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Maakuntien yleiskatteisen rahoituksen määräytyminen 
 

Tässä muistiossa avataan maakuntien yleiskatteisen rahoitusmallin laskennallisia määräytymisteki-

jöitä, erityisesti väestön laskennallisen palvelutarpeen osalta. Muistiossa käsitellään myös niitä syitä, 

joiden vuoksi maakuntien rahoitus voi muuttua nykytilaan verrattuna.  

 

Maakuntien rahoitus perustuu suurelta osin valtionrahoitukseen sekä osin asiakasmaksuihin. Valtion-

rahoitus jakaantuu yleiskatteiseen (18,66 mrd. €),  ja erillisrahoitukseen (2,8 mrd. €)1. Yleiskatteisen 

rahoitus jakaantuu sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin (17,3 mrd. €) ja muihin tehtäviin (1,3 mrd. 

€)2 

 

Maakuntien yleiskatteinen valtionrahoitus on pitkälti tarveperusteinen. Yli 80 prosenttia yleiskattei-

sesta rahoituksesta jaetaan maakuntien väestön laskennallisen palvelutarpeen perusteella. Asukaspe-

rusteisesti (€/as) jaetaan puolestaan noin 10,5 prosenttia yleiskatteisesta rahoituksesta. Loput rahoi-

tuksesta jaetaan maakuntiin olosuhteita kuvaavien kriteerien perusteella, joita ovat vieraskielisyys 

(1,3 %), kaksikielisyys (0,3 %), asukastiheys (1,5 %), saaristoväestö (0,1 %), maatalousyritykset (0,8 

%), kasvupalvelukriteerit (2,4 %) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteeri (0,9 %).  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien määräytymistekijät 

 

Maakuntien rahoituslain 3. luvun mukaisten kustannusten (noin 93 % yleiskatteisesta rahoituksesta) 

pääasiallisena laskennallisena määräytymistekijänä toimi sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset 

tarvetekijät, joiden perusteella jaetaan 88,6 prosenttia rahoituslain 3. luvun mukaisista kustannuksista. 

Jokaiselle maakunnalle lasketaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin, joka kuvaa maakunnan 

laskennallista palvelutarvetta suhteessa muihin maakuntiin/maan keskiarvoon.3 

 

Tarvekertoimen laskenta perustuu THL:n vuoden 2013 tutkimukseen4. THL on laskenut tilastollisella 

mallilla sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista ne tekijät, jotka parhaiten selittävät sosiaali- ja tervey-

denhuollon menoja. THL:n tutkimus tehtiin kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamista varten.  

Sote-uudistuksen valmisteluun ei syksyllä 2015 tilattu uutta tutkimusta palvelutarvetta selittävistä 

tekijöistä. Tämä johtui siitä, että alkuperäinen valmisteluaikataulu oli liian tiukka uuden tutkimuksen 

tekemiseen. Vuonna 2015 ei ollut myöskään käytössä merkittävästi parempaa dataa kuin vuoden 2013 

tutkimuksessa. 

 

Kertoimen laskennassa hyödynnetään tietoja mm. väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, sairastavuu-

desta ja sosioekonomisista tekijöistä. 

 

Maakuntakohtaisten tarvekertoimien laskenta perustuu THL:n tutkimukseen, jossa ensin määritellään 

yksilötason aineistosta parhaiten sote-kustannuksia selittävät tekijät, ja muuntamalla yksilötasolla 

johdetut tulokset maakuntatasolle tarvetekijöiden maakuntakohtaisen esiintyvyyden ja maakuntien 

väkiluvun perusteella. Näin saadaan estimaatti tarvetekijän yleisyydestä maakunnassa suhteessa koko 

maahan. 

 

                                                 
1 Esim. EU-tuet, maatalouden tuet ja alueellinen tienpito. 
2 Kuten esim. palo- ja pelastustoiminta, ympäristöterveydenhuolto ja kasvupalvelut. 
3 THL:n tarvevakioidut menot sivusto: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/talous-ja-politiikka/kustannukset-ja-vaikutta-

vuus/rahoitus/tarvevakioidut-menot 
4 Vaalavuo, Häkkinen, Fredriksson (2013) Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja valtionosuusjärjestelmän uudis-

taminen. THL raportti 24/2013. 
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THL:n vuoden 2013 tutkimuksessa käyttämät tutkimusaineistot olivat varsin kattavat. Terveyden-

huollon ja vanhustenhuollon tarvekriteerien määrittämiseen käytettiin 144 kuntaa ja noin 3,5 miljoo-

naa kuntalaista kattavaa aineistoa, josta Tilastokeskus teki noin 300.000 henkilön otoksen. Sosiaali-

palveluiden tarvekriteerien määrittämiseen käytettiin Helsingin ja Päijät-Hämeen Aava- ja Oiva-lii-

kelaitosten tietoihin, josta Tilastokeskus teki noin 172 000 henkilön otoksen.  Tilastokeskuksen poi-

mimiin otokseen liitettiin tiedot henkilöiden sosioekonomisesta asemasta ja muita taustoittavia teki-

jöitä. 

 

1) Terveydenhuollon tarvetekijät ovat: 

 Ikärakenne (0-5, 6, 7-12,13-15,16-18, 19-64, 65-74, 75-84, 85+) 

 Sairastavuus:  

o Diabetes 

o Epilepsia 

o Psykoosit 

o Reuma 

o Keuhkoastma 

o Verenpainetaudit 

o Sepelvaltimotauti 

o Crohnin tauti 

o Dementia 

o Syövät 

o Neurologiset taudit 

o Sydämen rytmihäiriöt  

 Sosioekonomiset tekijät: 

o Työkyvytön, alle 55-v. 

o Alin koulutus, yli 20-v. 

o Ei työllinen, 18-64-v. 

o Ei parisuhteessa, yli 80-v. 

o Nainen 

 

Terveyspalveluiden käyttöä selittäviksi tekijöiksi on valittu Kelan erityiskorvattavien lääkkeiden käy-

tön perusteella lasketut sairastavuustekijät. Mukaan on valittu Suomessa suhteellisen yleisiä sairauk-

sia, jotka ovat tilastollisesti merkittäviä selittäjiä terveydenhuollon kustannuksille. 

 

Sosioekonomisista tekijöistä työttömyys katsotaan terveydenhuollon osalta tarvetekijäksi, sillä työs-

säkäyvillä on mahdollisuus työterveyshuoltoon ja sitä kautta vähemmän tarvetta julkisille terveyspal-

veluille. Lisäksi työttömillä, samoin kuin matalasti koulutetuilla ja toimeentulotuen varassa olevilla 

on usein heikompi terveydentila ja siten suurempi tarve terveydenhoitopalveluille. 

 

2) Vanhustenhuollon tarvetekijät ovat: 

 Ikärakenne (65-74, 75-84, 85+ nainen, 85+ mies) 

 Sairastavuus: Diabetes 

o Epilepsia 

o Psykoosit 

o Dementia 

o Neurologiset taudit  

o Sydämen rytmihäiriöt  

 Sosioekonomiset tekijät:  

o Ei parisuhteessa, yli 80-v. 
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Vanhustenhuollon tarvetekijät ovat pitkälti samoja kuin terveydenhuollon tarvetekijät. Aikaisemman 

tutkimuksen perusteella korkea ikä, sukupuoli (nainen), yksin asuminen ja matala sosioekonominen 

asema lisäävät laitoshoidon tarvetta. 

 

3) Sosiaalihuollon tarvetekijät ovat: 

 Ikärakenne (0-5, 6, 7-12,13-15,16-18, 19-64, 65-74, 75-84, 85+) 

  Sosioekonomiset tekijät:   

o Työkyvytön, alle 55-v. 

o Alin koulutus, yli 20-v. 

o Toimeentulotukiasiakas 

o Ei työllinen, 18-64-v. 

