
 

Iso Roobertinkatu 20–22 A, 00120 Helsinki  
info@reumaliitto.fi 
www.reumaliitto.fi 

 

Kehysriihessä tarvitaan pysyvä rahoitus järjestöille ja terveydenhuollon 

laaturekistereille 
 

Hallituksen kehysriihi eli neuvottelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025 

järjestetään 21.–22. huhtikuuta. 

 

Suomen Reumaliitto ry (jäljempänä Reumaliitto) vaatii hallitukselta kehysriihessä 

päätöksiä pysyvästä ja ennakoitavissa olevasta rahoituksesta sosiaali- ja terveysalan 

järjestöille. Ilman sitä järjestöjen suunnitelmallinen työ kansalaisyhteiskunnan ja ihmisten 

hyvinvoinnin hyväksi on vaarassa.  

 

Pysyvä rahoitus tarvitaan myös terveydenhuollon laaturekistereille. Lisäksi kansallisen 

Reumarekisterin asema tulee taata asetuksella. 

  

 

 

Pysyvä rahoitus sosiaali- ja terveysalan järjestöille 

 

Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja 

toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista. Vertaistukijoita järjestöissä on 260 000 ja ne 

työllistävät kymmeniä tuhansia alan ammattilaisia. (SOSTE) 

 

Järjestöt edistävät kansalaisyhteiskuntaa tukemalla apua tarvitsevia ihmisiä, kokoamalla heitä 

yhteen ja vaikuttamalla heidän elinympäristöönsä.  

 

Pelkästään Reumaliitolla on 138 yhdistystä ympäri Suomea, joissa on jäseniä yhteensä 31 500. 

Näissä yhdistyksissä tuetaan useilla tavoin ihmisten toimintakykyä ja elämää sairauden kanssa. 

Kyselymme mukaan 72 % jäsenistämme kokee yhdistyksen jäsenyyden lisäävän heidän 

hyvinvointiaan. 

 

Koronan aiheuttamissa poikkeusoloissa ja sote-uudistuksen aikaansaamissa muutoksissa 

järjestöjen joustavuus ja yhteiskuntaa vakauttava toiminta ovat nousseet erityiseen arvoon. Tarve 

järjestöjen tarjoamaan tukeen on ilmeinen. 

 

Valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt täydentävät julkisia palveluita, ja auttavat siten julkista 

sektoria toimimaan kustannustehokkaammin ja laadukkaammin. 

 

Rahapelitoiminnan tuottojen laskuun, sote-uudistukseen ja yleiseen taloustilanteen 

huonontumiseen liittyen järjestöjen toimintamahdollisuudet ovat uhattuina. Sosiaali- ja 

terveysalan järjestöjen pysyvä ja ennakoitavissa oleva rahoitus tulee taata kehysriihessä. 

 

Lisätietoa Reumaliiton sivuilta ja SOSTEn sivuilta. 
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Pysyvä rahoitus terveydenhuollon laaturekistereille ja asetus Reumarekisterille 

 

Kansallisten terveydenhuollon laaturekistereiden vakiinnuttaminen Suomeen on tärkeä osa 

terveydenhuollon potilasturvallisuuden ja kustannustehokkuuden lisäämistä.  

 

Kansallisista laaturekistereistä saataisiin esimerkiksi tilastotietoa siitä, miten:  

 

- sujuvoittaa potilaiden hoitopolkua  

- vertailla ja kehittää hoitokäytäntöjä 

- tutkia eri hoitojen vaikuttavuutta ja turvallisuutta 

- kertoa avoimesti hoitotuloksista potilaille ja muille kansalaisille 

- ohjata palvelujärjestelmää ja palvelujen tuotantoa kohti laadukasta ja vaikuttavaa hoitoa. 

 

Kun sairastuneiden saaman hoidon laatu kasvaa, hoitopolut selkiytyvät ja potilasturvallisuus 

lisääntyy, kyetään myös säästämään terveydenhuollon kustannuksissa. 

 

Kansallinen Reumarekisteri on edellytys reumasairauksien hoitotulosten tehostamiselle sekä 

reumasairauksista aiheutuvien yhteiskunnallisten ja yksilötason kustannusten vähentämiselle. 

Reumasairaudet, joita on noin 200, aiheuttavat suuria yhteiskunnallisia kustannuksia mm. 

sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyden, terveydenhuollon ja lääkkeiden käytössä. Esimerkiksi 

pelkästään suorien lääkekustannusten osuus on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa.  

 

STM:n asetuksella tullaan mahdollisesti tämän kevään aikana määrittelemään ne eri sairauksien 

laaturekisterit, jotka tulevat THL:n rekisterinpidolliselle vastuulle. Reumarekisteri oli yksi 

THL:n pilottirekistereistä vuosina 2018-2020. Sen loppuraportin mukaan syitä rekisterin 

vakiinnuttamiselle on useita. Näemme, että Reumarekisterin asema tulisi taata asetuksessa.  

 

Lisätietoa Reumaliiton sivuilta, Reumatologisen Yhdistyksen sivuilta, sekä THL:n sivuilta.  
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Reumaliitto on vuonna 1947 perustettu kansanterveys-, liikunta-, potilas- ja vammaisjärjestö. Reumaliitto edustaa 

reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia Suomessa. Liittoomme kuuluu 31 500 jäsentä yhteensä 

138 jäsenyhdistyksestä ympäri Suomea. 
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