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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-uudistuksen 
rahoitusratkaisuilla 
on merkittävä 
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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Rahojen siirto 
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6 300
milj. €

2 400
milj. €

12 500
milj. €

18 800
milj. €
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Kuntien 
tulojen keruu 

ja siirto valtiolle 
maakuntien 
rahoitusta 
varten voidaan 
toteuttaa 
usealla eri 
tavalla.

Dynaaminen

Kuntien 
veroprosentin 

leikkaus 
ei ole ainoa tapa 
rahojen siirtoon!

Esimerkiksi

Rahojen keruutavan valinnalla on merkittävä vaikutus siihen, 
miten uudistus vaikuttaa yksittäisen kunnan talouteen.

A B C

Staattinen

Kuntien 
veroprosentin 

leikkaus

Osuutena kuntien 
verorahoituksesta 

Tulojen siirto 
vuosittain vaihtuvalla 

euromäärällä

• Vrt. Maakunta- ja sote-
uudistus († 8.3.2019)

• Vrt. Kainuun maakunnan 
rahoitus († 2012),               
nk. tulo-osuusmalli

• Vrt. ylläpitäjän yksikkö-
hintarahoitus toisen asteen 
koulutuksen ylläpitäjille

Dynaaminen

1

Kunnasta siirrettävien tulojen ja maakunnalle 
siirtyvien sote-kustannusten eriparisuus edellyttää 

siirtymä- ja tasausjärjestelmiä lieventämään 
uudistuksen vaikutuksia.
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Maakuntien 
rahoitus 
perustuu 
pääosin 
valtion-
rahoitukseen

Määräytymisperusteet?

Uudenmaan 
erillisratkaisu?

JAKO
Maakuntien 

rahoitus

Esimerkiksi:

2

Maakuntarahoitus voidaan jakaa 
usealla eri tavalla, esim. 
• asukasmäärään (kapitaatio),
• suoritteisiin,
• palvelutarpeeseen perustuen tai
• edellisiä yhdistelemällä.

VALTIO
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Kuntatalousasiantuntijan mielenkiinnon kohteet 
sote-uudistuksen rahoitusvalmistelussa
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• Omaisuus
• Henkilöstö; palkkaharmonisointi
• Muutoskustannukset, ml. ICT
• …
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki

Kuntatalo, Toinen linja 14

00530 Helsinki

Kiitokset 
mielenkiinnosta!

Sanna Lehtonen

050-5759090

Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi

@lehtonenKL

Seuraava Kuntaliiton Taloustorstai TO 10.10.2019 klo 9:30!

https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.youtube.com/kuntaliitto