 

Kullekin tarvetekijälle määritellään painokertoimet niiden yleisyyden ja hoitokustannusten perus-

teella. Yksilötason aineiston perusteella johdettuja kertoimia on painotettu tarvetekijän yleisyydellä 

koko otoksessa, jonka jälkeen ne on suhteutettu kaikkien tarvetekijöiden merkitykseen ja yleisyyteen. 

Maakuntatasolle muutettuna tarvekertoimet kuvaavat kunkin tarvetekijän merkitystä maakunnan 

sote-kustannusten muodostumisessa, sekä tekijän esiintyvyyttä maakunnassa suhteessa muihin maa-

kuntiin.  

 

Jokainen edellä mainitusta kolmesta tarvetekijäkategoriasta voidaan jakaa ikärakenteen ja muun tar-

peen (sairastavuus + sosioekonomiset tekijät) mukaiseen jakoon: Maakunnan sosiaali- ja terveyden 

huollon tarveperusteisesta laskennallisesta rahoituksesta ikärakenteen mukaan määräytyvä rahoitus 

on 43,8 prosenttia ja muun tarpeen (sairastavuus ja sos.ekonomiset tekijät) mukaan määräytyvä ra-

hoitus on 56,2 prosenttia. Ikärakenteen paino palvelutarvetta selittävänä tekijänä perustuu näin ollen 

THL:n tutkimukseen sote-kustannuksia selittävistä tekijöistä eikä esimerkiksi poliittiseen valintaan.  

 

Maakuntakohtaiset laskennalliset kustannukset ikärakenteen kautta saadaan kertomalla maakunnan 

ikäluokan asukasmäärä kyseisen ikäluokan perushinnalla. Muun tarpeen maakuntakohtaiset lasken-

nalliset kustannukset saadaan kertomalla maakunnalle lasketun muun tarpeen tarvekerroin maakun-

nan asukasmäärällä ja muun tarpeen perushinnalla.  

 

Edellä mainittujen lisäksi sote-tehtävien rahoituksen perusteina ovat asukasperusteisuus sekä ns. olo-

suhdetekijät, joita ovat kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus sekä hyvinvoinnin 

ja terveydenedistämisen kerroin. Näiden osuus soten kokonaisrahoituksesta on 11,4 prosenttia. 

 

Maakuntien sote-tehtävien laskennallisessa mallissa rahoituksen muutoksesta nykytilaan verrattuna 

selittää suurelta osin se, miten kunnat ovat rahoittaneet sote-palvelunsa suhteessa maakunnan väes-

tön laskennallisiin tarpeisiin. Mikäli maakunnan kuntien toteutuneet kustannukset alittavat maakun-

nan väestön laskennallisen tarpeen, niin maakunta saa enemmän rahaa nykytilanteeseen verrattuna, 

ja päinvastoin. Rahoituksen muutos ei välttämättä kerro suoraan sote-tehtävien hoidon tehokkuu-

desta tai tehottomuudesta, vaan ne voivat olla myös merkki yli- tai alihoidosta. Eroja voivat selittää 

myös palveluiden laatuerot. 
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Muiden tehtävien perusteena olevat määräytymistekijät 

 

Maakuntien rahoituslain 4. luvun mukaisista kustannuksista (noin 7 % yleiskatteisesta rahoituksesta) 

54,1 prosenttia jaetaan asukasperusteisesti. Kasvupalvelukriteereiden kautta jaetaan 33,4 prosenttia 

rahoituksesta. Loput rahoituksesta jaetaan maakuntiin maatalousyritysten (11 %) ja asukastiheyden 

(1,5 %) perusteella. Tämän muistion lopussa olevassa taulukossa on esitetty 4. luvun mukaiset kus-

tannukset sekä niiden laskennallinen jakoperuste. 

 

Asukasperusteisesti jaetaan siis yli puolet muiden tehtävien rahoituksesta (735 milj. €). Tämä tarkoit-

taa, että ne maakunnat, joiden nykyrahoitus on ollut asukasperusteisesti laskettuna koko maan kes-

kiarvoa alhaisempi, hyötyy rahoituslain 4. luvun mukaisessa laskennallisessa rahoitusmallissa. 

 

Kasvupalvelukriteereiden kautta jaetaan kolme työ- ja elinkeinoministeriön momenttia (454 milj. €). 

Kasvupalvelukriteereinä toimivat työttömät työnhakijat 60 prosentin painolla, työttömien työnhaki-

joiden osuus työvoimasta 15 prosentin painolla ja yritysten toimipaikat 25 prosentin painolla kasvu-

palvelukriteerin kautta jaettavasta rahoituksesta. Maakuntien rahoitusjärjestelmä perustuu pitkälti tar-

peen rahoittamiseen. Tämä on ollut pääsyy juuri edellä kuvattujen kasvupalvelukriteerien valitsemi-

seen. Kasvupalvelukriteerien valintaa arvioitiin usean eri vaihtoehtoisen mallin pohjalta hallituksen 

esityksen valmisteluvaiheessa. 

 

Vuosilomaan oikeutettujen maatalousyritysten lukumäärän kautta maakuntiin jaetaan sosiaali- ja ter-

veysministeriön kaksi momenttia (149 milj. €). Maatalousyritysten lukumäärä on valittu rahoituslain 

kriteeriksi, koska maakuntien vastuulle siirtyvien lomituspalveluiden rahoitus selittyy pitkälti juuri 

maatalousyritysten lukumäärän perusteella kunkin maakunnan alueella.  Loppu siirtyvästä rahoituk-

sesta jaetaan maakuntiin asukastiheyden perusteella. Asukastiheys on mukana kriteereissä, koska on 

osoitettu, että useissa maakuntien vastuulle siirtyvissä tehtävissä palveluiden tuottamiseen liittyvät 

etäisyydet kasvattavat palveluiden tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia (esimerkiksi pelastustoimi). 

 

Muiden tehtävien rahoituksen nykyjakauma perustuu valtiolta siirtyvien tehtävien osalta pääsääntöi-

sesti vastuuministeriöiden arvioon määrärahojen jaosta vuonna 2019 ja pieneltä osin asukasperustei-

seen jakoon. Kunnilta siirtyvien tehtävien osalta jako on laskettu Maaseutuviraston, Kuntaliiton ja 

Tilastokeskuksen tietojen perusteella. Tarkemmin momenttikohtaisten jakaumien perusteet on eri-

telty taulukossa tämän muistion lopussa. Rahoituksen muutosta tarkastellessa on syytä pitää mielessä, 

että siirtyvien momenttien maakuntakohtainen nykyjakauma on usein vaikea määrittää tarkasti. Tämä 

johtuu esimerkiksi siitä, että Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueet eivät vastaa 18 

maakunnan luokitusta. Usein nykyjakauman määrittämisessä on näin ollen jouduttu turvautumaan 

tiettyihin oletuksiin. 

 

Osana maakuntien muiden tehtävien rahoitusta määritetään myös Uudenmaan kasvupalvelukuntayh-

tymän rahoitus, joka vastaa Uudenmaan osuutta kasvupalvelukriteereillä jaettavasta rahoituksesta li-

sättynä 1,5 prosenttiyksiköllä. Tämä 1,5 prosentin lisäys vastaa ELY-keskuksen nykyistä resursointia 

kasvupalvelutehtäviin ja se vähennetään Uudenmaan maakunnan asukasperusteisesta rahoitusosuu-

desta, johon ELY-keskusten toimintamenot kuuluvat. Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymän rahoi-

tus on vuoden 2019 tasolla noin 113 milj. €. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (hyte) 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) kertoimen tavoitteena on kannustaa maakuntia toteut-

tamaan toimia, jotka kohdistuvat erityisesti kansansairauksien ehkäisyyn, ikääntyvän väestön toimin-

takyvyn edistämiseen, tapaturmien vähentämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä sosiaalisen 

hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen (HE 15/2017).   

