
COVID-19-
suojamateriaalien 
kustannukset 
yksityisellä 
hyvinvointialalla



Kustannukset perustuvat HALIn kyselyyn ja 
materiaalien keskihintoihin korona-kriisin aikana

• Vastaajina 457 HALIn jäsenyhteisöä eli yksityisen sote- ja varhaiskasvatussektorin 
yritystä ja järjestöä

• Kaikki suurimmat yksityiset palveluntuottajat ovat vastaajien joukossa

• Kyselyn perusteella suojamateriaalien kustannus kyselyyn vastanneille on 5 milj. 
euroa viikossa

• Käytetyillä hinnoilla kustannus olisi vuositasolla 260 milj. euroa

• Vaikka suojamateriaalien hinnat tulevat laskemaan, on materiaalien 
kustannus yksityiselle hyvinvointialalle vuositasolla 200 milj. euron luokkaa

• Tästä alv:n osuus on noin 50 milj. euroa



Yksityisen hyvinvointialan 
suojamateriaalikustannukset viikossa yli 5 milj. €

Esiliina pitkähihainen; 
736 825 €

Visiiri; 690 655 €

Maski-visiiriyhdistelmä; 
478 685 €

Suojalasit; 385 742 €

Suojatakit; 308 915 €

Hanskat (nitriili); 156 721 €
Hanskat (steriili); 

73 971 €
Käsidesi (0,5l); 73 190 €

Muu suojamateriaali; 
17 384 €

Suu-nenäsuojain (2 
kirurginen); 910 506 €

Suu-nenäsuojain (2R 
roiskesuojattu); 379 534 

€

Hengityssuojain (FFP2, 
FFP3); 848 041 €

2 138 081 €



Käytetyt hinnat
• Suu-nenäsuojain (2 kirurginen) 1,00 €

• Suu-nenäsuojain (2R roiskesuojattu) 1,36 €

• Hengityssuojain (FFP2, FFP3) 8,06 €

• Visiiri 12,40 €

• Suojalasit 7,44 €

• Maski-visiiriyhdistelmä 8,68 €

• Hanskat (nitriili) 0,07 €

• Hanskat (steriili) 0,50 €

• Suojatakit 1,90 €

• Esiliina pitkähihainen 5,00 €

• Leikkaustakit 5,00 €

• Peittely peruspakkaus 5,15 €

• Peittelyliinat 4,00 €

• Käsidesi (0,5l) 10,00 €



HALIn esitys 
suojamateriaalikustannusten
korvaamisesta



Hallituksen toimet puutteellisia

• Neljännessä lisätalousarviossa hallitus tukee kuntia yli 1,1 mrd. euron 
yleiskatteellisella tuella, mutta ei ohjeista suojautumisesta tai sen kustannusten 
korvaamisesta mitään

• Ilman kansallista ohjeistusta uhkana on hallitsematon ja epätasa-arvoinen tilanne 
kuntakentällä: suojautumiskustannuksista aiheutuvia lisälaskuja, selvityksiä ja riitoja

• Yksityiset hoitavat merkittävän osan palveluista – esim. puolet ikääntyneiden 
tehostetusta palveluasumisesta
• Kansalaiset uhkaavat jäädä palveluntuottajasta riippuen eriarvoiseen asemaan

• Valtion varoista on korvattava suojamateriaalien käytöstä aiheutuvat 
lisäkustannukset kaikille palveluntuottajille – yksityisille ja julkisille
• Tarvitaan kansalliset periaatteet korvauksille tai hinnankorotuksille, joita kaikki 

kunnat noudattavat

• Neljännen lisätalousarvion myötä suojavarusteiden myynnit sote-alan toimijoille 
vapautetaan eräiltä osin arvonlisäverosta aikavälillä 30.1.–31.7
• Suojamateriaalia tarvitaan kuitenkin vielä ainakin vuosi!



VALTIO

Järjestäjät: 

ERVA, SHP, 
KUNTAYHTYMÄ tai

PERUSKUNTA 

Valtion on korvattava koronakriisistä 
kunnille aiheutuvat kustannukset 
täysimääräisesti. 

Näitä lisäkustannuksia ovat esimerkiksi 
suojautumisesta aiheutuvat kustannukset 
sekä henkilöstöön liittyvät ylimääräiset 
kulut.

julkinen palveluntuottaja yksityinen palveluntuottaja

Korvaukset kuuluvat myös 
yksityisille sote-palveluntuottajille 
samoin perustein kuin julkisille. 
Myös niiden ennakoimattomat 
kustannukset esimerkiksi 
suojautumiseen ja 
henkilöstökuluihin liittyen ovat 
nousseet.



Hyvinvointiala HALI ry

Eteläranta 10, 00130 Helsinki

Hyvinvointiala.fi

Kiitos!
Lisätiedot:

ulla-maija.rajakangas@hyvinvointiala.fi 040 037 4164
tuomas.manttari@hyvinvointiala.fi 040 571 2330
ismo.partanen@hyvinvointiala.fi 040 518 5799
joel.kuuva@hyvinvointiala.fi 050 414 6444
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