
Valtionosuuslaskelmat 
vuodelle 2023
Voiko niitä ymmärtää?

Taloustorstai 5.5.2022

Olli Riikonen



• Vuonna 2023 tapahtuu suurin muutos kuntien toimintaan (valitse sopivin)
• mies-/nais-/ihmismuistiin
• koko elinaikanani
• kautta aikojen
• ties mihin verrattuna
• sitten sotien
• yleiskatteisiin valtionosuuksiin siirtymisen

• Sote lähtee, mutta häntä / riippa / laahus jää = kuntien valtionosuusjärjestelmään 
jää eriä, jotka eivät perustu tulevaisuuden kunnan tehtäviin, vaan menneisyyden 
kunnan sote-kustannuksiin - sote-muutosrajoitin ja siirtymätasaus 

• Olennaisin muutos: Ikärakenteen määräytyy edelleen suurin osa valtionosuuksista, 
mutta painopiste muuttuu: Tähän asti ”kallein/arvokkain” ikäluokka 85+, jatkossa 
13-15-vuotiaat.
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Suurten muutosten vuosi 2023



• https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat

• Valtionosuuslaskelma - yhteenveto merkittävimmistä valtionosuuksien 
osista excel-tiedostona, johon on laskettu VM:n ja OKM:n valtionosuudet 
yhteen
• Vuoden 2023 laskelma sisältää myös vertailuja edellisiin laskelmaversioihin 

(kuntatalousohjelman painelaskelma syksyltä ja sote-siirtolaskelman luvut 
keväältä 2021)

• Valtionosuuslaskuri, jolla voi tarkastella yksittäisen kunnan valtionosuuden 
muodostumista – hyvä tapa perehtyä valtionosuusjärjestelmän 
rakenteeseen

• Jakoavain – sote-uudistuksen siirtyvien rahavirtojen simulointiin ja uuden 
järjestelmän hahmottamiseen
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Kaikki tarpeellinen valtionosuuksista 
löytyy Kuntaliiton sivuilta

https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Ennakolliset%20valtionosuudet%202023%20ja%20vertailulaskelmia%2C%20p%C3%A4ivitetty%2021-04-2022.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat#valtionosuudet2023
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Jakoavain_kuntien_tilinpaatosmuutokset_14-4-2022_0.xls


• Ensimmäinen ennakollinen valtionosuuslaskelma vuodelle 2023 julkaistu
• Perustuu VM:n laskelmiin ja OKM:n osalta tämän vuoden valtionosuuksiin
• Kuntien peruspalvelujen (VM) valtionosuuksissa yksittäisten kuntien kohdalla suuria 

muutoksia verrattuna aiempiin (=kuntatalousohjelman painelaskelma syksyllä ja 
edellinen siirtolaskelma viime vuoden keväältä)
• Uusien laskelmien pohjalla TPA21+TA22, aiempien TA21+TS22. Jos nämä suuresti poikkeavat,  

suuret vaikutukset myös kunnan valtionosuuteen – vaikutus erityisesti muutosrajoittimen 
kautta 

• OKM tehnyt korjauspäätöksiä 29.4. vuoden 2022 opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuuksiin
• Paljon ollut oikaistavaa
• KOSKI-tietojärjestelmän (oppilastietojärjestelmä) ajantasaisuuteen kiinnitettävä edelleen 

huomiota kunnissa jotta tilanne korjautuisi ja valtionosuudet olisivat oikealla tolalla 
kerralla

• Hyte-kertoimesta tarkemmin seuraavassa Taloustorstaissa kesäkuussa
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Ajankohtaisimmat pointit valtionosuuksista



Sote-siirtolaskelmissa tapahtuneiden muutosten 
vaikutus valtionosuuden muutosrajoittimeen
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Mitä Kuntaliiton valtionosuuslaskelma kertoo?

Valtionosuuslaskelman räjäytys

Valtionosuusjärjestelmä on 
hallinnollisesti kaksiosainen. 

