 
tuottamat palvelut

Järjestöjen yhtiöitetyt 
palvelut

Asumispalvelut (LV) 728 532 (73 %) 196 (27 %)

Päivätoiminta (IV) 616 554 (90 %) 62 (10 %)

Asumispalvelut (IV) 551 404 (73 %) 147 (27 %)

Sosiaalialan muut palvelut (IV) 407 341 (84 %) 66 (16 %)

Lasten päivähoito (IV) 399 357 (89 %) 42 (11 %)

Kotipalvelu (IV) 393 272 (69 %) 121 (31 %)

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) 288 240 (83 %) 48 (17 %)

Laitoshoito (LV) 116 98 (84 %) 18 (16 %)

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) 66 57 (86 %) 9 (14 %)

Yhteensä 3 564 2 855 (80 %) 709 (20 %)

IV = ilmoituksenvarainen eli ei- ympärivuorokautinen, LV = luvanvarainen eli ympärivuorokautinen.
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TAULUKKO 6. Järjestöjen tuottamien terveyspalvelujen määrät pääluokittain, koko maa. Suluissa prosenttiosuudet kunkin 
pääluokan kokonaismäärästä. (lähde: Valvira) 

Järjestöjen palvelut 
yhteensä

Järjestöjen suoraan itse 
tuottamat palvelut

Järjestöjen yhtiöitetyt 
palvelut

Fysioterapeuttinen toiminta 615 368 (60 %) 247 (40 %)

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai 
kätilön palvelut 492 317 (64 %) 175 (36 %)

Muu terveydenhuollon toiminta 399 272 (68 %) 127 (32 %)

Terapeuttinen toiminta 340 174 (51 %) 166 (49 %)

Lääkärin vastaanottotoiminta 302 193 (64 %) 109 (36 %)

Laboratoriotoiminta 267 201 (75 %) 66 (25 %)

Erikoislääkärin vastaanottotoiminta 183 132 (72 %) 51 (28 %)

Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut 161 85 (53 %) 76 (47 %)

Radiologiset kuvantamistutkimukset 67 27 (40 %) 40 (60 %)

Hieronta 66 37 (56 %) 29 (44 %)

Kuntoutuslaitostoiminta 48 32 (67 %) 16 (33 %)

Hammaslääkäripalvelut 33 32 (97 %) 1 (3 %)

Sairaalatoiminta (lääkärijohtoinen) 21 15 (71 %) 6 (29 %)

Hammashuollossa tehtävät radiologiset 
kuvantamistutkimukset 11 11 (100 %) 0 (0 %)

Sairaankuljetuspalvelut 1 1 (100 %) 0 (0 %)

Yhteensä 3 006 1 897 (63 %) 1 109 (37 %)

Taulukoissa 7, 8, 9 ja 10 on esitetty eri pääluokkiin sijoittuvien palvelujen määrät maakunnittain. 
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TAULUKKO 7. Järjestöjen tuottamat sosiaalipalvelut pääluokittain ja maakunnittain 1. Suluissa järjestöjen yhtiöitetyt palvelut. 
(lähde: Valvira)

Etelä-
Karjala

Etelä-
Pohjan-

maa

Etelä-
Savo

Kainuu Kanta-
Häme

Keski-
Pohjan-

maa

Keski-
Suomi

Kymen-
laakso

Lappi

Asumispalvelut (IV) 8 (0) 20 (8) 15 (0) 2 (5) 17 (2) 10 (0) 28 (6) 24 (2) 14 (11)

Asumispalvelut (LV) 16 (3) 19 (5) 27 (5) 6 (5) 23 (7) 4 (1) 29 (9) 31 (3) 13 (8)

Kotipalvelu (IV) 7 (0) 23 (4) 3 (3) 7 (0) 10 (7) 7 (4) 25 (11) 25 (0) 6 (3)

Laitoshoito (LV) 0 (0) 0 (0) 8 (1) 2 (0) 1 (1) 2 (0) 2 (0) 4 (0) 2 (1)

Lasten päivähoito (IV) 4 (0) 4 (0) 14 (0) 2 (0) 4 (0) 5 (0) 9 (7) 15 (0) 4 (0)

Muut luvanvaraiset 
palvelut (LV) 0 (0) 0 (1) 3 (0) 0 (1) 1 (0) 3 (0) 3 (0) 3 (0) 1 (1)

Muut rekisteröitävät 
palvelut (IV) 11 (1) 7 (2) 7 (0) 7 (0) 9 (0) 5 (1) 30 (1) 36 (0) 3 (2)

Päivätoiminta (IV) 13 (5) 30 (2) 15 (0) 2 (3) 49 (3) 12 (1) 33 (2) 44 (1) 14 (1)

Sosiaalialan muut 
palvelut (IV) 2 (0) 11 (4) 21 (0) 1 (0) 10 (0) 8 (0) 40 (9) 22 (0) 17 (5)

IV = ilmoituksenvarainen eli ei-ympärivuorokautinen, LV = luvanvarainen eli ympärivuorokautinen. 

TAULUKKO 8. Järjestöjen tuottamat sosiaalipalvelut pääluokittain ja maakunnittain 2. Suluissa järjestöjen yhtiöitetyt palvelut. 
(lähde: Valvira)

Pirkan-
maa

Pohjan-
maa

Pohjois-
Karjala

Pohjois-
Pohjan-

maa

Pohjois-
Savo

Päijät-
Häme

Sata-
kunta

Uusi-
maa

Varsinais-
Suomi

Asumispalvelut (IV) 53 (20) 12 (0) 13 (7) 20 (16) 27 (9) 19 (0) 5 (2) 99 (48) 18 (11)

Asumispalvelut (LV) 39 (32) 15 (2) 22 (3) 36 (31) 25 (2) 27 (4) 11 (4) 165 (51) 24 (21)

Kotipalvelu (IV) 18 (7) 4 (2) 19 (4) 27 (12) 47 (6) 19 (0) 0 (5) 22 (35) 3 (18)

Laitoshoito (LV) 6 (0) 1 (0) 2 (0) 4 (8) 2 (0) 5 (0) 2 (0) 49 (5) 6 (2)

Lasten päivähoito (IV) 21 (0) 18 (0) 5 (0) 9 (0) 10 (0) 8 (1) 8 (0) 196 (23) 21 (11)

Muut luvanvaraiset 
palvelut (LV) 5 (0) 2 (0) 0 (0) 5 (1) 1 (0) 5 (0) 0 (0) 15 (3) 10 (2)

Muut rekisteröitävät 
palvelut (IV) 14 (2) 3 (1) 1 (0) 14 (9) 13 (1) 15 (1) 7 (5) 50 (14) 8 (8)

Päivätoiminta (IV) 64 (8) 10 (1) 14 (2) 41 (6) 67 (3) 12 (1) 2 (4) 115 (13) 17 (6)

Sosiaalialan muut 
palvelut (IV) 44 (8) 0 (0) 21 (0) 22 (15) 17 (6) 8 (1) 4 (0) 73 (10) 20 (8)

IV = ilmoituksenvarainen eli ei-ympärivuorokautinen, LV = luvanvarainen eli ympärivuorokautinen. 
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TAULUKKO 9. Järjestöjen tuottamat terveyspalvelut pääluokittain ja maakunnittain 1. Suluissa järjestöjen yhtiöitetyt palvelut. 
(lähde: Valvira)

Etelä-
Karjala

Etelä-
Pohjanmaa

Etelä-
Savo

Kainuu Kanta-
Häme

Keski-
Pohjanmaa

Keski-
Suomi

Kymen-
laakso

Lappi

Erikoislääkärin 
vastaanottotoiminta 5 (0) 0 (1) 3 (1) 1 (1) 5 (0) 1 (0) 8 (0) 4 (0) 9 (1)

