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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
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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
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Vuosien 2012-2023 
leikkausten vaikutus 
kuntien peruspalvelujen 
valtionosuuteen
milj. €
Lähde: Kuntaliitto
Päivitetty: 20.10.2021 MM

Aikaisempien leikkausten
kumulatiivinen summa

Ko. vuoden uusi
valtionosuusleikkaus

Indeksikorotusten jäädyttäminen

Kiky-sopimukseen perustuva
leikkaus

Kustannustenjaon tarkistuksen ylimääräinen 
kiky-leikkaus (59 milj. €)

Digitalisaatiorahan, harkkarien ja 
yhdistymisavustusten rahoitus (yht. 20-40 milj.€)

Kustannustenjaon tarkistuksesta maksamatta 
jätetty osuus (316 m€)

Sote-uudistus huomioiden vuodesta 2023 alkaen

Kuntien 
osuus noin 
-695 
miljoonaa 
euroa.

-1622



• 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



• Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 - Ajantasainen 
lainsäädäntö - FINLEX ®
• Lainsäädäntö muuttuu 1.1.2023:

• Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 618/2021 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX 
®

• HE 68/2022 vp (eduskunta.fi) (vielä lisää muutoksia)

• Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 - Ajantasainen 
lainsäädäntö - FINLEX ®
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Lainsäädäntö

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091704
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210618
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_68+2022.aspx
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705
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Laskelman perustana 
kuntien talousarviot 2021 

ja -suunnitelmat 2022

Laskelman perustana 
kuntien tilinpäätösarviot 
2021 ja talousarviot 2022

Lopullinen 
veroprosentti-

leikkaus
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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
+15 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
+15 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 22,09 %)

Kuntien ääripäät: n. -21 % --->>> +57 %

Veromenetysten korvaus 805,5 M€ 

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

+

+/-

+
Esi- ja 

perusopetuksen
kotikunta-
korvaukset
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Kuntien valtionosuuksien rakenne 2022 ja 2023
Luvut miljardia euroa
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Espoon ja Harjavallan valtionosuudet 2023
Lähde: Kuntaliiton valtionosuuslaskuri

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Uuden%20kunnan_voslaskuri2023_100622.xls


Tuskin koskaan on kuntien ollut näin vaikea ennakoida 
taloussuunnitelmavuosien avainlukuja

• Kunnista hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset ja tulopohja vuodesta 2023 eteenpäin 
arviolaskelmien varassa

• Kunnallisveroprosentin leikkaus 12,64 % on lopullinen ja määrää, että kunnan vuoden on 2023 
veroprosentti on vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä 12,64 %-yksiköllä

• Vaikka sote-kustannukset ja ns. sote-sidonnaiset valtionosuudet lähtevät kuntien taloudesta vuonna 
2023, menneet sote-kustannukset vaikuttavat kuntien valtionosuuksiin myös vuoden 2023 jälkeen

• Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien tulevan valtionosuuspohjan, koska 
mahdollinen puuttuva raha leikataan vuodesta 2024 alkaen kuntien valtionosuuksista

• Lopullinen vaikutus kuntatalouteen tiedetään vasta syksyllä 2023, kun tilinpäätöstietojen 2022 
mukaan tehtävät lopulliset laskelmat valmistuvat

• Koronatilanne sotkenut sote-talouden ja sotkee sitä edelleen

• Kun huomio on uudistuksen valmistelussa ja palveluiden siirrossa -> riskit sotekustannusten 
hallitsemattomaan kasvuun ovat suuret
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Kuntien talous heikkenee 2022, mutta pääasiallinen huolen 
aihe on, mitä tapahtuu rahoituspohjalle vuodesta 2024



Minkä osuuden kunnan toiminnasta valtio 
rahoittaa? Mikä on kunnan valtionosuusprosentti?
• ”Virallinen” valtionosuusprosentti lasketaan kaavasta: Kunnan peruspalvelujen 

laskennalliset kustannukset (ikärakenne + muut laskennalliset kustannukset) –
kunnan omarahoitusosuus €/as. x asukasluku = valtion osuus laskennallisesta 
kustannuksesta 
• Esim. 2.000.000 € – (1.300 €/as. * 1000 as.) = 700.000 € -> 35 % (700.000 : 2.000.000)

• Monta muutakin mahdollista ja oikeaa vastausta, koska laskennalliset 
kustannukset ovat vain osa kaikista kunnan kustannuksista ja ko. valtionosuuskin 
vain osa kaikista valtionosuuksista

• Valtion rahoitusosuuteen vaikuttaa:
• Otetaanko huomioon vain valtionosuudet vai myös valtionavustukset
• Otetaanko huomioon vain peruskunta vai kuntakonserni
• Katsotaanko vain käyttötaloutta vai kokonaiskuluja
• Suhteutetaanko bruttoon vai nettoon
• Vai verrataanko valtionosuuksien suhdetta verorahoitukseen

• Jokaisella kunnalla valtion rahoitusosuus on yksilöllinen
18



Kaikki tarpeellinen valtionosuuksista 
löytyy Kuntaliiton sivuilta
• 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

• Katso ohjevideo: https://www.youtube.com/watch?v=oHlkUhKhi9g
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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
https://www.youtube.com/watch?v=oHlkUhKhi9g


Mitä Kuntaliiton valtionosuuslaskelma kertoo?