 

Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin lasketaan maakunnan hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisen toimintaa ja toiminnan tulosta kuvaavien indikaattoreiden perusteella. Molem-

pien osuuksien painoarvo kertoimen laskemisessa on 50 prosenttia.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteella määräytyvät maakunnan laskennalliset kustan-

nukset lasketaan kertomalla asukasta kohden määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pe-

rushinta maakunnan asukasmäärällä sekä maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoi-

mella.  

 

 

Laskelmat edelleen alustavia arvioita 

 

Laskelmat ovat edelleen arvioita ja niihin on tulossa vielä muutoksia, mahdollisesti myös sisällöltään, 

kun rahoituslain valmistelu etenee. Esimerkiksi vielä avoinna olevat kysymykset monikanavarahoi-

tuksen sekä työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen rahoitusosuuksista vaikuttavat maakuntien lo-

pullisiin rahoitusosuuksiin. 

 

Koska laskelmien taustalla olevat aineistot tulevat päivittymään, tulee erityisesti käytettyyn kustan-

nusaineistoon suhtautua varauksella. Vuoden 2019 sote-kustannustaso on arvioitu Tilastokeskuksen 

tammikuussa 2018 keräämästä kuntien talousarvio ja -suunnitelmakyselystä. Kyseessä on kuntien 

arvio sote-kustannusten kehityksestä vuosina 2018 ja 2019, eikä tulosten luotettavuutta pystytä arvi-

oimaan ennen seuraavan kuntien taloustilaston valmistumista. Vuoden 2020 maakuntien rahoituksen 

pohjana olevat vuoden 2019 kustannustiedot tarkentuvat helmikuussa 2019. Tämän vuoksi keväällä 

2018 esitettyihin arvioihin tulee suhtautua tietyin varauksin. 
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Taulukko 1. Momentit ja kustannukset maakuntien muissa tehtävissä  

 

 

Pää-
luokka 

Mom. 
no. 
TA2017 

Mom. nimi 
TA2017 

Maakuntien 
yleiskatteiselle 
momentille siir-
tyvä määräraha 
kehyksen 2019 
tasossa 

Vuosi: Nykyjakauma: 
Laskennalli-
nen jako 

Muuttujan 
lähde & vuosi 

28 VM 28.40.01 

Aluehallintovi-
raston toimin-
tamenot (siirto-
määräraha 2 
v.) 

3 419 000 € 

2019 

Asukasperusteinen. Kuudesta aluehallinto-
virastosta Lapin aluehallintovirastoa lukuun 
ottamatta kaikki toimivat useamman kuin 
yhden maakunnan alueella. Aluehallintovi-
rastoilta siirtyvä määräraha on tästä joh-
tuen jaettu nykytilalaskelmissa maakuntiin 
maakuntien asukasluvun perusteella. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

30 
MMM 

30.20.20 

Eläinlääkintä-
huolto ja kas-
vintuhoojien 
torjunta (ar-
viomääräraha) 

4 200 000 € 

2019 

MMM:n oma arvio. Perustuu vuoden 2017 
määrärahajakoon. Momentin määräraho-
jen alueellinen jakautuminen vaihtelee 
vuosittain voimakkaasti. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

30 
MMM 

30.40.31 

Vesi- ja kalata-
loushankkei-
den tukeminen 
(siirtomäärä-
raha 3 v.) 

