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Sote-lakiluonnos
lausunnoilla 25.9. saakka



Soten raha-asiat
1. Kustannusten ja tulojen siirtolaskenta

2.Kunnan talouden tasapaino ja valtionosuus

3.Maakunnan valtionrahoitus

4.Omaisuus ja kiinteistöt

5.Muutoskustannukset

Lakiluonnos (15.6.) lausunnoilla 25.9. saakka
Tärkeimmät nostot sote-paketin raha-
asioista kuntien näkökulmasta

Yleistä
• Kustannusten ja tulojen siirto

tehdään poikkileikkaustilanteessa,
jossa olennaista kuntien talous
(2020), 2021 ja 2022.

• Esitys ei huomioi viimeaikaisia
muutoksia, kuten kuntatalouden
heikentymistä tai koronaepidemiaa.

• Esitys ei huomioi kuntien tai
perustettavien sote-maakuntien
kasvua tai supistumista eikä täten
myöskään investointitarpeita tai
säästö-potentiaalia
tulevaisuudessa.
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Kuntatalous
• Esitetty malli johtaa kuntien

merkittävään suhteellisen
velkaantuneisuuden kasvuun.

• Esityksen +/-100 €/asukas
enimmäismuutosten raja tai yhden
(1) %-yksikön muutospaine
kunnallisveroprosenttiin on
kestämätön tässä kuntatalous-
tilanteessa.

• Muutoksia myös valtionosuuden
määräytymisperusteisiin, mm.
50 % kiinteistöverosta tulopohjan
tasaukseen.

Maakunnat
• Täysimääräinen valtionrahoitus
• Rahoituksen säästöleikkurina

tarpeen kasvun huomioiminen
vajaana vain 80 % osalta
tavoitteena 1,5 mrd. € säästö
vuonna 2035

• Rahoituksen maksimimuutos
rajattu +/-150 €/asukas seitsemän
(7) vuoden siirtymäaikana

• Maakunnille siirtyvät kiinteistöt
maakuntien omaan taseeseen -
ei kansallista tilakeskusta

• Selvitys verotusoikeudesta kesken



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

à 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.



1. Kustannusten ja tulojen siirto
kunnilta valtiolleà
maakuntiin:
Valtionosuussimulaattori:
Kunnasta siirtyvien
kustannusten ja tulojen
eriparisuus à muutosrajoitin

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

3. Sote-maakuntien valtionrahoitus

Laskelmat päivittyvät soteuudistus.fi
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Soteuudistus.fi



Sote-maakuntien rahoitus



Sote-maakuntien valtionrahoitus
Tärkeimmät nostot maakuntien
rahoituksesta

Valtion ohjausvalta

• Erittäin vahva valtion
ohjaus ja tavoite
kustannusten hillintään…

• …mutta koko
valtionrahoitus kuitenkin
laskennallista ja yleis-
katteista, maakunnan
vapaasti käytettävää
tuloa.
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Rahoituksen
määräytyminen

• Ikärakenne ja palvelutarve
• Olosuhde- ja muut tekijät,

mm. hyte
• Investointien rahoitus

laskennallisella
rahoituksella

• Muutoskustannuksille ei
toistaiseksi ole varattu
rahoitusta

Tasausmekanismit

• UUTTA! Maksimimuutos
+/-150 €/as seitsemän (7)
vuoden siirtymäaikana

Maakuntaverotus

• Selvitys kesken

Maakuntien valtionrahoituksen
määräytymisperusteet



Sote-maakuntien vuosittaisen valtion-
rahoituksen tason määräytyminen

Palvelutarpeen muutos
Säästötavoite: Palvelutarpeen
kasvusta hyväksytään vain 80 %

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 23.6.2020

Kustannustason muutos
Perusteena sote-maakuntien
kustannusindeksi

Tehtävien ja velvoitteiden
muutokset
Olennaista vaikutusarviot

Kustannustason tarkistus
Toteutuneiden kustannusten ja
myönnetyn rahoituksen vertailu

+ Sote-maakunnan lisärahoitus
HUOM! Valtion varoista

+ Valtionavustus

Turvaako uudistus julkisen talouden
kestävyyden?
• Maakunnan kannustimet kustannusten kasvun hillintään

• Vahva valtion ohjaus eri näkökulmista
• Palvelutarpeen kasvu huomioidaan vain 80 %

à Tavoitteena 1,5 mrd. euron säästö vuoden 2035 tasolla
• Sote-maakunnan toistuva rahoitusalijäämä johtaa

arviointimenettelyn käynnistämiseen

• Riskit?
• Pehmeä budjettirajoite ts. riittääkö valtion ohjauksen uskottavuus?
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi lakisääteisiä

peruspalveluita, joiden saatavuudesta valtio viime kädessä vastaa
• Kunnat ja maakunnat yhtä ja samaa menoerää suhteessa valtioon
à Jos maakuntien rahoitus ei riitä, uhka kuntien valtionosuuksille!
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”On etukäteen
mahdoton
arvioida

luotettavasti,
kuinka paljon

esitetty
rahoitusmalli
voisi tuottaa
kustannus-
säästöjä.”
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Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL


