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2 400
milj. €

6 300
milj. €

Sote-uudistuksen 
rahoitusratkaisuilla 
on merkittävä, yli 
20 mrd. euron 
vaikutus kuntien 
talouteen.
1 Kunnista kerätään rahaa (verotuloja) 

ja siirretään valtiolle maakuntien 
rahoitusta varten.

Maakunnille jaetaan pääosa 
rahoituksesta valtionrahoituksena. 
Mahdollinen maakuntavero kattaa 
pienemmän osan maakuntien tuloista.

Valtionosuudet jaetaan maakunnille 
siirtyvään sote-osuuteen ja kuntiin 
jäävään sivistystoimen osuuteen.
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12 500
milj. €

18 800
milj. €
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Sote-
uudistuksen 
rahoitus-
jaostossa 
ei ole 
kuntien tai 
Kuntaliiton 
edustusta

Sote ja pelastustoimi (2018, brutto)
22 136 miljoonaa euroa

Sote ja pelastustoimi (2018, netto)
18 800 miljoonaa euroa

Käyttötuotot
3 336 milj. €

24,5 mrd. €
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Sote-uudistus
vaikuttaa
kuntatalouteen 
suoraan ja 
välillisesti
useaa kanavaa 
pitkin 

1. Kustannusten  tulojen siirto; sote-
kustannusten laskenta, kuntien 
verotulojen leikkaus, uudistuksen 
tasausmekanismit ja kompensaatio-
järjestelyt

2. Valtionosuuden jakaminen; 
valtionosuusjärjestelmän uudistus

3. Uudenmaan erillisratkaisu

4. Kunnat tuottajina 

5. Omaisuuden siirto + kompensaatio

6. Sopimusten siirto

7. Henkilöstön siirto, erityisesti 
palkkaharmonisointi

8. Muutoskustannukset

9. Uudistukseen liittyvät taloudelliset 
kannustimet ml. osaoptimointi 
uudistusvaiheessa / uudessa 
järjestelmässä
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10. Vaikutukset palveluverkkoon             
 kuntien elinvoimaan

11. Uuden kunnan talous, erityisesti 
kuntien investointien rahoituskyky

12. Maakuntien rahoituskriteerit

13. Maakunnan saamat myynti- ja 
maksutulot

14. Julkisen talouden kestävyys; 
uudistukseen liittyvä 
kustannussäästötavoite

15. Kansalliset / alueelliset keskukset 
(Tilakeskus, ICT, henkilöstö, …)

16. Kuntien ja maakuntien yhdyspinnat: 
hyte, järjestöt, …

17. Maakuntavero, ml. verotuksen 
kiristyminen

18. Monikanavarahoituksen muutokset

19. 20.   21.  …  n.
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Muistoja 
edelliskierroksen 
rahoitus-
valmistelusta…
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Sote-toimitilat ja 
omaisuussiirrot 
v. 2015-2019 
maakunta-
uudistuksessa



Omaisuuden 
siirto: 
perusmalli

Kuntaliiton edellisen kierroksen sote-valmistelun peruslähtökohta

 Mitään kuntien omaisuutta ei siirry vastikkeetta.

 Viime kierroksen malli uudistuksen päättyessä 3/2019
 Kuntayhtymien omaisuus (varat ja verat) siirtyy maakunnille 

korvauksetta

 Kuntien tilat jäävät kunnille ja maakunnat vuokraavat ne erillisen 
asetuksella säädettävän vuokran mukaisesti (3+1 vuotta)

 Kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille vastikkeetta

 Malli kompensoimaan omaisuusjärjestelyjen vaikutuksia

 Kansallinen tilakeskus

 Käynnissä olevan sote-uudistuksen kysymyksiä
 Mistä jatketaan?

 Tilakeskus? Kansallinen? Alueellinen?
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Mitä edellisellä 
kierroksella 
esitettiin 
kuntien 
omaisuus-
järjestelyjen 
vaikutusten 
kompen-
saatiosta?
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Sote- ja maakuntauudistus pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella 2015-2019

HE 15/2017

Ei sisältänyt esitystä 
omaisuuden 

kompensaatiosta

Kuntaliiton esitys

Kompensaatiomalli 
pitää sisältyä 

esitykseen

”Korvaus myönnetään, jos kunnan 
taloudellinen menetys on vähintään 
kolme miljoonaa euroa tai menetys 

vastaa vähintään 0,25
prosenttiyksikön laskennallista 

korotustarvetta.”

Vastine 18.6.2018

Kunnilla oikeus 
kompensaatioon

”Sosiaali- ja terveysvaliokunta on ehdottanut 
muutoksia kuntien omaisuusjärjestelyihin liittyvään 
kompensaatiosääntelyyn. Keskeisimmät muutokset 

liittyvät siihen, että kompensaatiota olisi oikeus 
saada, jos omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat 
kustannukset ylittävät 1,0 prosenttiyksikön 
laskennallisen veronkorotustarpeen. Lisäksi 
kompensaatiota saisi osittain, mikäli kunnan 

veroprosentti ylittää koko maan pinotetun 
keskimääräisen veronprosentin kahdella 

prosenttiyksiköllä. Kompensaatio olisi tällöin lisäksi 
75 % mainitun yhden prosenttiyksikön rajan 

alittavasta veronkorotustarpeesta.”

PEVI: 
Pitää olla 

kompensaatio

VM oma 
täydennys



Kertaus:
Mikä on kaikista 
ajankohtaisinta
juuri nyt 
13.11.2019?
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A) 17 + 1

B) 17 + n 

C) 17 + n + 1



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Kiitokset 
mielenkiinnosta!
Sanna Lehtonen
050-5759090
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
@lehtonenKL
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