
12:00 Avaussanat
Pj Erkko Nykänen, Siilinjärvi
Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Kuntaliitto

12:15 Tilaisuuden etenemisen ja pelisääntöjen kuvaus
Karri Vainio ja Jaana Halonen, Kuntaliitto

12:20 Teema1: Rahoituksen siirto ja kuntavaikutukset
Alustus Sanna Lehtonen, Kuntaliitto

12:50 Teema 2 & 3 : Omaisuuden siirto ja kompensaatiot & kunnille jäävät 
kiinteistöt

Alustus Arto Sulonen, Kuntaliitto

13:50 Yhteenveto
Puheenjohtaja ja fasilitaattorit
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Kehyskuntaverkosto ti 11.8.2020 klo 12-14



Kuntaliiton johdon 
puheenvuoro
Kehyskuntaverkosto 11.8.2020

Varatoimitusjohtaja Hanna Tainio



Lausuntokierros ja lakiluonnosten käsittely 
kuntaverkostoissa

• Kuntatoimijat ovat olleet lähes kokonaan 
sivussa valmistelusta - lausuntokierroksen 
merkitys ja näkemysten huomiointi 
korostuvat

• Kuntaverkostokäsittelyiden tavoitteena on 
tukea kuntatoimijoita sekä hyödyntää 
verkostoilta saatavaa palautetta 
Kuntaliiton oman lausunnon valmistelussa
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Kunnille tärkeimpiä kysymyksiä sote-
uudistuksessa

Kuntien ja alueiden 
erilaisuuden 
huomiointi ja 
uudistuksen 
vaiheistus
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Painopisteen siirto 
perustason palveluihin 
ja ennaltaehkäisevään 
toimintaan

Rahoitus ja 
vaikutukset 
kunnille

Lisäksi tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja digitalisaation tuomien 
mahdollisuuksien hyödyntäminen

mm. Kuntapulssi extra –kysely 2019



Tarkempi aikataulu

• Kuntaliiton kuntaverkostokäsittelyt 11.8 – 2.9. (yht. >20 tilaisuutta)

• Verkostokäsittelyiden yhteenveto sote-tulevaisuuspäivä webinaarissa 3.9.

• Kuntaliiton lausuntoluonnoksen julkaisu 8.9

• Sote-uudistus ja lausuntoluonnos esillä myös Kuntamarkkinoilla 9.9- 10.9

• Kuntaliiton lausunnon hyväksyminen ja julkaisu 24.9

• Lausuntokierros päättyy 25.9
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Kuntaverkostokäsittelyistä tullaan julkaisemaan nostoja 
Kuntaliiton verkkosivuilla kuntaliitto.fi/soteuudistus

http://kuntaliitto.fi/soteuudistus


www.kuntaliitto.fi

Kuntaliiton yhteyshenkilöt lakiluonnoksia 
koskevissa osa-alueissa

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Osa-alue Vastuuhenkilö

Maakuntien hallinto,
suhde kuntiin 

Juha Myllymäki

Sote Tarja Myllärinen

Pelastus Vesa-Pekka Tervo

Omaisuussiirrot Arto Sulonen

Rahoituskysymykset Sanna Lehtonen

Kielikysymykset Ida Sulin

Toimeenpano Karri Vainio

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


Teema 1
Rahoituksen siirto ja 

kuntavaikutukset
Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen



Soten raha-asiat
1. Kustannusten ja tulojen siirtolaskenta

2.Kunnan valtionosuus

3.Maakunnan valtionrahoitus

4.Omaisuus ja kiinteistöt

5.Muutoskustannukset



1. Kustannusten ja tulojen siirto 
kunnilta valtiolle →
maakuntiin: 
Valtionosuussimulaattori: 
Kunnasta siirtyvien 
kustannusten ja tulojen 
eriparisuus → muutosrajoitin

2. Vaikutus kuntien talouteen: 
Uuden kunnan valtionosuus, 
kunnan talouden tasapaino ja 
tasapainon muutos 
uudistuksessa, siirtymätasaus-
mekanismit

3. Sote-maakuntien valtionrahoitus

Soten kolmiosainen vaikutus talouteen

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 24.6.2020

Soteuudistus.fi



Sote-uudistuksen siirtolaskenta (VM 10.6.2020)

Kuntien tulojen siirto valtiolle 
maakuntien rahoitusta varten, 19,1 mrd. €

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 11.6.2020

mrd. 
euroa

A) Siirtyvät kustannukset 19,1

B) Leikattava yhteisövero -0,6

C) Leikattava valtionosuus -6,4

D) Kunnallisverosta leikattavaksi jäävä osuus -12,1

→ Tarvittava euromäärä laskennassa käytetyillä veropohja-
tiedoilla johtaa 12,63 %-yksikön kunnallisveron leikkauksen

HUOM!
Kunnallisverosta leikattava 

prosenttiosuus on laskennan 
lopputulos – ei laskentaa 

ohjaava suure!

Prosentti siis muuttuu
kustannusten, valtionosuuksien 

ja yhteisöveron muuttuessa.