Valtionosuuslaskelman räjäytys
Valtionosuusjärjestelmä on 

hallinnollisesti kaksiosainen. 
VM:n että OKM:n

valtionosuudet (sinisellä 
ympyröidyt) 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 
(=verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus) on 
erotettu tässä laskelmassa omaksi sarakkeekseen

”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

Sote-uudistus tuo 
valtionosuuksiin 

muutosrajoittimen ja 
siirtymätasauksen. 

Ne sisältyvät 
peruspalvelujen 
valtionosuuteen, 

mutta niiden 
vaikutus esitetään 

taulukossa.
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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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Peruspalvelujen vos-laskelma VM:n sivuilla kaikkine 
osatekijöineen (lukuisia välilehtiä)
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Järjestelmän erityisimpiä yksityiskohtia…

25



• Verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen muutos
• Tasausrajat uusiksi
• Kiinteistövero 50 % painoarvolla mukaan tasauksen laskentaan

• Hyte-kerroin
• Jaossa n. 103 miljoonaa euroa (18,66 €/as.)
• Kuntien vaihteluväli laskelmissa 7-23 €/as., mediaani 17 €/as.
• Lisätietoa elokuun Taloustorstaissa

• Väestönkasvu
• Rahaa jaetaan 29 miljoonaa euroa
• Saajina 59 kuntaa 1-26 €/as.

• Syrjäisyyslisän laskentatavan muutos
• Rahaa jaetaan 63 miljoonaa euroa
• 163 kuntaa saajina: 19 kuntaa 300-354 €/as., 51 kuntaa 100-299 €/as.

26

Uusia valtionosuuskriteereitä vuodelle 
2023 (sote-erien lisäksi)



Valtionosuustieteiden erityisoppimäärä –
aiheena syrjäisyyden lisäosa

• https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210618#L2P1313 §

• Kunnalle myönnetään syrjäisyyden perusteella määräytyvänä lisäosana euromäärä, joka lasketaan 
kertomalla asukasta kohden määritelty syrjäisyyden perushinta (ensi vuonna 60,48 €) kunnan 
asukasmäärällä ja syrjäisyysluvulla. 

• Jos kunnan syrjäisyysluku on vähintään 1,5 ilman pyöristystä, kunnan lisäosa on kolminkertainen.

• Jos kunnan syrjäisyysluku on pienempi kuin 1,5 ilman pyöristystä, mutta vähintään 1,0 ilman 
pyöristystä, kunnan lisäosa on 1,5-kertainen.

• Jos luku on 0 ja 1 välillä, lisäosaa maksetaan, mutta 1-kertaisena (ei lue laissa, mutta näin menee)

• Syrjäisyysluvun määräytymisperusteista annetaan tarkemmat säännökset valtioneuvoston 
asetuksella.

27

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2021/20210618#a618-2021


Syrjäisyysluvun määräytymisperusteet
VN:n asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2 §

• Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku muodostuu kahden 
väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0. 

• Ensimmäinen väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 kilometrin 
etäisyydellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä kunnan väestöllisestä 
keskipisteestä.  

• Kunnan väestöllinen keskipiste on kunnan laskennallinen väestön keskipiste, joka lasketaan pinta-alaltaan yhden 
neliökilometrin suuruisista ruuduista käyttäen painomuuttujina kunkin asutun ruudun väestömäärää ja 
sijaintimuuttujana ruudun keskipisteen koordinaatteja. 

• Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäisyydellä asuvan 
väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla. 

• Seudullinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan 
väestön määrä ja jakamalla erotus 60 000:lla. 

• Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkistamasta tilastosta, joka koskee väestön 
jakautumista 62 500 neliömetrin kokoisille alueille. 

• Laskennassa käytettävät etäisyydet määritetään tieverkossa (aiemmin ”linnuntietä”)
28



• Paikallinen 
väestöpohjaindeksi

• Seudullinen 
väestöpohjaindeksi

• Jos kumpi tahansa 
ehto täyttyy -> kunta 
saa syrjäisyyslisää

29

Milloin 
kunta on 
syrjäinen?

50

50 kilometrin etäisyys, 
max 60.000 asukasta

25 kilometrin 
etäisyys, max
15.000 asukasta

Kunnan 
väestöllinen 
keskipiste



• 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)

30

Lisävinkkejä kunnalliseen 
valtionosuustaiteeseen



Valtionosuustietoutta Kuntaliittoa
kauempaa…
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Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuslaskelmat
https://vos.oph.fi/rap/

32

https://vos.oph.fi/rap/
https://vos.oph.fi/rap/


Kuntakohtaisen 
valtionosuuden 
laskenta vuodelle 
2023 ja eteenpäin



VOS-kriteeristön muutokset

34

Sote-valtionosuuksien 
poisto ja perushintojen 
muutokset.