VM:n että OKM:n
valtionosuudet tulee muistaa 

laskea yhteen arvioitaessa 
kunnalle myönnetyn 

valtionosuuden 
kokonaismäärää.

Peruspalvelujen valtionosuus (VM) on 
rakenteellisesti kolmiosainen. Se muodostuu 

1) kustannuserojen tasauksen, 2) tulopohjan tasauksen 
ja 3) muiden erien summana. Näistä tulopohjan tasaus 
on erotettu tässä laskelmassa omaksi sarakkeekseen 

sen yhteiskunnallisen kiinnostavuuden takia.

”Valtionosuudet yhteensä” 
(ns. oikea valtionosuus =
VM + OKM) on euromäärä, 
joka kunnille myönnetään 

peruspalvelujen 
järjestämiseen.

Kun verotukseen tehdään muutoksia (verovähennyksiä 
lisätään), kuntien verotulot pienenevät. Näitä on 

kompensoitu kunnille jo usean hallituskauden ajan 
lisäämällä veromenetystä vastaava euromäärä kunnan 
valtionosuuteen. Tämä nykyään verotulomenetysten 

korvauksen nimellä maksettava euromäärä ei siis liity 
valtionosuuteen mitenkään, mutta valtionosuusjärjestelmää 
käytetään veromenetysten kompensaatioiden maksamiseen.

Valtionosuuksia maksettaessa 
em. eriin yhdistetään vielä 

kotikuntakorvakorvaukset. 
Ne eivät ole kirjanpidollisesti 

valtionosuutta, vaan 
asiakaspalvelujen ostoja / 

myyntituloja toisilta kunnilta, 
mutta maksetaan kunnille 

valtionosuuksien yhteydessä.

2023
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Välilehdillä vertailuja



Tarkempi erittely, mm. muutosrajoitin
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VM-vos:n lisäosat ja lisäykset ja vähennykset suoraan 
Kuntaliiton yhteenvedosta
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• Kesällä, kun tilinpäätöstiedot 2021 ovat lopullisia ja tilastoitu
• siirtolaskelma päivittyy TPA21:stä TP21:een
• vaikutus kunnan valtionosuuksiin, jos eroja on

• Syksyllä budjettiriihen jälkeen – indeksitarkistuksia ym. 
(toivottavasti) hienosäätöä

• Vuonna 2023, kun kuntien TP22 valmiina
• lopullinen kunnilta hyvinvointialueille siirtyvä rahoitus varmistuu 

silloin
• mahdollinen puuttuva rahoitus leikkaa kuntien valtionosuuksia ja jos 

kävisikin päinvastoin, kuntien valtionosuuksia lisättäisiin
• vaikutus kuntien valtionosuuksiin vuodesta 2024 alkaen
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Laskelmien päivitykset



Ryhdy aktivistiksi!
• Keskustelufoorumi Facebookissa

kuntien valtionosuusaktivisteille
= virka-/toimihenkilöille, joiden
työhön valtionosuuksilla on 
vaikutusta

• Hyvä paikka kuntakentälle esittää
toiveita, miten laskelmia ja muita
aineistoja pitäisi kehittää

• Kuntien valtionosuusaktivistit | 
Facebook

• https://www.facebook.com/group
s/498985841781119
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https://www.facebook.com/groups/498985841781119
https://www.facebook.com/groups/498985841781119


Lisää valtionosuustietoa
omatoimisesti nautittavaksi

Tulkinta-apua: Ks. edellinen dia



Valtion rahoitus kunnille 2022
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VALTIONAVUT
YHTEENSÄ N. 11,9 MRD.€ KUNNILLE

VALTIONOSUUDET

VM
7,99+2,65=10,64 

mrd.€

OKM
-1,5 + 1,5 mrd.€ =

n. +-0

VALTION-
AVUSTUKSET

1,3 mrd.€
- Eri ministeriöt



Valtion rahoitus kunnille 2023

14

VALTIONAVUT
YHTEENSÄ N. 5,36 MRD.€ KUNNILLE 

(VM:N KUNTATALOUSOHJELMA 13.4.2022)