Uudistuksessa kuntien valtionosuus-
järjestelmään esitetään pysyvästi 
merkittäviä tasausmekanismeja
• Siirtyvien kustannusten ja siirrettävien tulojen erotusta 

kompensoidaan 60 prosenttisesti → MUUTOSRAJOITIN

• Kunnan talouden tasapainon muutos hyväksytään +/-100 €/asukas 
saakka → SIIRTYMÄTASAUS

• Siirtyminen tasapainon hyväksyttyyn enimmäismuutokseen viiden 
(5) vuoden aikana → SIIRTYMÄAIKA

• Tasausmekanismeja ovat myös 
• verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausta koskevat muutokset ja 
• valtionosuusperusteiden muutokset.
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Teemat 2 & 3

Toimitilaratkaisut ja 
omaisuuden siirto sote-

maakunnille 
Johtava lakimies Arto Sulonen



Toimitilaratkaisu (1)
• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien toimitilat siirtyvät maakuntien taseeseen ja 

hallinnoitaviksi

• Lainsäädäntö ei edellytä perustettavaksi valtakunnallista toimitilayhtiötä eikä alueellisia 
toimitilayhtiöitä

• Perustetaan kuitenkin valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus, 
jossa maakunnat ovat ja valtio voi olla osakkaana
• Ylläpitää tilatietojärjestelmää
• Informoi valtioneuvostoa ja maakuntia investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista sote-

maakuntatalouteen
• Maakunnat voiva antaa myös muita tehtäviä
• Maakunnilla käyttövelvollisuus

• Valtakunnallisesta toimitilojen hallinnoinnista luopuminen vastaa pääosin aiempia 
Kuntaliiton esittämiä kannanottoja13



Toimitilaratkaisu (2)
• Investointien rahoitus maakunnissa

• Maakunnat laativat ministeriöille vuosittain esityksen 
investointisuunnitelmaksi neljäksi vuodeksi 

• Valtioneuvosto päättää tilikausittain maakunnan oikeudesta ottaa 
pitkäaikaista lainaa

• Valtion voi antaa omavelkaisen takauksen

• Maakunnan lainanottovaltuus määritellään maakunnan laskennalliseen 
lainanhoitokatteeseen perustuvan enimmäismäärän ja ennakoidun lainamäärän 
erotuksena

• Ei erillistä investointirahoitusta valtiolta, vaan lainanlyhennykset rahoitetaan 
poistojen kautta käyttökustannusten valtionrahoitusjärjestelmässä

• Investoinnit ovat erittäin tiukassa valtion ohjaksessa
14



Kompensaatio siirtyvästä omaisuudesta

• Oikeus kompensaatioon, jos välittömät kustannukset ylittävät euromäärän, 
joka vastaa 0,7 prosenttiyksikön korotustarvetta laskennallisesta 
kunnallisveron tuotosta (korvausraja)

• Lisäksi oikeus kompensaatioon, jos kunnan veroprosentti ylittää kahdella 
prosenttiyksiköllä kaikkien kuntien painotetun keskimääräisen 
tuloveroprosentin. Korotus olisi 75 % korvausrajan alittavalta osalta

• Kuntaliitto on aiemmin esittänyt korvausrajaksi 0,25 prosenttiyksikköä tai 
kustannus vähintään 3 milj. euroa

• Kuntaliitto on aiemmin (viime keväällä) eduskunnassa todennut 0,7 
prosenttiyksikön korvausrajan liian korkeaksi.
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Kompensaatiossa huomioon otettavat 
kustannukset
• Korvaus vain välittömistä kustannuksista, joita kunta ei ole voinut omilla 

toimillaan välttää

• Tarpeettomaksi jäävät toimitilat korvauksen piirissä

• Kunnilta siirtyvä irtain omaisuus, kuntayhtymien peruspääomaosuudet ja 
henkilöstön lomapalkkavelka otettaisiin huomioon kuntien peruspääomassa 
(eivät silloin tulosvaikutteisia), eikä niitä otettaisi huomioon 
kompensaatiolaskelmissa 

• Kuntaliitto on aiemmin vaatinut myös irtaimen omaisuuden ja 
kuntayhtymäosuuksien ottamista huomioon kompensaatiota laskettaessa ja 
tällä kannalla on ollut myös perustuslakivaliokunta

• Siirtyvien kuntayhtymien (erit. SHP:t) taseiden alijäämät (109 milj. eur.) 
katettava ennen siirtoa, eikä alijäämien kattamista oteta huomioon 
kompensaatiossa 
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Kuntien omistukseen jäävät 
toimitilat ja muu omaisuus

• 3+1 vuoden vuokrausmalli, kuten viime hallituskauden esityksessä

• Osakkeet siirtyvät vain, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala sote –
palveluiden tuottaminen (kuten viime hallituskaudellakin)

• Työterveyshuolto siirron ulkopuolella (kuten viimehallituskaudellakin)

• Eräiden kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvien sopimusten mitättömyys (vaatii 
Kuntaliitossa oman tarkemman selvityksensä)
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Maaomaisuuden siirtyminen

• Lähtökohta: sairaanhoitopiirien ja kehitysvammapiirien maaomaisuus siirtyy 
korvauksetta

• Sote-maakunnilla ja kuntayhtymien jäsenkunnilla on kuitenkin oikeus sopia 
maaomaisuuden siirtymisestä myös toisin

• ”Toiminnan edellyttämään rakennusomaisuuteen sitoutuvan kuntayhtymän 
maaomaisuuden tulee kuitenkin siirtyä sote-maakunnaalle”

• Kuntaliitto on eri yhteyksissä esittänyt, että maapohjien tulisi säilyä kuntien 
omistuksessa
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