Fysioterapeuttinen toiminta 14 (4) 16 (3) 14 (9) 6 (3) 9 (4) 7 (0) 18 (9) 26 (0) 13 (4)

Hammashuollossa 
tehtävät radiologiset 
kuvantamistutkimukset

1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)

Hammaslääkäripalvelut 2 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0)

Hieronta 0 (1) 4 (1) 1 (1) 2 (1) 2 (0) 2 (0) 2 (3) 2 (0) 1 (1)

Kuntoutuslaitostoiminta 0 (1) 3 (0) 0 (2) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 3 (0) 1 (0) 0 (1)

Laboratoriotoiminta 14 (0) 2 (1) 8 (5) 1 (0) 5 (0) 0 (0) 17 (0) 9 (0) 10 (1)

Lääkärin 
vastaanottotoiminta 4 (3) 4 (1) 4 (3) 1 (1) 7 (0) 4 (0) 12 (4) 15 (0) 11 (1)

Muu terveydenhuollon 
toiminta 3 (2) 6 (1) 7 (6) 2 (4) 7 (2) 1 (0) 21 (5) 18 (1) 14 (4)

Radiologiset 
kuvantamistutkimukset 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0)

Sairaalatoiminta 
(lääkärijohtoinen) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 2 (0) 1 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0)

Sairaanhoitajan, 
terveydenhoitajan ja/tai 
kätilön palvelut

6 (2) 8 (2) 17 (7) 2 (3) 9 (8) 5 (2) 22 (9) 22 (2) 19 (6)

Sairaankuljetuspalvelut 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Terapeuttinen toiminta 2 (6) 4 (1) 0 (7) 2 (0) 7 (0) 1 (0) 12 (11) 8 (0) 2 (4)

Työterveyshuoltolain 
mukaiset palvelut 8 (0) 0 (1) 4 (1) 1 (2) 2 (0) 2 (0) 4 (3) 7 (0) 10 (0)
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TAULUKKO 10. Järjestöjen tuottamat terveyspalvelut pääluokittain ja maakunnittain 2. Suluissa järjestöjen yhtiöitetyt palvelut. 
(lähde: Valvira)

Pirkan-
maa

Pohjan-
maa

Pohjois-
Karjala

Pohjois-
Pohjanmaa

Pohjois-
Savo

Päijät-
Häme

Sata-
kunta

Uusi-
maa

Varsinais-
Suomi

Erikoislääkärin 
vastaanottotoiminta 12 (4) 3 (1) 4 (0) 3 (9) 9 (0) 3 (0) 5 (3) 41 (24) 16 (6)

Fysioterapeuttinen toiminta 35 (19) 9 (0) 9 (3) 13 (54) 22 (13) 19 (4) 6 (12) 94 (94) 38 (12)

Hammashuollossa 
tehtävät radiologiset 
kuvantamistutkimukset

2 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)

Hammaslääkäripalvelut 6 (0) 2 (0) 2 (0) 4 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 5 (1) 4 (0)

Hieronta 2 (3) 2 (0) 0 (0) 1 (3) 5 (2) 1 (1) 1 (2) 6 (10) 3 (0)

Kuntoutuslaitostoiminta 1 (2) 2 (0) 1 (0) 0 (3) 3 (0) 1 (1) 2 (0) 6 (5) 5 (1)

Laboratoriotoiminta 20 (1) 9 (1) 7 (0) 9 (6) 23 (0) 8 (0) 7 (1) 36 (46) 16 (4)

Lääkärin 
vastaanottotoiminta 18 (7) 9 (0) 4 (0) 2 (17) 10 (1) 6 (2) 5 (4) 55 (53) 22 (12)

Muu terveydenhuollon 
toiminta 29 (8) 12 (1) 12 (1) 12 (15) 10 (2) 6 (2) 10 (5) 73 (57) 29 (11)

Radiologiset 
kuvantamistutkimukset

5 (0) 2 (0) 2 (0) 3 (4) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 5 (35) 2 (1)

Sairaalatoiminta 
(lääkärijohtoinen) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 4 (3) 0 (0)

Sairaanhoitajan, 
terveydenhoitajan ja/tai 
kätilön palvelut

29 (22) 18 (4) 16 (3) 11 (22) 26 (3) 11 (3) 11 (7) 60 (56) 25 (14)

Sairaankuljetuspalvelut 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0)

Terapeuttinen toiminta 9 (17) 5 (0) 4 (0) 4 (27) 23 (3) 3 (4) 8 (5) 52 (67) 28 (14)

Työterveyshuoltolain 
mukaiset palvelut 3 (1) 4 (0) 0 (0) 2 (10) 11 (0) 9 (0) 3 (1) 7 (55) 8 (2)
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Taulukossa 11 on esitetty järjestöjen sosiaalipalvelut kohderyhmittäin eriteltynä. Eniten palveluja 
järjestöt tuottavat erilaisia palvelumuotoja tarkastellen vanhuksille (22 %), lapsille ja nuorille 
(17 %) sekä kehitysvammaisille (13 %). 

TAULUKKO 11. Sosiaalipalvelut kohderyhmittäin. Suluissa prosenttiosuudet kunkin kohderyhmän kokonaismäärästä. (Lähde: 
Valvira)

Järjestöjen suoraan itse tuottamat 
ja yhtiöitetyt palvelut yhteensä

Järjestöjen suoraan 
itse tuottamat palvelut

Järjestöjen 
yhtiöitetyt palvelut

Vanhukset 788 616 (78 %) 172 (22 %)

Lapset/nuoret 621 525 (85 %) 96 (15 %)

Kehitysvammaiset 490 364 (74 %) 126 (26 %)

Mielenterveyskuntoutujat 419 339 (81 %) 80 (19 %)

Päihdekuntoutujat 375 343 (91 %) 32 (9 %)

Muut vammaiset 341 207 (61 %) 134 (39 %)

Muut 261 238 (91 %) 23 (9 %)

Lapsiperheet 246 210 (85 %) 36 (15 %)

Ei tiedossa 8 8 (100 %) 0 (0 %)

Muistisairaat 4 4 (100 %) 0 (0 %)

Muut sosiaalipalvelut 11 1 (9 %) 10 (91 %)

Yhteensä 3 564 2 855  (80 %) 709 (20 %)

2.3  Henkilöstömäärät

Tilastokeskuksen tietojen (2015a) mukaan koko maassa työskentelee järjestöjen suoraan itse 
tuottamissa sosiaalipalveluissa noin 26 200 henkilöä ja terveyspalveluissa noin 5 600 henkilöä4. 
Järjestöjen yhtiöissä (Tilastokeskus 2015b) työskentelee sosiaalipalveluissa noin 4 600 henkilöä 
ja terveyspalveluissa n. 3 600 henkilöä. Järjestöjen omistamista sosiaali- ja terveyspalveluja tuot-
tavista yhtiöistä alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä on 7 eli 10%.

Ilman palvelualakohtaisia päällekkäisyyksiä järjestöjen suoraan itse tuottamien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen piirissä työskentelee noin 30 100 työntekijää ja vastaavasti järjestöjen yhtiöi-
den piirissä noin 7400 työntekijää. Yhteensä järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät 
noin 37 500 työntekijää. 