4 636 000 € 

2019 

MMM:n oma arvio. Perustuu vuoden 2017 
määrärahajajoon. Momentin määrärahojen 
alueellinen jakautuminen vaihtelee vuosit-
tain voimakkaasti, riippuen tuettavista vesi- 
ja kalataloushankkeiden sijoittumisesta. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

31 
LVM 

31.10.50 

Valtionavustus 
yksityisten tei-
den kunnossa-
pitoon ja pa-
rantamiseen 
(siirtomäärä-
raha 3 v.) 

700 000 € 

2019 

LVM:n oma arvio. Perustuu tuoreimpaan 
saatavilla olevaan tietoon eli vuoden 2017 
avustuspäätöksiin. Momentin määrärahaa 
voidaan käyttää valtionavustusten maksa-
miseen. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

31 
LVM 

31.30.63 

Joukkoliiken-
teen palvelujen 
osto ja kehittä-
minen (siirto-
määräraha 3 
v.) 

34 679 000 € 

2019 

LVM:n/Liikenneviraston oma arvio. Määrä-
rahajako perustuu Liikenneviraston teke-
mään vuoden 2018 jakopäätökseen ELY-
keskuksille koskien alueellisen ja paikalli-
sen liikenteen ostomäärärahaa. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

31 
LVM 

31.10.41 

Valtionavustus 
eräiden lento-
paikkojen ra-
kentamiseen ja 
ylläpitoon (siir-
tomääräraha 3 
v.) 

1 000 000 € 

2019 

LVM:n oma arvio. Perustuu vuoden 2018 
talousarvioon. Momentin määrärahaa voi-
daan käyttää Finavian lentoasemaverkos-
ton ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja 
investointimenoihin. Viimeisten vuosien ai-
kana avustuksia on myönnetty Lappeen-
rannan, Seinäjoen ja Mikkelin lentoase-
mille. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

32 
TEM 

32.01.02 

ELY-keskusten 
toimintamenot 
(siirtomäärä-
raha 2 v.) 

134 433 000 € 

2019 

TEM:n oma arvio. Perustuu vuosien 2017 
ja 2018 määrärahajakoon. KEHA-keskuk-
sen ja TE-ASPAn määrärahat on purettu 
maakunnittain. L-vastuualuetta (9), Y-vas-
tuualuetta (13) eikä keskitettyjä tehtäviä 
ole purettu erikseen maakunnittain. 3 maa-
kunnan alue jaettu kuuteen maakuntaan 
väkiluvun perusteella. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

32 
TEM 

32.30.01 

TE-toimistojen 
toimintamenot 
(siirtomäärä-
raha 2 v.) 

150 391 000 € 

2019 

TEM:n oma arvio. Perustuu vuosien 2017 
ja 2018 määrärahajakoon.  KEHA-keskuk-
sen ja TE-ASPAn määrärahat on purettu 
maakunnittain. 3 maakunnan alue jaettu 
kuuteen maakuntaan väkiluvun perusteella 

Työttömät 
työnhakijat 

(60%), työttö-
mien työnha-

kijoiden 
osuus työvoi-
masta (15%), 
yritysten toi-

mipaikat 
(25%) 

Työttömyyslu-
vut: Työttömät 
työnhakijat ja 
osuus työvoi-
masta kunnit-
tain vuonna 
2017 / TEM; 

Yritysten toi-
mipaikat: Alu-
eellinen yritys-
toiminto-tilasto 
2016: StatFin 

32 
TEM 

32.30.51 

Julkiset työ-
voima- ja yri-
tyspalvelut 
(siirtomäärä-
raha 2 v.) 

