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Yleiset talousasiat
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• Edellisissä esityksissä on kommentoitu kuntien taloutta, mutta 
erityisesti sotea koskevia seikkoja on seuraavassa

• Valtion tavoittelema miljardin tehtävien vähennys etenee takellellen, 
noin 400 miljoonan edestä on saatu vähennyksiä kasaan
»http://vm.fi/kuntien-tehtavien-vahentaminen
»Euroarvio on optimistinen ja olettaa, että velvoitteet vähennetään 
täysimääräisesti

• Lakimuutoksista johtuen tulee sekä lisäyksiä että vähennyksiä; 
seuraava diassa sosiaali-ja terveydenhuoltoon liittyviä poimintoja 
budjettikirjasta
momentti 28.90.30

• Huom: lisäykset ja vähennykset ovat yleiskatteiseen valtionosuuteen
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Erikoissairaanhoidon tehostaminen

• Terveyden- ja sosiaalihuollon päivystystä sekä 
erikoissairaanhoitoa keskitetään viiteen yliopistolliseen 
sairaalaan ja seitsemään muuhun päivystyspalvelun 
sairaalaan. Kuntien menojen arvioidaan alenevan 
muutosten seurauksena 75 milj. euroa vuodesta 2016. 
Valtionosuuden mitoituksessa on otettu vähennyksenä 
huomioon 19,1 milj. euroa muutoksen johdosta.

»Kustannusten lasku on mahdollista, mutta toteutumisen nopeus epäilyttää

• Kts esim. Timo Keistisen diat ja lausuntopyyntö 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 
ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
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http://kuntaliitto.mailpv.net/archive/show/1372623
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Perhehoidon ja omaishoidon kehittäminen
• Hallitusohjelman mukaisesti kehitetään perhehoitoa erityisesti iäkkäiden 

hoidossa sekä omaishoitajien ja perhehoitajien vapaa- ja 
sijaishoitojärjestelyjä. Tavoitteena on tukea omaishoitajien ja 
perhehoitajien jaksamista ja sitä kautta myöhentää muun kodin 
ulkopuolisen (kalliimman) ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. 
Hoitajien jaksamista tukemalla vähennetään muuta palvelutarvetta sekä 
hoitajien että hoidettavien osalta. Tavoitteena on pidentää nykyisiä 
omais- ja perhehoitosuhteita ja sitä kautta kasvattaa omais- ja 
perhehoidon suhteellista osuutta.

• Lisätietoa sote-uutiskirjeessämme

• Hallituksen esitykset on annettu vuoden 2016 toisen lisätalousarvion 
yhteydessä, ja muutokset tulleet voimaan 1.7.2016. Omais- ja 
perhehoidon kehittämistä varten valtionosuuksiin lisätään yhteensä 90 
milj. euroa vuonna 2017. Kuntien kustannusten arvioidaan vähenevän 
120 milj. euroa vuonna 2017, jota vastaava vähennys kuntien 
valtionosuuksista on 30,7 milj. euroa.
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http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016/Sivut/omais-ja-perhehoidon-lakimuutokset-tulivat-voimaan-1.7.2016.aspx


Toimeentulotuen Kela-siirto

• Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan toimeenpantavaksi, 
kunnat eivät tee enää uusia perus tt-päätöksiä 1.1.2017 
jälkeen. Vanhojen päätöksen mukaisia maksuja voidaan 
maksaa maaliskuun loppuun

• http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosi 
aalipalvelut/toimeentulotuki/kelasiirto/Sivut/default.aspx

• http://www.kela.fi/toimeentulotuki

• Rahoitusvastuu säilyy nykyisellään:kunnat 50 %, valtio 
50 % rahoituksen logiikka kuvattu seuraavalla dialta
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http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/toimeentulotuki/kelasiirto/Sivut/default.aspx
http://www.kela.fi/toimeentulotuki


14.9.2016 Tyni | Sote-talousasiat 20177

* Siirtymäsäännöksestä johtuen kunnat maksavat 31.12.2016 mennessä jätetyistä 
hakemuksista tehtyihin päätöksiin liittyen perustukea vuoden 2017 tammi-maaliskuussa
** Kunta on velvollinen tekemään 31.5.2017 mennessä ilmoituksen 1-3/2017 
perusmenoista AVI:lle, joka maksaa kolmen kuukauden kuluessa 50 % valtionosuuden 
perusmenoista
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