Eniten järjestöjen ja niiden yhtiöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto työllistää Uudella-
maalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Järjestys noudattaa siis eniten työllistävien maa-
kuntien osalta lähes suoraan maakuntien väkiluvun suuruusjärjestystä. Etelä-Savossa järjestöjen 
sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät kuudenneksi eniten ja Kymenlaaksossa seitsemänneksi 
eniten. Etelä-Savo on väkiluvultaan neljänneksi pienin ja Kymenlaakso seitsemänneksi pienin 
maakunta, joten järjestöjen palveluissa työskentelee väkilukuun nähden huomattava määrä ih-
misiä verrattuna muihin maakuntiin. 

Henkilöstömäärien jakautuminen palveluittain ja maakunnittain on kuvattu taulukossa 12. 

4 Henkilöstömääriä ei voitu laskea tämän selvityksen puitteissa toimialoittain, koska Tilastokeskus käyttää Valvirasta poikkeavaa luokit-
telua. Tilastokeskuksen tiedoissa henkilöstömäärät on ilmoitettu kunnittain ja mikäli järjestöllä tai yhtiöllä on samassa kunnassa sekä 
sosiaali- että terveyspalveluja, ei henkilöstömääriä ole voitu eritellä, vaan ne on laskettu molempien palvelualojen kokonaismääriin. 
Henkilöstön lukumäärätietoja ei ollut saatavilla kaikista Valveri-rekisterissä olevista järjestöistä ja yhtiöistä, eikä kaikista niiden toimi-
paikoista. Henkilöstömäärät eivät siis ole aineistojen eroista johtuen suoraan verrattavissa edellä esitettyihin Valveri-rekisterin tietoi-
hin perustuviin lukuihin. Henkilöstömäärien laskemisesta ja aineistojen eroista kerrotaan tarkemmin luvussa 3. 
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TAULUKKO 12. Henkilöstömäärät maakunnittain. (lähde: Tilastokeskus)

Järjestöt ja 
järjestöjen 

yhtiöt yhteensä

Järjestöt Järjestöjen 
yhtiöt

Järjestöt Järjestöjen yhtiöt Väkiluku

Maakunta Sosiaali- ja 
terveys-
palvelut 

Sosiaali- ja 
terveys-
palvelut 

Sosiaali- ja 
terveys-
palvelut 

Sosiaali-
palvelut

Terveys-
palvelut

Sosiaali-
palvelut

Terveys-
palvelut

Uusimaa 14 847 11 541 3 306 10 553 1 889 1 466 1 993 1 620 261

Pirkanmaa 3 366 2 602 764 2 255 434 692 72 506 114

Pohjois-
Pohjanmaa 2 399 1 607 792 1 195 633 571 677 410 054

Varsinais-Suomi 2 293 1 789 504 1 378 438 420 129 474 323

Keski-Suomi 1 710 1 372 338 1 089 283 290 48 275 780

Etelä-Savo  1 568 1 278 290 1 146 165 32 258 150 305

Kymenlaakso 1 405 1 339 66 1 326 13 66 0 178 688

Päijät-Häme 1 390 1 279 111 1 224 55 41 70 201 615

Pohjois-Savo 1 374 1 222 152 909 313 62 90 248 129

Satakunta 1 224 1 022 202 868 291 195 99 222 957

Kanta-Häme 1 188 1 028 160 777 330 160 0 174 710

Lappi 1 002 747 255 625 122 119 136 180 858

Pohjanmaa 781 736 45 607 129 45 0 181 679

Etelä-Karjala 764 732 32 692 40 19 13 131 155

Etelä-Pohjanmaa 760 629 131 563 256 131 0 192 586

Pohjois-Karjala 680 556 124 525 122 124 0 164 755

Keski-Pohjanmaa 403 339 64 292 47 64 0 69 032

Kainuu 346 267 79 221 46 79 0 75 324

Koko maa 37 500 30 085 7 415 26 245 5 606 4 576 3 585

2.4  Lopetetut palvelut

Vuonna 2015 sosiaali- tai terveyspalveluja suoraan itse tuottavista 930 järjestöstä 6 % (57 järjes-
töä) lopetti palvelujaan. Sosiaalipalveluja lopetti 39 järjestöä ja terveyspalveluita 20 järjestöä. 
Yksi palveluita lopettaneista järjestöistä tuotti molempia palveluita. Sosiaali- tai terveyspalveluita 
tuottavia toimintayksiköitä lopetettiin 77. Niistä 55 tuotti sosiaalipalveluita, 23 terveyspalveluita 
ja yksi toimintayksikkö molempia. Lopetettuja palveluita oli yhteensä 173, joista 76 oli sosiaali-
palveluita ja 97 terveyspalveluita.

Samana vuonna palveluja lopetti 17 % (12 yhtiötä) järjestöjen omistamista yhtiöistä. Sosiaali-
palveluita lopetti 8 yhtiötä ja terveyspalveluja 6 yhtiötä. Näistä 2 tuotti molempia palveluita. So-
siaali- tai terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä yhtiöt lopettivat 24. Niistä 16 tuotti sosiaali-
palveluja ja 8 terveyspalveluja. Lopetettuja palveluja oli yhteensä 71, joista sosiaalipalveluja 20 ja 
terveyspalveluja 51.

Yhteensä sosiaalipalveluista lopetettiin eniten molempia ympärivuorokautisia, ei-ympäri-
vuorokautisia asumispalveluita ja sosiaalialan muut palvelut -luokan palveluita. Terveyspalve-
luista lopetettiin eniten fysioterapeuttisia palveluita, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai 
kätilön palveluita, laboratoriopalveluita ja lääkärin vastaanottopalveluita. 

Terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä lopetetiin lähes puolet lopetettujen sosiaali-
palveluyksiköiden määrästä. Suhteellisesti terveyspalveluyksiköitä lopetettiin siis paljon, sillä 
terveyspalveluja tuottavia toimintayksiköitä on alle neljäsosa (21 %) kaikista järjestöjen palveluja 
tuottavista toimintayksiköistä.
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Järjestöjen lopetetuista sosiaalipalveluista palvelumuodoittain tarkasteltuna yhteensä eniten 
lopetettiin lapsille/nuorille, vanhuksille, kehitysvammaisille ja päihdekuntoutujille suunnattuja 
palveluja (taulukko 15).

TAULUKKO 13. Vuonna 2015 lopetetut järjestöjen tuottamat sosiaalipalvelut pääluokittain (Lähde: Valvira)

Yhteensä Järjestöjen suoraan 
itse tuottamat palvelut

Järjestöjen 
yhtiöitetyt palvelut

Kaikki sosiaalipalvelut 96 76 20
Asumispalvelut (LV) 23 18 5
Asumispalvelut (IV) 16 14 2
Sosiaalialan muut palvelut (IV) 15 9 6
Kotipalvelu (IV) 13 13 0
Laitoshoito (LV) 11 6 5
Päivätoiminta (IV) 9 8 1
Muut rekisteröitävät palvelut (IV) 4 4 0
Lasten päivähoito (IV) 3 3 0
Muut luvanvaraiset palvelut (LV) 2 1 1
Toimintayksiköt 71 55 16

TAULUKKO 14. Vuonna 2015 lopetetut järjestöjen tuottamat terveyspalvelut pääluokittain (Lähde: Valvira)

Yhteensä Järjestöjen suoraan 
itse tuottamat palvelut

Järjestöjen yhtiöitetyt 
palvelut

Kaikki terveyspalvelut 148 97 51
Fysioterapeuttinen toiminta 29 20 9
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai 
kätilön palvelut 25 15 10

Laboratoriotoiminta 19 14 4
Lääkärin vastaanottotoiminta 19 9 10
Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut 15 13 2
Muu terveydenhuollon toiminta 15 12 3
Erikoislääkärin vastaanottotoiminta 12 4 8
Terapeuttinen toiminta 8 5 3
Radiologiset kuvantamistutkimukset 5 3 2
Hieronta 1 1 0
Kuntoutuslaitostoiminta 1 1 0
Toimintayksiköt 31 23 8

