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Lasten ja nuorten ennaltaehkäise-
vien sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen tarveperusteisen rahoituksen 
kohdentaminen 
Esimerkki myönteisen erityiskohtelun 
mallin laskemisesta
Helsingin kaupungin tuoreimmassa strategiassa vuosille 2017–2021 eriarvoi-
suuden vähentämisen tavoite on voimakkaasti esillä. Yhtenä eriarvoisuuden 
vähentämisen keinona Helsingin kaupunki on jo pitkään käyttänyt tarveperus-
taista rahoitusta. Niin sanotun positiivisen diskriminaation (PD) eli myönteisen 
erityiskohtelun mukaisesti erityistukea suunnataan heikommassa asemassa 
oleville ryhmille tai alueille eli sinne, missä resurssien ja palveluiden tarvetta 
on enemmän. 

Myönteinen erityiskohtelu on perustunut hieman erilaisiin laskentamalleihin 
eri toimialoilla. Tässä työpaperissa kuvataan, miten Helsingin sosiaali- ja terve-
ystoimialalle muodostettiin malli, jolla myönteistä erityiskohtelun määrärahaa 
voidaan jakaa. Tarveperusteinen resursointi haluttiin kohdistaa sellaisille alueille, 
joilla lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien sote-palveluiden tarve on suurta.
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Palveluiden tarvetta 
kuvaava sosio- 
ekonominen indek-
si laskettiin seuraavi-
en osa-alueita kuvaa-
vien muuttujien perus-
teella: 

1. Pienituloisissa
perheissä asu-
vien alle 18-vuo-
tiaiden lasten
osuus

2. Alhaisen koulu-
tustaustan omaa-
vien osuus 25
vuotta täyttä-
neistä

3. Työttömyysaste

4. Yksinhuoltajakoti-
talouksien osuus

5. Muista kuin
OECD-maista tu-
levien ulkomaa-
laistaustaisten
osuus.

Sosioekonomisen in-
deksin lähdeaineistot 
ovat peräisin Tilasto-
keskuksesta.Päätulokset

• Koska koko väestön tai varsinkaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja
terveydellisestä tilasta ei ole saatavilla luotettavia tilastoja tarpeeksi
pienellä aluetasolla, päädyttiin alueiden välisiä eroja lasten ja nuorten
sote-palveluiden tarpeessa arvioimaan erilaisten sosioekonomisten
tunnuslukujen avulla. 

• Valitut muuttujat kuvaavat sellaisia sosioekonomisia taustatekijöitä,
jotka tutkimuskirjallisuuden perusteella voivat heijastua lasten ja nuor-
ten terveyteen ja hyvinvointiin sekä nostaa alueiden sote-palveluiden
tarvetta. Valitut muuttujat ovat lasten ja nuorten syrjäytymisriskiä
arvioitaessa hyvin merkityksellisiä tekijöitä.

• Matalimpaan sosioekonomisen indeksin luokkaan kuuluvat alueet ovat
selvästi heikoimmassa asemassa kaikkien käytettyjen sosioekonomis-
ten muuttujien perusteella. 

• Vaikuttaa siltä, että tässä työpaperissa kuvattu sosioekonominen in-
deksi tunnistaa sote-palveluiden näkökulmasta alueelliset erot huo-
no-osaisuudessa ja niiden pohjalta syntyvät tarpeet varsin hyvin.



Lisätietoja: Netta Mäki puh. (09) 310 36373
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hel.fi
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot 
www.hel.fi/kaupunkitieto

Lasten ja nuorten eriarvoisuuteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota
Sosioekonomiset tekijät ja huono-osaisuuden kasautuminen ovat tutkimusten 
mukaan yhteydessä hyvinvointi- ja terveyseroihin. Ne alkavat syntyä jo lapsuu-
dessa, minkä vuoksi lasten ja nuorten eriarvoisuuteen tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Lasten ja nuorten hyvinvointi eriytyy voimakkaasti vanhempien kou-
lutuksen, sosioekonomisen aseman ja taloudellisen tilanteen mukaan.

Tutkimustulokset kertovat niin ikään useiden haasteiden – kuten kouluttamat-
tomuuden, mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmien – kasautumisesta ja pe-
riytymisestä sukupolvelta toiselle. Syrjäytymisen ehkäisy tulee aloittaa mah-
dollisimman varhain perheiden arjen toimintaympäristöissä, kuten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden, päivähoidon, koulun ja harrastusten piirissä. Helsingin kau-
punki pyrkiikin toiminnoissaan kiinnittämään huomiota ennaltaehkäisevien 
toimien lisäämiseen.

Kuviossa nähdään 
kaikkein tummimmal-
la sinisellä ne Helsin-
gin osa-alueet, joil-
la lisäresurssien tar-
ve sote-palveluiden 
järjestämisessä on 
sosioekonomisel-
la indeksillä arvioiden 
kaikkein suurin.

Sosioekonominen indeksi Helsingissä osa-alueittain

i tietoa tai tietosuojan alaista tietoa

Desiilit 1 -8 Muut alueet

Desiili 9 Toiseksi suurin tarve

Desiili 1 0 Suurin tarve
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Lähdeaineistot: Tilastokeskus.
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