VALTIONOSUUDET

VM
2,7+0,8=3,5 

mrd.€

OKM
-1,5 + 1,5 mrd.€ =

n. +-0

VALTION-
AVUSTUKSET

565 M€
- Eri ministeriöt



Kuntien valtionavut ”kuntakielellä”
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Kuntien valtionosuusrahoitus 2022
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KUNNAN OMARAHOITUSOSUUS 23,6 MRD. € = 4291,05 €/AS. 

IKÄRAKENNE N. 70 % = 21,5 MRD. € SAIRASTAVUUS N. 24 %
7,3 MRD. € 

MUUT 
TEKIJÄT 
N. 7 %

2 MRD. €

Opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuus (OKM).

Koulutuskuntayhtymille 
1 mrd. €.

Kunnille nettona
+2,4 milj. €

KUNNAN V. 2022 
OMARAHOITUSOSUUS

* LUKIO 91 €/AS.
* AMMATILLINEN 

KOULUTUS 186 €/AS.
=> 1,5 MRD. €

• Lukio
• Ammatillinen koulutus
• Aamu- ja 

iltapäivätoiminta
• Kansalais-/kansanopisto 
• Taiteen perusopetus
• Museo, teatteri, 

orkesteri
• Liikunta ja nuoriso

JÄRJESTÄJÄKUNNALLE 
VALTIONOSUUKSINA

Lisäosat: syrjäisyys, saamen kotiseutu, työpaikkaomavaraisuus, yht. 366 M€

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 790 M€ 

=> Kunnille maksetaan
10,6 mrd. € = n. 1900 €/as.

Peruspalvelujen valtionosuus (VM)
Pohjana laskennalliset kustannukset 30,9 mrd. € 

Tehtävät: Sote, perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto, kulttuuri ja taiteen perusopetus.
Kunnille maksetaan 10,64 mrd. €: 

Valtionosuudet 7,95 mrd. € + verotulomenetysten kompensaatiot 2,65 mrd. €

+/-

+

Laskennalliset kustannukset – kunnan omarahoitusosuus
7,3 mrd. € (valtionosuusprosentti 23,59 %)

Kuntien ääripäät: 15 % -> 45,1 %

Veromenetysten korvaus 2,65 mrd. €

Muut lisäykset ja vähennykset netto -500 M€

+/-

+

Esi- ja 
perusopetuksen

kotikunta-
korvaukset



Kuntien valtionosuusrahoitus 2023
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KUNNAN OMARAHOITUSOSUUS 
7,36 MRD. € = 1330,30 €/AS. 

IKÄRAKENNE N. 83,2 %
7,9 MRD. €

MUUT TEKIJÄT 
N. 16,8 % = 1,6 MRD. €

Opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuus (OKM).

Koulutuskuntayhtymille 
1 mrd. €.

Kunnille nettona
+2,4 milj. €

KUNNAN V. 2022 
OMARAHOITUSOSUUS

* LUKIO 91 €/AS.
* AMMATILLINEN 

KOULUTUS 186 €/AS.
=> 1,5 MRD. €

• Lukio
• Ammatillinen koulutus
• Aamu- ja 

iltapäivätoiminta
• Kansalais-/kansanopisto 
• Taiteen perusopetus
• Museo, teatteri, 

orkesteri
• Liikunta ja nuoriso

JÄRJESTÄJÄKUNNALLE 
VALTIONOSUUKSINA

Lisäosat: syrjäisyys, saamen kotiseutu, työpaikkaomavaraisuus, hyte, väestön kasvu
Yhteensä 266 M€

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 796 M€ 

=> Kunnille maksetaan
n. 3,5 mrd. € = n. 640 €/as.