TAULUKKO 15. Vuonna 2015 lopetetut järjestöjen tuottamat sosiaalipalvelut kohderyhmittäin. (Lähde: Valvira)

Järjestöjen suoraan itse 
tuottamat ja yhtiöitetyt palvelut 

yhteensä

Järjestöjen suoraan 
itse tuottamat 

palvelut

Järjestöjen 
yhtiöitetyt 
palvelut

Lapset/nuoret 19 (20 %) 11 8

Vanhukset 18 (19 %) 17 1

Kehitysvammaiset 15 (16 %) 10 5

Päihdekuntoutujat 12 (13 %) 11 1

Mielenterveyskuntoutujat  9 (9 %) 8 1

Muut vammaiset 8 (8 %) 7 1

Muut 7 (7 %) 7 0

Lapsiperheet 7 (7 %) 4 3

Muistisairaat 1 (1 %) 1 0

Yhteensä 96 76 20
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3  SELVITYKSEN TOTEUTUS

3.1  Järjestöjen suoraan itse tuottamat palvelut

Kattavan tilasto- tai rekisteriaineiston saaminen järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalve-
luista oli haasteellista. Aiemmin yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista tietoja kerännyt THL ei 
ole julkaissut vuoden 2011 jälkeen virallista tilastoa yksityisistä palveluista. Viimeisin virallinen 
tilastojulkaisu kuvaa yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja vuonna 2010. Nykyisin yksityisistä 
sosiaali- ja terveyspalveluista tiedot kokoaa Valvira. Kattavia tietoja yksityisistä palveluista hen-
kilöstömäärineen ei näin ollen ole ollut saatavissa suoraan yhdestä lähteestä.

Järjestöjen suoraan itse järjestämän palvelutuotannon selvittämiseksi tilattiin Valviralta Val-
veri-rekisterin vuoden 2015 (Valvira 2015a) tiedot järjestöjen luvan- ja ilmoituksenvaraisista so-
siaali- ja terveyspalveluista. Tiedoista poistettiin yritysten, seurakuntien ja toiminimillä toimivien 
elinkeinonharjoittajien palvelut sekä toimintansa lopettaneet järjestöt. Järjestöjen palvelut jaet-
tiin Valviran käyttämien toimialaluokkien mukaan ja taulukoitiin maakunnittain. Ahvenanmaan 
maakuntahallituksessa Valveri-rekisteri ei ole käytössä, eikä rekisteriin ei ole merkitty Ahvenan-
maan maakuntahallituksen luvalla toimivien palvelutuottajien tietoja. Ahvenanmaan järjestöjen 
palvelut puuttuvat tästä selvityksestä.

Palveluja tuottavien järjestöjen ja toimintayksiköiden lisäksi toiminnan laajuutta kuvaamaan 
tarvittaisiin tietoa palvelujen käytöstä. Asiakasmääristä ja talouden volyymista ei ole saatavissa 
rekisteritietoja. Käytettävissä olevista tiedoista toiminnan laajuuden kuvaamiseen soveltuivat 
parhaiten tiedot henkilöstömääristä.

Selvityksen Valveri-rekisteriin perustuva aineisto sisältää tiedot henkilöstömääristä ainoas-
taan Valviran luvalla toimivista tuottajista. Aluehallintovirastojen myöntämillä luvilla toimivista 
tuottajista henkilöstömäärätietoja ei luovuteta. Sen vuoksi henkilöstömäärät selvitettiin Tilasto-
keskuksen toimipaikkarekisteristä vuodelta 2015 (Tilastokeskus 2015a). Tilastokeskuksen toimi-
paikkarekisteri ei puolestaan sisällä yhtä tarkkoja tietoja järjestöjen sosiaali- ja terveyspalveluista 
kuin Valveri-rekisteri, joten sitä ei voitu käyttää selvityksen pääasiallisena lähteenä.

Henkilöstömääriä ei voi verrata suoraan Valveri-rekisteriin perustuviin palveluja koskeviin 
määriin, koska tiedot eivät ole yhteismitallisia. Aineistojen suoran yhdistämisen estivät erilaiset 
toimialaluokitukset. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä käytetään Tilastokeskuksen 
TOL2008-toimialaluokitusta5 ja Valviran aineistossa Valveri-rekisterin omaa luokitusta (ks. liite 
1). Tilastokeskuksen aineistossa sen luokituksen mukaisia sosiaalipalveluita tuottavia järjestöjä 
on enemmän (Tilastokeskus: 987, Valvira: 822) ja terveyspalveluita tuottavia järjestöjä vähem-
män (Tilastokeskus: 93, Valvira: 236) kuin Valveri-rekisterin tiedoissa. Selvityksessä käytetty 
Valveri-rekisteriin perustuva aineisto kattaa yhteensä 930 järjestöä ja Tilastokeskuksen toimi-
paikkarekisterin aineisto 1066 järjestöä.

5 TOL2008 toimialaluokituksen sisältökuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen internet-sivulta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/
toimiala/001-2008/q.html



19

Tilastokeskuksen aineistosta karsittiin muut kuin varsinaiset palveluja tuottavat toimipaikat. 
Epäselvissä tapauksissa tietoja verrattiin Valviran rekisteritietoon, jossa palvelut on kuvattu yk-
sityiskohtaisemmin. Tästä huolimatta aineistojen lukumääriin jäi eroja. Erot eivät kuitenkaan ole 
niin suuria, että ne merkittävästi vääristäisivät kokonaiskuvaa. 

3.2  Järjestöjen yhtiöitetyt palvelut 

Järjestöjen yhtiöittämät palvelut tilastoituvat yritysten tuottamina palveluina, joten niistä rekis-
teritietoa ei ollut käytettävissä. Lähtökohdaksi otettiin SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n 212 
valtakunnallista jäsenjärjestöä ja 38 järjestömuotoista yhteistyöjäsentä, jotka kattavat valtaosan 
valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä. 

Yhtiömuotoisista sosiaali- ja terveyspalveluista tiedot kerättiin järjestöjen ja yhtiöiden internet-
sivuilta, Kauppalehden yrityshausta ja ottamalla yhteyttä suoraan järjestöihin. Lisäksi hyödyn-
nettiin SOSTEn Järjestöbarometreissa useina vuosina kerätyt tiedot palvelujaan yhtiöittäneistä 
sosiaali- ja terveysjärjestöistä. 

Selvityksen ulkopuolelle on oletettavasti jäänyt joitakin yrityksiä, jotka ovat esimerkiksi valta-
kunnallisiin liittoihin kuulumattomien järjestöjen omistuksessa.

Järjestöjen omistamat yhtiöt laskettiin mukaan vain mikäli ne tuottivat varsinaisia sosiaali- 
tai terveyspalveluita. Esimerkiksi järjestöomisteiset asunto-osakeyhtiöt karsittiin pois. Kootulla 
listalla oli 105 yhtiötä, joiden alustavasti katsottiin tuottavan sosiaali- tai terveyspalveluita. Yh-
denmukaisen palvelumääritelmärajauksen aikaansaamiseksi tilattiin Valvirasta tiedot kyseisten 
yhtiöiden tuottamista palveluista (Valvira 2015b). Mikäli Valveri-rekisterissä ei ollut mainintaa 
yhtiön tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista, ei yhtiöitä laskettu mukaan tämän selvityksen 
tietoihin. 

Rekisterissä tietoja oli 72 listalla olleesta yhtiöstä. Näistä karsittiin vielä lopettaneiksi ilmoite-
tut ja aineiston ajallisen yhdenmukaisuuden vuoksi vasta vuonna 2016 toimintansa aloittaneet 
yhtiöt sekä sellaiset yhtiöt tai toimipaikat, joiden tuottama palvelu ei ollut tiedossa. Näin järjes-
töomisteisten yhtiöiden palvelut on laskettu yhteensä 69 yhtiöstä. Yhtiöillä voi olla toimintaa 
useilla eri paikkakunnilla. Tässä selvityksessä toimintayksiköiksi on laskettu ainoastaan Valveri-
rekisteriin ilmoitetut toimipaikat.

Järjestöjen yhtiöiden henkilöstömäärän selvittämiseksi tilattiin Tilastokeskuksesta (Tilasto-
keskus 2015b) tiedot edellä mainitun listauksen perusteella. Myös siitä poistettiin yhtiöt, joiden 
palveluista ei ollut tietoja Valveri-rekisterissä. Tilastokeskuksen tiedoissa ilmeni eroja suhteessa 
Valveri-rekisterin tietoihin. Tämä johtuu erilaisten luokitusten lisäksi siitä, että Tilastokeskuksen 
rekisteritiedoissa ei ollut mukana yhtiöiden henkilöstömäärää kaikista maakunnista, eikä kaikis-
ta listalla olleista yhtiöistä. Henkilöstömäärä on laskettu 56 yhtiöstä, joista sosiaalipalveluja 
tuottaa 39 yhtiötä, terveyspalveluja 28 yhtiötä ja osa molempia. Järjestöjen yhtiöiden liikevaihdot 
on laskettu 67 yhtiöstä.
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4  YHTEENVETO

 � Suomessa toimii noin 10 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. Järjestöjä, 
jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja joko suoraan itse tai yhtiöitettynä on yhteensä 
959.

 � Sosiaali ja terveyspalveluja suoraan itse tuottavia järjestöjä on 930. Niistä sosiaalipalveluita 
tuottaa 822 järjestöä, terveyspalveluita 207 järjestöä ja 98 järjestöä tuottaa molempia 
palveluita. 

 � Palvelutuotantoa yhtiöittäneitä järjestöjä on 57, eli noin 6 %. Yhtiöitettyjä sosiaalipalveluita 
on 45 järjestöllä ja yhtiöitettyjä terveyspalveluita 33 järjestöllä.

 � Järjestöomisteisia sosiaali- tai terveyspalveluita tuottavia yhtiöitä on 69. Niistä 49 tuottaa 
sosiaalipalveluita, 46 terveyspalveluita ja 26 molempia palveluita.

 � Järjestöjen kaikista palveluja tuottavista toimintayksiköistä yhtiöitettyjen 
toimintayksiköiden osuus on sosiaalipalveluista 19 % ja terveyspalveluista 31 %.

 � Alle miljoonan euron liikevaihdolla toimivia yhtiöitä on 28 % ja suurimpia yli 50 miljoonan 
liikevaihdolla toimivia 3 %. 

 � Yhteensä järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät noin 37 500 työntekijää.

 � Järjestöjen suoraan itse tuottamissa sosiaalipalveluissa työskentelee 26 200 henkilöä ja 
terveyspalveluissa 5 600 henkilöä.

 � Järjestöjen omistamissa yhtiöissä työskentelee sosiaalipalveluissa 4 600 henkilöä ja 
terveyspalveluissa 3 600 henkilöä.

 � Järjestöjen omistamista sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavista yhtiöistä joka kymmenes (7) 
on mikroyritys eli työllistää alle 10 henkilöä.

 � Sosiaalipalveluista järjestöt tuottavat suoraan itse ja yhtiöitettynä palvelutuotantona 
yhteensä eniten ympärivuorokautisia asumispalveluita, päivätoimintapalveluita, ei-
ympärivuorokautisia asumispalveluita ja sosiaalialan muut palvelut -luokan palveluita.

 � Terveyspalveluista järjestöt tuottavat suoraan itse ja yhtiöitettynä palvelutuotantona 
yhteensä eniten fysioterapiapalveluita, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön 
palveluita ja muu terveydenhuollon toiminta -luokan palveluita.

 � Järjestöjen suoraan itse tuottamista sosiaalipalveluista yleisimpiä ovat 
päivätoimintapalvelut, ympärivuorokautiset asumispalvelut, ei-ympärivuorokautiset 
asumispalvelut ja lasten päivähoitopalvelut. 
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 � Järjestöjen suoraan itse tuottamista terveyspalveluista yleisimpiä ovat fysioterapiapalvelut, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut -luokkaan sisältyvät palvelut sekä 
muu terveydenhuollon toiminta -luokkaan sisältyvät palvelut (mm. laboratorionäytteiden 
otto, psykologin toiminta, opioidiriippuvaisten vieroitus-, korvaus- ja ylläpitohoito).

 � Järjestöjen yhtiöiden tuottamista sosiaalipalveluista yleisimpiä ovat ympärivuorokautiset 
asumispalvelut, ei-ympärivuorokautiset asumispalvelut ja kotipalvelut. 

 � Terveyspalveluissa yleisimpiä järjestöjen yhtiöiden tuottamia palveluja ovat 
fysioterapeuttiset palvelut, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut -luokan 
palvelut sekä terapeuttiset palvelut.

 � Järjestöt tuottavat suoraan itse kaikissa maakunnissa kaikkia sosiaalipalveluja paitsi 
ilmoituksenvaraisia kotipalveluita, luvanvaraista laitoshoitoa ja muut luvanvaraiset palvelut 
-luokan palveluja. 

 � Terveyspalveluista järjestöt tuottavat jokaisessa maakunnassa suoraan itse 
fysioterapiapalveluita, lääkärin vastaanottopalveluita, muu terveydenhuollon toiminta 
-luokan palveluita ja sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palveluita.

 � Palveluja tuotetaan myös pienten erityisryhmien tarpeisiin. 

 � Väestöryhmittäin ja palvelumuodoittain tarkasteltuna erilaisia sosiaalipalveluja tuotetaan 
eniten vanhuksille, lapsille/nuorille ja kehitysvammaisille.

 � Vuonna 2015 lopetettiin yhteensä 71 järjestöjen sosiaalipalveluja tuottanutta 
toimintayksikköä ja 96 sosiaalipalvelua.

 � Järjestöjen terveyspalveluja tuottaneita toimintayksiköitä lopetettiin yhteensä 31 ja 
terveyspalveluja 148. 

 � Järjestöjen tuottamista sosiaalipalveluista yhteensä eniten lopetettiin ympärivuorokautisia 
asumispalveluita, ei-ympärivuorokautisia asumispalveluita ja sosiaalialan muut palvelut 
-luokan palveluita. Sosiaalialan muut palvelut -luokka sisältää muun muassa avomuotoista 
perhe- ja päihdekuntoutusta, sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa, perhetyötä ja 
sosiaalityöntekijän palveluita.

 � Järjestöjen tuottamista terveyspalveluista yhteensä eniten lopetettiin fysioterapiapalveluita, 
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut -luokan palveluita ja 
laboratoriopalveluita.

 � Järjestöjen lopetetuista sosiaalipalveluista palvelumuodoittain tarkasteltuna yhteensä eniten 
lopetettiin lapsille/nuorille, vanhuksille, kehitysvammaisille ja päihdekuntoutujille 
suunnattuja palveluja.

 � Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tilastointi on ollut jo useita vuosia puutteellista. 
Yksityistä palveluntuotantoa koskevaa tiedonkeruuta tulisi kehittää, jotta kyettäisiin aidosti 
seuraamaan ja arvioimaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien muutoksia 
palvelurakenteita uudistettaessa.

 � Järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista ei ole aikaisemmin tehty selvitystä, 
joka kattaa järjestöjen suoraan itse tuottamien palvelujen lisäksi järjestöjen omistamien 
yhtiöiden tuottamat palvelut.
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Liite 1. 

Tähän selvitykseen sisältyvät Valveri-rekisterin toimialaluokat (lähde: Valvira). IV = ilmoituksen-
varainen eli ei-ympärivuorokautinen, LV = luvanvarainen, eli ympärivuorokautinen.

Muu-luokkiin sisältyvistä palveluista ei ollut saatavissa tarkkaa sisältökuvausta. Kyseisiin luok-
kiin on rekisteröity palvelut, jotka ovat tulleet varsinaisiksi palvelualoiksi sen jälkeen, kun nykyi-
set lait yksityisistä sosiaalipalveluista ja yksityisistä terveyspalveluista ovat astuneet voimaan. 

SOSIAALIPALVELUT

Asumispalvelut (IV)
Muu asumispalvelu – kehitysvammaiset
Muu asumispalvelu – lapset/nuoret
Muu asumispalvelu – lapsiperheet
Muu asumispalvelu – mielenterveyskuntoutujat
Muu asumispalvelu – muistisairaat
Muu asumispalvelu – muut
Muu asumispalvelu – muut vammaiset
Muu asumispalvelu – päihdekuntoutujat
Muu asumispalvelu – vanhukset
Palveluasuminen – kehitysvammaiset
Palveluasuminen – lapset/nuoret
Palveluasuminen – mielenterveyskuntoutujat
Palveluasuminen – muut
Palveluasuminen – muut kuin ikääntyneet muistisairaat
Palveluasuminen – muut vammaiset
Palveluasuminen – päihdekuntoutujat
Palveluasuminen – vanhukset
Tukiasuminen – kehitysvammaiset
Tukiasuminen – lapset/nuoret
Tukiasuminen – lapsiperheet
Tukiasuminen – mielenterveyskuntoutujat
Tukiasuminen – muut
Tukiasuminen – muut vammaiset
Tukiasuminen – päihdekuntoutujat
Tukiasuminen – vanhukset

Asumispalvelut (LV)
Muu palveluasuminen – kehitysvammaiset
Muu palveluasuminen – kehitysvammaiset lapset ja nuoret
Muu palveluasuminen – lapset/nuoret
Muu palveluasuminen – mielenterveyskuntoutujat
Muu palveluasuminen – muistisairaat
Muu palveluasuminen – muut
Muu palveluasuminen – muut vammaiset
Muu palveluasuminen – päihdekuntoutujat
Muu palveluasuminen – vanhukset
Tehostettu palveluasuminen – kehitysvammaiset
Tehostettu palveluasuminen – kehitysvammaiset lapset ja nuoret
Tehostettu palveluasuminen – mielenterveyskuntoutujat
Tehostettu palveluasuminen – muistisairaat 
Tehostettu palveluasuminen – muut
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Tehostettu palveluasuminen – muut vammaiset
Tehostettu palveluasuminen – päihdekuntoutujat
Tehostettu palveluasuminen – vanhukset

Kotipalvelu (IV)
Kodinhoitoapu – kehitysvammaiset
Kodinhoitoapu – lapset/nuoret
Kodinhoitoapu – lapsiperheet
Kodinhoitoapu – mielenterveyskuntoutujat
Kodinhoitoapu – päihdekuntoutujat
Kodinhoitoapu – muut
Kodinhoitoapu – muut vammaiset
Kodinhoitoapu – vanhukset
Kotipalvelu – kehitysvammaiset 
Kotipalvelu – lapsiperheet
Kotipalvelu – muut vammaiset
Muu palvelu – kehitysvammaiset
Muu palvelu – lapset/nuoret
Muu palvelu – lapsiperheet
Muu palvelu – mielenterveyskuntoutujat
Muu palvelu – muut
Muu palvelu – muut vammaiset
Muu palvelu – päihdekuntoutujat
Muu palvelu – vanhukset

Laitoshoito (LV)
Ympärivuorokautinen laitoshoito – kehitysvammaiset
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapset/nuoret – lapsi- ja nuorisokoti
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapset/nuoret – lastenkoti
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapset/nuoret – nuorisokoti
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapset/nuoret – erityisen huolenpidon yksikkö
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapset/nuoret – koulukoti
Ympärivuorokautinen laitoshoito – mielenterveyskuntoutujat
Ympärivuorokautinen laitoshoito – muistisairaat
Ympärivuorokautinen laitoshoito – muut
Ympärivuorokautinen laitoshoito – muut vammaiset
Ympärivuorokautinen laitoshoito – päihdekuntoutujat
Ympärivuorokautinen laitoshoito – vanhukset
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapset/nuoret
Ympärivuorokautinen laitoshoito – lapsiperheet

Lasten päivähoito (IV)
Aamu- ja iltapäivätoiminta/osapäivähoito – lapset
Avoin varhaiskasvatuspalvelu – lapset/nuoret
Avoin varhaiskasvatuspalvelu – lapsiperheet
Erityispäivähoito – lapset
Päiväkoti – lapset

Muut luvanvaraiset palvelut (LV)
Ammatillinen perhekotihoito – kehitysvammaiset
Ammatillinen perhekotihoito – lapset/nuoret
Ammatillinen perhekotihoito – mielenterveyskuntoutujat
Ammatillinen perhekotihoito – muistisairaat
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Ammatillinen perhekotihoito – muut
Ammatillinen perhekotihoito – muut vammaiset
Ammatillinen perhekotihoito – vanhukset
Ensi- ja turvakodit – lapset/nuoret
Ensi- ja turvakodit – lapsiperheet
Ensi- ja turvakodit – muut
Ensisuojat ja selviämisasemat – lapset ja nuoret
Ensisuojat ja selviämisasemat – muut
Ensisuojat ja selviämisasemat – päihdekuntoutujat
Muut luvanvaraiset palvelut – kehitysvammaiset
Muut luvanvaraiset palvelut – lapset/nuoret
Muut luvanvaraiset palvelut – lapsiperheet
Muut luvanvaraiset palvelut – mielenterveyskuntoutujat
Muut luvanvaraiset palvelut – muistisairaat
Muut luvanvaraiset palvelut – muut
Muut luvanvaraiset palvelut – muut vammaiset
Muut luvanvaraiset palvelut – päihdekuntoutujat
Muut luvanvaraiset palvelut – ryhmäasuminen – kehitysvammaiset lapset ja nuoret
Muut luvanvaraiset palvelut – ryhmäasuminen – lapset/nuoret
Muut luvanvaraiset palvelut – vanhukset
Perhekuntoutus – kehitysvammaiset
Perhekuntoutus – lapsiperheet
Perhekuntoutus – muut
Perhekuntoutus – muut vammaiset

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) 
Muut – kehitysvammaiset
Muut – lapset/nuoret
Muut – lapsiperheet
Muut – mielenterveyskuntoutujat
Muut – muut
Muut – muut vammaiset
Muut – päihdekuntoutujat
Muut – vanhukset
Muut sosiaalipalvelut

Päivätoiminta (IV)
Aikuisten päivähoito – kehitysvammaiset
Aikuisten päivähoito – mielenterveyskuntoutujat
Aikuisten päivähoito – muistisairaat
Aikuisten päivähoito – muut
Aikuisten päivähoito – muut vammaiset
Aikuisten päivähoito – vanhukset
Päiväkeskus/Palvelukeskus – kehitysvammaiset
Päiväkeskus/Palvelukeskus – mielenterveyskuntoutujat
Päiväkeskus/Palvelukeskus – muistisairaat
Päiväkeskus/Palvelukeskus – muut
Päiväkeskus/Palvelukeskus – muut vammaiset
Päiväkeskus/Palvelukeskus – päihdekuntoutujat
Päiväkeskus/Palvelukeskus – vanhukset
Päiväpalvelut – mielenterveyskuntoutujat 
Päiväpalvelut – kehitysvammaiset
Päiväpalvelut – muut
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Päiväpalvelut – muut vammaiset
Päiväpalvelut – päihdekuntoutujat
Päiväpalvelut – vanhukset
Työ- ja toimintakeskus – kehitysvammaiset
Työ- ja toimintakeskus – mielenterveyskuntoutujat
Työ- ja toimintakeskus – muut
Työ- ja toimintakeskus – muut vammaiset
Työ- ja toimintakeskus – nuoret
Työ- ja toimintakeskus – päihdekuntoutujat

Sosiaalialan muut palvelut (IV)
Avomuotoinen perhekuntoutus – kehitysvammaiset
Avomuotoinen perhekuntoutus – lapsiperheet
Avomuotoinen perhekuntoutus – muut
Avomuotoinen perhekuntoutus – muut vammaiset
Avomuotoinen päihdekuntoutus – muut
Avomuotoinen päihdekuntoutus – päihdekuntoutujat
Kasvatus- ja perheneuvonta – lapsiperheet
Koulukuraattoritoiminta – lapset/nuoret
Lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta – lapsiperheet
Lastensuojelun jälkihuolto – lapset/nuoret
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – kehitysvammaiset
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – lapset/nuoret
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – lapsiperheet
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – mielenterveyskuntoutujat
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – muut
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – muut vammaiset
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – päihdekuntoutujat
Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta – vanhukset
Perhetyö – kehitysvammaiset
Perhetyö – lapset/nuoret
Perhetyö – lapsiperheet
Perhetyö – muut
Perhetyö – muut vammaiset
Sosiaalinen kuntoutus – kehitysvammaiset
Sosiaalinen kuntoutus – lapset/nuoret
Sosiaalinen kuntoutus – lapsiperheet
Sosiaalinen kuntoutus – mielenterveyskuntoutujat
Sosiaalinen kuntoutus – muut vammaiset
Sosiaalinen kuntoutus – päihdekuntoutujat
Sosiaalinen kuntoutus – vanhukset
Sosiaaliohjaus – mielenterveyskuntoutujat
Sosiaaliohjaus – päihdekuntoutujat
Sosiaaliohjaus – kehitysvammaiset
Sosiaaliohjaus – lapset/nuoret
Sosiaaliohjaus – lapsiperheet
Sosiaaliohjaus – muut vammaiset
Sosiaaliohjaus – vanhukset
Sosiaalipäivystys – muut
Sosiaalityöntekijän palvelut – kehitysvammaiset
Sosiaalityöntekijän palvelut – lapset/nuoret
Sosiaalityöntekijän palvelut – lapsiperheet
Sosiaalityöntekijän palvelut – mielenterveyskuntoutujat
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Sosiaalityöntekijän palvelut – muut
Sosiaalityöntekijän palvelut – muut vammaiset
Sosiaalityöntekijän palvelut – päihdekuntoutujat
Sosiaalityöntekijän palvelut – vanhukset

TERVEYSPALVELUT

Erikoislääkärin vastaanottotoiminta 
Anestesiologia ja tehohoito
Ei tiedossa
Foniatria
Fysiatria
Geriatria
Hammas- ja suusairaudet
Iho- ja sukupuolitaudit
Kardiologia
Keuhkosairaudet ja allergologia
Kirurgia
Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
Lastenneurologia
Lastentaudit
Muu erikoisala, mikä
Naistentaudit ja synnytykset
Neurokirurgia
Neurologia
Ortopedia ja traumatologia
Psykiatria
Radiologia
Silmätaudit
Sisätaudit
Syöpätaudit ja sädehoito
Työterveyshuolto
Yleislääketiede

Etäpalvelut
Terveydenhuollon ammattihenkilön antamat etäpalvelut, 
mikä/mitkä terveydenhuollon ammattihenkilöt

Fysioterapeuttinen toiminta 
Ehkäisevä toiminta ja hoitoon liittyvä neuvonta
Fysikaaliset käsittelyt, liike- ja liikuntahoito
Fysioterapeuttiset tutkimukset ja hoitotarpeen määrittely
Fysioterapia
Muu fysioterapeuttinen toiminta

Hammashuollossa tehtävät radiologiset kuvantamistutkimukset
Muut hammashuollossa tehtävät kuvantamistutkimukset, mitkä
Röntgentutkimukset

Hammaslääkäripalvelut
Erikoishammaslääkärin vastaanottotoiminta
Hammaslääketieteen alaan kuuluvien lausuntojen antaminen
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Hammaslääkärin vastaanottotoiminta
Muu hammas- tai erikoishammaslääkärin / suu- ja leukakirurgin antama palvelu, mikä
Suu- ja leukakirurgiset toimenpiteet

Hieronta
Hieronta

Kuntoutuslaitostoiminta
Ympärivuorokautinen laitoskuntoutus

Laboratoriotoiminta
Kliininen fysiologia
Kliininen kemia ja/tai hematologia
Kliininen mikrobiologia
Kliininen neurofysiologia
Laboratoriopikadiagnostiikka, mikä
Muu laboratoriotoiminta, mikä
Patologia

Lääkärin vastaanottotoiminta
Anestesiatoiminta
Erikoisalaan kuuluvien lausuntojen antaminen
Leikkaustoiminta avohoidossa (sisältää päiväkirurgian)
Lääkärin antamat internet/puhelinpalvelu
Muu lääkärin antama palvelu, mikä

Muu terveydenhuollon toiminta
Kiropraktikon toiminta
Koulutetun hierojan toiminta
Laboratorionäytteiden otto
Lähihoitajan antamat terveydenhuollon palvelut
Lääketieteellinen valohoito
Lääketieteellinen valohoito, mikä
Muu terveydenhuollon toiminta, mikä
Naprapaatin toiminta
Opioidiriippuvaisten korvaus- ja/tai vieroitushoito
Optikon toiminnan harjoittaminen
Osteopaatin toiminta
Psykologin toiminta

Muut hammashuollon palvelut
Erikoishammasteknikon vastaanottotoiminta
Muu hammashuollon palvelu (muun kuin hammaslääkärin antama palvelu), mikä
Suuhygienistin vastaanottotoiminta

Radiologiset kuvantamistutkimukset
Luuston tiheysmittaukset, menetelmä:
Magneettikuvaukset
Muut kuvantamistutkimukset, mitkä
Ortopantomografia
Radiologiset tutkimukset
Röntgentutkimukset
Ultraäänitutkimukset
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Sairaalatoiminta (lääkärijohtoinen)
Kotisairaalatoiminta
Sairaalatoiminta laitoksessa

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palvelut
Internet/puhelinpalvelu ilman vastaanottotiloja (omana, erillisenä toimialanaan, 
jossa laaditaan yksilölliset potilasasiakirjamerkinnät)
Kotisairaanhoito
Kätilön vastaanottotoiminta
Muu sairaanhoitajan/terveydenhoitajan/kätilön antama palvelu, mikä
Neuvolatoiminta ja muu ehkäisevä toiminta vastaanottotiloissa
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottotoiminta
Terveydenhoitajan vastaanottotoiminta

Sairaankuljetuspalvelut
Hoitotason yksiköiden lukumäärä
Perustason yksiköiden lukumäärä

Terapeuttinen toiminta
Jalkaterapia
Kiropraktikon toiminta
Naprapaatin toiminta
Neuropsykologinen kuntoutus
Osteopaatin toiminta
Psykoterapia
Puheterapia
Ravitsemusterapia
Toimintaterapia
Ysteri (kiropr./naprap./osteopaatin toiminta)
Ysteri (muut näihin verrattavat terapiat)

Työterveyshuoltolain mukaiset palvelut
Fysioterapeutin asiantuntijapalvelut työterveyshuollossa
Lain 12 §:n mukaiset palvelut
Lain 14 §:n mukaiset sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut
Lääkärin palvelut työterveyshuollossa
Muut asiantuntijapalvelut työterveyshuollossa
Psykologin asiantuntijapalvelut työterveyshuollossa
Terveydenhoitajan palvelut työterveyshuollossa
Työterveyshuoltolain mukaiset asiantuntijapalvelut: mitkä:
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LIITE 2. 

