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Keskeiset
kysymykset

sote-
rahoitusmalleihin

liittyen

Myöntääkö valtio
valtionosuutta

vain kunnille vai
myös suoraan

sote-järjestäjälle?
Onko sote-järjestäjän
saama valtionosuus

täysimääräinen (1/1)
vai osuus (1/4)?

Saako sote-järjestäjä
osan rahoituksestaan

kuntien maksuosuuksina
(kuten kuntayhtymät

nykyään)?

Onko
sote-järjestäjällä
verotusoikeus?

Tai oikeus
kunnalliseen
veropohjaan?

Siirretäänkö
kunnilta tuloja valtiolle

sote-rahoitusta
varten?MITEN

määräytyy?

MITEN
määräytyy?

Mikä
VERO-

POHJA?

Sote-rahoitus-
mallipohdinnan
keskeiset
kysymykset

1. Verotusoikeus?

2. Valtionosuus?

3. Kunnan maksuosuus?



Uusi hallinnon taso +
Verotusoikeus

Sote- ja maakunta-
uudistus († 8.3.2019)

Ylläpitäjän
yksikköhintarahoitus

Kainuun maakunnan
rahoitus († 2012)

(Suoriteperusteinen)
maksuosuus

Tulo-osuusmalli

Nyk. kuntayhtymät

Vrt. toisen asteen koulutus

Vero% leikkaus

Ei testattu tosielämässä Toimivuus testattu

Vaihtoehtoja

sote-
rahoitusmalleiksi

Vaihtoehtoisia
malleja sote-
rahoitukseen
(1/2)

Oikeus veropohjaan
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Uusi hallinnon taso +
Verotusoikeus Täysimääräinen

valtionrahoitus

• Kuntien tulojen siirto
soten rahoitusta varten
”kertarykäisyllä”

• Esim. sote- ja maakunta-
uudistus († 8.3.2019);
kuntien veroprosentin
kertaluonteinen leikkaus

• Väliportaan hallinto
• Veropohjan määrittely

Täysimääräinen
valtionrahoitus

• Kuntien tulojen siirto
vuosittain vaihtuvalla
euromäärällä

• Esim. toisen asteen
koulutuksen ylläpitäjän
yksikköhintarahoitus;
kunnat rahoittavat
€/asukas-tasasuuruisesti

Maksuosuus /
Oikeus tulopohjaan

• Vrt. kuntayhtymien rahoitus
• Vrt. Kainuun maakunnan

rahoitus (-2012)

Suoriteperusteinen €/asukas (kapitaatio) Tarveperusteinen
Meno-osuus Tulo-osuus

Edellisten yhdistelmä

Vaihtoehtoisia
malleja sote-
rahoitukseen
(2/2)

Kunnilta ja valtiolta tulevan rahan yhdistelmä, mutta
rahoituksen saajan näkökulmasta

Erilaisia vaihtoehtoja, esim.
• Suoriteperusteinen
• €/asukas (kapitaatio)
• Tarveperusteine
• Meno-osuus
• Tulo-osuus (oikeus

veropohjaan)
• Edellisten yhdistelmä

MITEN
maksuosuus /

oikeus tulopohjaan
määräytyy?

MITEN
kunnan tulojen siirto /

rahoitusosuus
määräytyy?

Vaihtoehtoisia tapoja esimerkiksi



Suoriteperusteinen
§ Laskutus perustuu palvelujen käyttöön

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti

§ Maksuosuuden ennakointi ja
ennustettavuus vaikeaa

§ Edellyttää kustannuslaskentaa ja
tuotteistusta

§ Perusteena esim. DRG-järjestelmä

§ Edistää kustannusten kasvua?

§ Kannustimet kustannusten hillintään?

Kapitaatioperusteinen
§ Väestömääräpohjainen

§ Paremmin ennakoitava
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Maksuosuuden määräytymistapoja (1/2)

Tarveperusteinen
§ Maksuosuuden määräytymisessä

huomioidaan esim. ikärakenne ja/tai
sairastavuus (vrt. valtionosuuskriteeristö)

§ Paremmin ennakoitava

Meno-osuusperusteinen
§ Prosenttiosuus (sopimushetken)

kokonaismenoista

§ Esim. kiinteähintaisena sovittu
palvelusopimus
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Maksuosuuden määräytymistapoja (2/2)

Tulo-osuusperusteinen
§ Prosenttiosuus sovitusta tulopohjasta

§ Toteutuneilla menoilla tai palvelujen
käytöllä ei yhteyttä maksuosuuteen

§ Vrt. Kainuun maakunnan rahoitus -2012

Yhdistelmä edellä esitellyistä vaihtoehdoista
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