Peruspalvelujen valtionosuus (VM)
Pohjana laskennalliset kustannukset 9,5 mrd. € 

Tehtävät: Perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto, kulttuuri ja taiteen perusopetus.
Kunnille maksetaan yhteensä 3,5 mrd. €: 

Valtionosuudet 2,7 mrd. € + verotulomenetysten kompensaatiot 0,8 mrd. €

+/-

Laskennalliset kustannukset – kunnan omarahoitusosuus
2,15 mrd. € (valtionosuusprosentti 22,61 %)

Kuntien ääripäät: -20,9 % -> 56,9 %

Veromenetysten korvaus 805,5 M€ 

Muut lisäykset ja vähennykset (sis. muutosrajoitin ja siirtymätasaus) -518 M€ 

+

+/-

+
Esi- ja 

perusopetuksen
kotikunta-
korvaukset



Lisävinkkejä kunnalliseen 
valtionosuustaiteeseen
• Jos haluaa päästä helpolla / tehdä vain välttämättömän, riittää, kun poimii 

Kuntaliiton taulukosta yhteenlasketun valtionosuuden

• Jos haluaa ymmärtää paremmin, tutkii myös vertailutaulukoita

• Jos haluaa jo aika hyvin ymmärtää, mistä kunnan valtionosuus muodostuu, 
käyttää Kuntaliiton valtionosuuslaskuria

• Jos haluaa vielä syvemmälle päästä ja vertailla muihin pienempiä vos-tekijöitä 
suhteessa muihin kuntiin -> VM:n taulukot ja OKM:n laskelmat

• Jos haluaa sekoittaa päänsä oikein kunnolla ilman kemiallisia päihteitä, niin 
katsoo rinnalla sote-siirtolaskelmia (soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat) eri 
versioineen, KTO-painelaskelmakehikkoa (harmi, kun vanhoja ei ole netissä) ja 
vielä vaikka kuntien talouden suunnittelukehikkoa (VM)
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Valtionosuustietoutta Kuntaliittoa
kauempaa…
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Peruspalvelujen vos-laskelma VM:n sivuilla kaikkine 
osatekijöineen (lukuisia välilehtiä)
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Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuslaskelmat
https://vos.oph.fi/rap/
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https://vos.oph.fi/rap/
https://vos.oph.fi/rap/


Kuntakohtaisen 
valtionosuuden 
laskenta vuodelle 
2023 ja eteenpäin



VOS-kriteeristön muutokset
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Sote-valtionosuuksien 
poisto ja perushintojen 
muutokset.



Laskennallisten verotulojen tasaus
sote-uudistuksessa

• Tasauslisän ja –vähennyksen
prosenttiosuudet muuttuvat

• Puolet kiinteistöverosta 
sisällytetään tasattaviin 
verotuloihin ja ne tasataan 
yhdessä kunnallis- ja 
yhteisöveron kanssa
• Voimalaitoksista ainoastaan 

ydinvoimalaitokset, ei muut 
voimalaitokset.

Tasaus-
lisä

90 %
(nyk. 80 %)

Tasausvähennys
10 %

(nyk. maks. 38 %)

Tasausraja
= Laskennallisten 

verotulojen 
keskiarvo

Kunta A
Laskennallinen verotulo 

pienempi kuin tasausraja

Kunta B
Laskennallinen verotulo 

suurempi kuin tasausraja

Verotulot jotka tasataan
• Laskennallinen kunnallisvero
• Yhteisövero
• 50 % kiinteistöverosta (UUSI)



Sote-uudistuksen vaikutus tasataan
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toimintakate

poistot

kunnallisvero 
58%

yhteisövero 2%
kiinteistövero 4%

vos 36%

toimintakate kunnallisvero 
66%

yhteisövero 4%
kiinteistövero 9%

poistot
vos 21%

Siirtolaskelmissa esitetään
laskennallinen arvio 
tasapainotilasta vuonna 2022

Uuden kunnan valtionosuutta lisätään tai 
vähennetään tarvittaessa sen verran, että 

tasapainotila muuttuu maksimissaan 60 €/as 

sote-uudistuksen seurauksena.