Järjestöjen sosiaalipalvelut kohderyhmittäin, koko maa. (lähde: Valvira)

Järjestöjen 
palvelut 
yhteensä

Järjestöjen 
suoraan itse 

tuottamat palvelut

Järjestöjen 
yhtiöitetyt 
palvelut

Asumispalvelut (IV) yht 551 404 147 

Asumispalvelut (IV) kehitysvammaiset 74 46 28

Asumispalvelut (IV) lapset/nuoret 34 22 12

Asumispalvelut (IV) lapsiperheet 9 9 0

Asumispalvelut (IV) mielenterveyskuntoutujat 133 84 49

Asumispalvelut (IV) muistisairaat 0 0 0

Asumispalvelut (IV) muut 49 37 12

Asumispalvelut (IV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Asumispalvelut (IV) muut vammaiset 34 18 16

Asumispalvelut (IV) päihdekuntoutujat 99 90 9

Asumispalvelut (IV) vanhukset 119 98 21

Asumispalvelut (IV) ei tiedossa 0 0 0

 

Asumispalvelut (LV) yht 728 532 196

Asumispalvelut (LV) kehitysvammaiset 183 131 52

Asumispalvelut (LV) lapset/nuoret 1 1 0

Asumispalvelut (LV) lapsiperheet 0 0 0

Asumispalvelut (LV) mielenterveyskuntoutujat 64 55 9

Asumispalvelut (LV) muistisairaat 3 3 0

Asumispalvelut (LV) muut 15 11 4

Asumispalvelut (LV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Asumispalvelut (LV) muut vammaiset 111 60 51

Asumispalvelut (LV) päihdekuntoutujat 32 24 8

Asumispalvelut (LV) vanhukset 319 247 72

Asumispalvelut (LV) ei tiedossa 0 0 0

Kotipalvelu (IV) yht 393 272 121

Kotipalvelu (IV) kehitysvammaiset 43 25 18

Kotipalvelu (IV) lapset/nuoret 11 10 1

Kotipalvelu (IV) lapsiperheet 46 35 11

Kotipalvelu (IV) mielenterveyskuntoutujat 35 26 9

Kotipalvelu (IV) muistisairaat 0 0 0

Kotipalvelu (IV) muut 11 9 2

Kotipalvelu (IV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Kotipalvelu (IV) muut vammaiset 62 32 30

Kotipalvelu (IV) päihdekuntoutujat 21 17 4

Kotipalvelu (IV) vanhukset 164 118 46

Kotipalvelu (IV) ei tiedossa 0 0 0

Laitoshoito (LV) yht 116 98 18 

Laitoshoito (LV) kehitysvammaiset 15 15 0

Laitoshoito (LV) lapset/nuoret 60 48 12
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Laitoshoito (LV) lapsiperheet 8 8 0

Laitoshoito (LV) mielenterveyskuntoutujat 0 0 0

Laitoshoito (LV) muistisairaat 0 0 0

Laitoshoito (LV) muut 1 1 0

Laitoshoito (LV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Laitoshoito (LV) muut vammaiset 0 0 0

Laitoshoito (LV) päihdekuntoutujat 19 19 0

Laitoshoito (LV) vanhukset 13 7 6

Laitoshoito (LV) ei tiedossa 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) yht 399 357 42

Lasten päivähoito (IV) kehitysvammaiset 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) lapset/nuoret 375 334 41

Lasten päivähoito (IV) lapsiperheet 24 23 1

Lasten päivähoito (IV) mielenterveyskuntoutujat 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) muistisairaat 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) muut 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) muut vammaiset 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) päihdekuntoutujat 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) vanhukset 0 0 0

Lasten päivähoito (IV) ei tiedossa 0 0 0

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) yht 66 57 9

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) kehitysvammaiset 7 6 1

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) lapset/nuoret 16 12 4

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) lapsiperheet 26 24 2

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) mielenterveyskuntoutujat 0 0 0

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) muistisairaat 0 0 0

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) muut 2 2 0

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) muut vammaiset 2 1 1

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) päihdekuntoutujat 7 7 0

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) vanhukset 2 1 1

Muut luvanvaraiset palvelut (LV) ei tiedossa 4 4 0

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) yht 288 240 48

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) kehitysvammaiset 24 18 6

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) lapset/nuoret 47 38 9 

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) lapsiperheet 24 21 3

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) mielenterveyskuntoutujat 33 28 5 

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) muistisairaat 0 0 0

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) muut 53 53 0

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) muut sosiaalipalvelut 11 1 10

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) muut vammaiset 28 21 7

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) päihdekuntoutujat 25 24 1

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) vanhukset 43 36 7

Muut rekisteröitävät palvelut (IV) ei tiedossa 0 0 0
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Päivätoiminta (IV) yht 616 554 62

Päivätoiminta (IV) kehitysvammaiset 123 103 20

Päivätoiminta (IV) lapset/nuoret 4 4 0

Päivätoiminta (IV) lapsiperheet 0 0 0

Päivätoiminta (IV) mielenterveyskuntoutujat 131 128 3

Päivätoiminta (IV) muistisairaat 1 1 0

Päivätoiminta (IV) muut 70 70 0

Päivätoiminta (IV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Päivätoiminta (IV) muut vammaiset 84 59 25

Päivätoiminta (IV) päihdekuntoutujat 87 87 0

Päivätoiminta (IV) vanhukset 114 100 14

Päivätoiminta (IV) ei tiedossa 2 2 0

Sosiaalialan muut palvelut (IV) yht 407 341 66

Sosiaalialan muut palvelut (IV) kehitysvammaiset 21 20 1

Sosiaalialan muut palvelut (IV) lapset/nuoret 73 56 17

Sosiaalialan muut palvelut (IV) lapsiperheet 109 90 19

Sosiaalialan muut palvelut (IV) mielenterveyskuntoutujat 23 18 5

Sosiaalialan muut palvelut (IV) muistisairaat 0 0 0

Sosiaalialan muut palvelut (IV) muut 60 55 5

Sosiaalialan muut palvelut (IV) muut sosiaalipalvelut 0 0 0

Sosiaalialan muut palvelut (IV) muut vammaiset 20 16 4

Sosiaalialan muut palvelut (IV) päihdekuntoutujat 85 75 10

Sosiaalialan muut palvelut (IV) vanhukset 14 9 5

Sosiaalialan muut palvelut (IV) ei tiedossa 2 2 0

IV = ilmoituksenvarainen eli ei- ympärivuorokautinen, LV = luvanvarainen eli ympärivuorokautinen.