Kuntaliiton valtionosuuslaskuri (yhteenvetosivun yläosa)

• Oivallinen väline 
valtionosuus-
laskelman 
ymmärtämiseksi

• Voit testata, miten 
asukasmäärien 
muutos vaikuttaa

• Soveltuu erityisesti 
opetus- ja 
kulttuuritoimen 
valtionosuuksien 
ennakkolaskelman 
tekemiseen

35



Kuntaliiton valtionosuuslaskuri (yhteenvetosivun alaosa)

36



• Laskuri piirtää 
grafiikan, joka 
havainnollistaa 
valtionosuutta 
lisäävät ja 
vähentävät 
osatekijät

37



• Laskurin välilehtien kautta hahmottuu, mistä osista valtionosuuslaskelma muodostuu.

• Laskuri on hyvä tapa opiskella järjestelmän rakennetta ja testata, miten eri tekijöiden muutos vaikuttaa kunnan saaman 
valtionosuuden määrään.

• https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Uuden%20kunnan_voslaskuri2023_100622.xls38

Huomaa täyttöohje ja laskelman välilehdet 
taulukon alareunassa!

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Uuden%20kunnan_voslaskuri2023_100622.xls


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)



VM:n ennakollinen tasauslaskelma vuodelle 2023, kevät 2022
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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.



Muutosrajoitin käytännössä
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Kuntataloustiimin sote-muutosvideot
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• Katso videotietoiskut 
sote-uudistuksen 
vaikutuksista kuntien 
talouteen - löydät ne 
tämän linkin takaa

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto/sote-muutostuki/taloussuunnittelu-kirjanpito-ja-velkarahoitus?fbclid=IwAR2-hLRmvtz327uAvtAtctiNvll5GNSCWdzi9fN8bawHdj0vWucAH0G43zk#sotelaskelmavideot


• Kesällä 2022, kun tilinpäätöstiedot 2021 ovat lopullisia ja tilastoitu
• hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset päivitetään vuoden 2021 

tietojen osalta tilinpäätösennakosta lopullisten tilinpäätöstietojen 
mukaisiksi, TA2022-luku pysyy ennallaan

• vaikutus kunnan valtionosuuksiin, jos TPE21 ja TP21 poikkeavat

• 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

50

Vuoden 2023 laskelmien päivitykset



• Muutosrajoitin ja siirtymätasaus ovat toistaiseksi pysyvä osa valtionosuuksia

• Sote-siirtolaskelmat päivitetään lopulliseksi vuoden 2022 tilinpäätöslukujen 
mukaan vuoden 2023 aikana

• Laskelmassa huomioidaan sote-kulujen muutos (TA22 – TP22) sekä 
verotulojen kehitys

• Jos sote-kulut osoittautuvat TP22:ssa suuremmiksi kuin TA22:ssa ja 
verotulojen kasvu ei kata erotusta, kunnilta leikataan valtionosuuksia 
hyvinvointialueiden rahoitustarpeiden kattamiseksi

• Vaikuttaa kuntakohtaiseen laskelmaan 2024 alkaen
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Miten sote vaikuttaa vuodesta 2024 
eteenpäin?



Valtionosuudet 2024-
• Valtionosuuslukuja vuoden 2023 jälkeiseen aikaan löytyy VM:n painelaskelmasta ja 

Kuntaliiton jakoavaimesta -> ei voi suositella

• Arvio vuosille 2024 ja 2025 on, että valtionosuuksien taso (ilman TE-uudistuksen 
vaikutusta) on matalampi kuin vuonna 2023

• Arvio perustuu todennäköisyysolettamaan, että kunnista hyvinvointialueille 
siirtyvät kustannukset tulevat olemaan kuntien tilinpäätöksissä 2022 suuremmat 
kuin talousarvioissa ja siirtyvien tulojen kasvu ei kata tuota muutosta -> erotus 
katetaan kuntien valtionosuuksia leikkaamalla

• Valtionosuuksien näin muuttuva taso on pysyvä (pl. Normaalit vuotuiset 
indeksitarkistukset tai muut valtionosuuksiin kohdistettavat leikkaukset tai 
lisäykset). Kuitenkin vuosina 2024 ja 2025 leikataan vielä erikseen vuoden 2023 
mahdollinen ns. liikaa maksettu valtionosuus 

• Tarkkojen ennakkolaskelmien tai arvioiden tekeminen tässä vaiheessa on 
mahdotonta. Käsitys tarkentuu sitä mukaan, kun tieto vuoden 2022 sote-
kustannusten ja verotulojen kehityksestä tarkentuu. Lopullisesti vasta syksyllä 
202352



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


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