Muuttuvat kulut ja tuotot
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Siirtyvät 
nettokulut

Sote-
valtionosuudet,

verokompensaatiot

Kunnallisveroleikkaus, 
verokompensaatiot, 

efektiivisyyden muutos

Yhteisöveron leikkaus

Sote sidonnaisten valtionosuuksien ja 
verokompensaatioiden siirto.

Kunnallisveroprosentin leikkauksen 
euromääräinen vaikutus vaihtelee 
kunnittain. Veroprosenttiyksikön tuotto 
on eri ja siten myös euromäärä.

Yhteisöveroleikkauksen euromäärä 
vaihtelee myös kunnittain vaikka myös 
sen leikkausprosentti tasasuuruinen.

Verotuloihin 
perustuvan tasauksen 

muutos

Siirtyvien tehtävien 
nettokustannukset eli:

Toimintakate ja poistot. 
Esimerkiksi asiakasmaksut 
tulee vähennetyiksi 
siirtyvistä kuluista.

Verotuskustannusten 
alenema huomioidaan myös 
siirtyvänä kuluna.

Tasausrajoja muutetaan jonka lisäksi 
keskimääräinen tulo muuttuu. 
Kiinteistöveron huomioiminen (50%).

Järjestelmäuudistuksen 
tasaus (VOS)

Järjestelmäuudistuksen tasaus lasketaan 
siten, että edellä mainittujen muutosten 
jälkeen vaikutus talouden tasapainotilaan 
on maksimissaan +-60 euroa asukasta 
kohden.



Kaksiosainen järjestelmämuutoksen 
tasaus: muutosrajoitin ja siirtymätasaus
• Sekä muutosrajoitin että siirtymätasaus jäävät pysyväksi osaksi kuntien 

valtionosuutta
• Tarkistetaan kerran vuosien 2021 ja 2022 tp-tietoja vastaaviksi

• Muutosrajoitin 40/60

• Siirtymätasaus takaa porrastuksen:
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+4

+/-15

+/-30

+/-45

+/-60
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Siirtyvät kulut vs. siirtyvät tuotot

Muutosrajoittimen laskenta
Kunta jolla siirtyvät kulut ylittävät siirtyvät tuotot



Muutosrajoitin ja siirtymätasaus osana 
uuden kunnan valtionosuutta 
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Esimerkkikunnalla muutosrajoitin ja siirtymätasaus ovat negatiivisia koska siirtyvät kulut ovat siirtyviä 
tuottoja suuremmat (kunta hyötyy).
Järjestelmätasaus muuttaa kunnan talouden tasapainotilan muutoksen +60 €/as ylärajalle.



Muutosrajoittimen laskenta
Kunta jolla siirtyvät tuotot ylittävät siirtyvät kulut
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Muutosrajoittimen laskenta
Kunta jolla siirtyvät tuotot ylittävät siirtyvät kulut
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Esimerkkikunnalla muutosrajoitin ja siirtymätasaus ovat positiivisia koska siirtyvät kulut ovat siirtyviä 
tuottoja pienemmät. Järjestelmätasaus muuttaa kunnan talouden tasapainotilan muutoksen -60 €/as 
alarajalle.



Sama taulukko ”kuntakielellä”

https://vm.fi/kuntatalousohjelma
https://vm.fi/kuntatalousohjelma
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www.kuntaliitto.fi

Ollaan yhteyksissä
Olli Riikonen
Erityisasiantuntija (valtionosuudet ja –avustukset)
Puh. 050 477 5619
olli.riikonen@kuntaliitto.fi
Twitter @Riikosenolli
Facebookissa Kuntien valtionosuusaktivistit

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
mailto:olli.riikonen@kuntaliitto.fi
https://www.facebook.com/groups/498985841781119