 
294 061 000 € 

 

2019 

TEM:n oma arvio. Perustuu vuoden 2018 
määrärahajakoon. Valtaosa määrärahasta 
jaetaan ns. perusjaolla, joka on jaettu pai-
nottaen alueiden työttömien määrää 55 
%:lla, vaikeasti työllistyvien määrää 30 
%:lla ja työttömyysastetta 15 %:lla. 3 maa-
kunnan alue jaettu kuuteen maakuntaan 
väkiluvun perusteella 
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32 
TEM 

32.50.42 

Yritysten kehit-
tämishankkei-
den tukeminen 
(arviomäärä-
raha) 

8 178 000 € 

2019 
TEM:n oma arvio. Perustuu vuoden 2017 
määrärahajakoon. 

taulut 002 ja 
003 /TK 

33 
STM 

33.80.40 

Valtion kor-
vaus maata-
lousyrittäjien 
lomituspalvelu-
jen kustannuk-
siin (arviomää-
räraha) 

134 700 000 € 

2019 
STM:n/Melan oma arvio. Perustuu vuoden 
2017 määrärahajakoon. 

Vuosilomaan 
oikeutettujen 
maatalousyri-
tysten lkm 

Melan arvio 
vuodesta 2019 

33 
STM 

33.80.50 

Valtion kor-
vaus maata-
lousyrittäjien ja 
turkistuottajien 
lomituspalvelu-
jen hallintome-
noihin (kiinteä 
määräraha) 

14 365 000 € 

2019 
STM:n/Melan oma arvio. Perustuu vuoden 
2017 määrärahajakoon. 

Vuosilomaan 
oikeutettujen 
maatalousyri-
tysten lkm 

Melan arvio 
vuodesta 2019 

35 YM 35.01.65 

Avustukset jär-
jestöille ja ym-
päristönhoi-
toon (siirto-
määräraha 3 
v.) 

311 000 € 

2019 

Asukasperusteinen. Momentin pienuu-
desta ja vuosittaisista muutoksista johtuen 
ei perusteita tarkemmalle toteumakohtai-
selle jakaumalle. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

35 YM 35.10.22 

Eräät ympäris-
tömenot (siirto-
määräraha 3 
v.) 

3 922 000 € 

2019 

Asukasperusteinen. Momentin pienuu-
desta ja vuosittaisista muutoksista johtuen 
ei perusteita tarkemmalle toteumakohtai-
selle jakaumalle. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

35 YM 35.10.61 

Ympäristön-
suojelun edis-
täminen (siirto-
määräraha 3 
v.) 

1 521 000 € 

2019 

Asukasperusteinen. Momentin pienuu-
desta ja vuosittaisista muutoksista johtuen 
ei perusteita tarkemmalle toteumakohtai-
selle jakaumalle. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

35 YM 35.20.64 

Avustukset ra-
kennusperin-
nön hoitoon 
(siirtomäärä-
raha 3 v.) 

550 000 € 

2019 

Asukasperusteinen. Momentin pienuu-
desta ja vuosittaisista muutoksista johtuen 
ei perusteita tarkemmalle toteumakohtai-
selle jakaumalle. 

Asukasperus-
teinen 

Väestö 2016, 
TK 

    momentit yht. 
791 066 000 € 

         

                

    
Siirtyvät kus-
tannukset 

  
        

    
Kuntien maa-
seutuhallinto 19 572 866 2019 Toteumatieto vuodelta 2015. 

Asukasperus-
teinen 

Lähde: Mavi, 
Maakuntaliitto-
jen ilmoittama 
toteumatieto 
vuodelta 2015 

    Maakuntaliitot 51 784 863 2019 
Kuntien jäsenmaksuosuudet vuodelta 
2017. 

Asukasperus-
teinen 

Lähde: Kuntien 
ilmoittamat jä-
senmaksuosuu-
det vuodelle 
2017 

    Pelastus 422 728 804 2019 
Kuntien talousarviokyselyn tiedot vuoden 
2019 kustannuksista. 

Asukasperus-
teinen 

Lähde: Kuntien 
TA-kysely 

    
Ympäristöter-
veydenhuolto 73 352 000 2019 Toteumatieto vuodelta 2016. 

Asukasperus-
teinen 

Lähde: TK kun-
tien käyttöta-
loustilasto 2016 

    Yhteensä 
1 358 504 533 € 

         

 


