
Kuntien valtionosuuksille tarvitaan monipuoliset kriteerit 
Kuntien valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa osana kunta- ja sote-uudistusta. 
Valtionosuuskriteerien perusteella lasketaan, kuinka paljon yksittäinen kunta saa valtiolta rahaa 
peruspalveluidensa järjestämiseen. Nykyiset kriteerit eivät vastaa kuntien välisiä eroja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tarpeessa. Siksi uudistus on enemmän kuin tervetullut. 

THL:n Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS on tehnyt omaan tutkimukseensa perustuvan 
ehdotuksen valtionosuusjärjestelmän kehittämiseksi (1). Ehdotuksen mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtionosuuskriteereissä tulisi ikärakenteen lisäksi ottaa huomioon nykyistä paremmin 
kuntalaisten sairastavuus ja sosioekonominen asema, kuten koulutustaso ja asema työmarkkinoilla. 
Vanhustenhuollon valtionosuuskriteereissä tulisi huomioida myös yksin asuminen, joka lisää 
huomattavasti palveluiden tarvetta, kun kotona ei ole saatavilla tukea ja hoivaa. 

Nykyiset valtionosuuskriteerit pohjautuvat suurimmaksi osaksi kunnan ikärakenteeseen, vaikka aiempi 
tutkimus osoittaa, että ikä selittää huonosti eroja sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Palveluiden 
käyttöön vaikuttavat huomattavasti monimuotoisemmat tekijät. 

Sairastavuutta tulisi painottaa Kuviossa 1 on verrattu pelkästään ikärakenteen perusteella laskettuja 
kriteereitä CHESS:in ehdottamaan malliin 1 ja pelkistetympään vaihtoehtoon (malli 2). Tutkimukseen 
perustuva malli 1 huomioi tarkasti sairastavuuden lisäksi kuntien asukkaiden sosioekonomiseen 
asemaan liittyviä tekijöitä. Alla olevasta kuviosta näkyy, miten muut tekijät vähentävät iän merkitystä 
terveydenhuollon kustannuksissa. 

 

Kuvio 1. Ehdotettujen mallien vaikutus kuntien valtionosuuksiin eri ikäryhmissä. 

Kohti tehokkaampia ja oikeudenmukaisempia palveluita 
Pelkät mallien mukaiset kriteerit eivät kuitenkaan riitä ohjaamaan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintaa nykyistä tehokkaammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. 



Siksi CHESS ehdottaa, että valtionosuusjärjestelmä koostuisi raportissa laskettujen kriteerien lisäksi 
vaikuttavuusosasta, jolla voitaisiin ohjata kuntien palvelutoimintaa terveys- ja sosiaalipoliittisten 
tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi ehdotamme, että laskettuja kriteerejä voitaisiin käyttää joustavasti niin, 
että terveys-, vanhus- ja sosiaalikomponentin keskinäisiä painotuksia voitaisiin muuttaa tulevaisuuden 
haasteiden mukaisesti. 

Tutkimuksella myös muuta käyttöä 
CHESS:in valtionosuuskriteerejä koskevan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää yleisemminkin 
alueittaisiin tarve-eroihin perustuvissa tarkasteluissa kuten terveyden- ja sosiaalihuollon 
tarvevakioitujen menojen laskemisessa, joiden avulla kuntien menoja voidaan vertailla paremmin. 
Samoin tulokset soveltuvat käytettäväksi ennakoivissa rahoitusmekanismeissa, jotka perustuvat 
väestön ominaisuuksiin, esimerkiksi kuntien maksuosuuksien laskemisessa ehdotetuilla sote-alueilla. 
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