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Maakuntien laskennallinen sote-palveluiden rahoitus lasketaan seuraavien vaiheiden avulla 

 
1. Laskennan ensimmäisessä vaiheessa johdetaan terveydenhuollon (TH), vanhustenhuollon (VH) ja 

sosiaalipalveluiden (SOS) tarvetekijät ja tekijäkohtaiset painotetut kertoimet yksilötason aineistosta 

ns. tarvekertoimeksi, jonka laskenta perustuu THL:n vuoden 2013 tutkimukseen1. THL on laskenut 

tilastollisella mallilla ne tekijät, jotka parhaiten selittävät sosiaali- ja terveydenhuollon menoja. Tar-

vekertoimen laskennassa hyödynnetään tietoja mm. väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairasta-

vuudesta ja sosioekonomisista tekijöistä. THL:n mallin tulokset on koottu Mallit-välilehdelle.  

 

2. Toisessa vaiheessa yksilötason sote-kustannuksia selittävät tarvetekijät muutetaan maakuntakohtai-

siksi terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalipalveluiden laskennallisiksi tarvekertoimiksi. 

Yksilöaineistosta johdetut sote-kustannuksia parhaiten selittävät tekijät muunnetaan maakuntatasolle 

tarvetekijöiden maakuntakohtaisen esiintyvyyden ja maakunnan väkiluvun perusteella. Näin saadaan 

arvio tarvetekijän merkityksestä sote-kustannusten muodostumisessa ja sen yleisyydestä maakun-

nassa suhteessa koko maahan. 

 Tarvetekijäkohtaisten painotettujen kertoimien avulla jokaiselle maakunnalle lasketaan sosiaali- 

ja terveydenhuollon laskennallinen tarvekerroin. Tarvekerroin erotaan ikärakenteesta ja muusta 

tarpeesta (sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät) johtuvaan laskennalliseen tarvekertoimeen.  

 THL on laskenut maakuntakohtaiset tarvekertoimet. Excelissä esitetty tarvekertoimen laskenta 

perustuu THL:n laskentamalliin. 

 Tarvekerrointen laskenta on esitelty TH-, VH-, SOS-, Tarvek.kustannukset- ja Tarvekerroin 

–välilehdillä. 

 
3. Kolmannessa vaiheessa lasketaan määräytymiskriteereiden perushinnat ikärakenteelle, muulle (sai-

rastavuus ja sosioekonomiset tekijät) tarpeelle ja muille määräytymistekijöille (asukasmäärä, asukas-

tiheys, saaristoisuus, ruotsinkielisten ja vieraskielisten asukkaiden osuus, sekä hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen [hyte] kerroin).  

 Perushintojen laskennan perusteena käytetään kunnilta siirtyviä sote-kustannuksia tietyin kor-

jauksin ja täydennyksin. Kustannukset on eritelty Siirtyvät kustannukset –välilehdellä. 

 Rahoituslain mukaan asukasperusteisuuden (7%), vieraskielisyyden (1,4%), kaksikielisyyden 

(0,3%), asukastiheyden (1,5%), saaristoisuuden (0,11%) ja hyten (1%) perusteella määräytyy 

noin 11 % koko sote-rahoituksesta 

 Loput noin 89 % sote-rahoituksesta jaetaan maakunnan ikärakenteen ja muun (sairastavuuden ja 

sosioekonomisten tekijöiden mukaisen) tarpeen mukaisesti. Ensin rahoitus jaetaan TH:lle, 

VH:lle ja SOS:lle niiden suhteellisten osuuksien mukaan (kuntien todellisten sote-menojen ja-

kauma näille kategorioille) ja kunkin kategorian sisäisesti vielä ikärakenteen ja muun tarpeen 

osuuksiin THL:n mallin mukaisesti.   
 Perushinta kullekin tarvetekijälle (muu (sairastavuus ja sos.ekon. tekijöiden mukainen) tarve, 

ikärakenteen mukainen tarve ja muiden määräytymistekijöiden mukainen tarve) lasketaan Kus-

tannusten jako –välilehdellä.  

 

4. Maakuntien laskennallinen sote-rahoitus lasketaan määräytymistekijöiden tarvekerrointen ja niille 

laskettujen perushintojen sekä väestötietojen perusteella jokaiselle maakunnalle.  Kutakin tarveteki-

jää painotetaan sen laskennallisella perushinnalla, jolloin saadaan kustannusarvio kunkin tarvetekijän 

kustannuksista maakunnassa.   

 

Rahoituslaskelma-välilehdellä lasketaan maakunnittainen laskennallinen rahoitus sekä hyten kanssa 

että ilman hyteä, ja verrataan maakuntien laskennallista kokonaisrahoitusta ja rahoitusta per asukas 

verrattuna vuoden 2019 sote-kustannusten mukaiseen rahoitukseen.  

 

                                                 
1 Vaalavuo, Häkkinen, Fredriksson (2013) Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja valtionosuusjärjestelmän uudis-

taminen. THL raportti 24/2013.  Ks myös Häkkinen, Nguyen, Pekurinen ja Peltola (2009) Tutkimus terveyden- ja van-

hustenhuollon tarve- ja valtionosuuskriteereistä. THL raportti 3/2009. 
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Tarvittavat taustamuuttujat 

 

 THL:n (2013) mallin tulokset terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon tarvetekijöistä 

ja niiden kertoimista (Mallit-, TH-, VH- ja SOS-välilehdillä) 

 Maakuntakohtaiset väestötiedot: ikäryhmittäin, terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalipalve-

luiden käyttäjämääristä, kaksikielisistä, vieraskielisistä, saaristoisuudesta ja asukastiheydestä (Mää-

räytymistekijät-välilehdellä) 

 THL:n laskelmat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) –kertoimesta (Hyte-välilehdellä) 

 Kuntien siirtyvät sote-kustannukset rahoituslaskelman pohjaksi (Siirtyvät kustannukset –välileh-

dellä) 


