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Tuoretta tietoa sotesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
menot nousivat tammi-
elokuussa 2020
Kuntaliitto on julkistanut 
yhteenvedon 44 suurimman kunnan 
sekä kahdeksan kuntayhtymän 
sosiaali- ja terveydenhuollon ja sen 
eri toimintojen vuoden 2020 tammi-
elokuun nettotoimintamenoista.

Lue lisää
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Erikoissairaanhoidon kysyntä 
laski tammi–elokuussa 2020 
selvästi edellisvuodesta
Koronaepidemian vaikutukset 
näkyvät sairaanhoitopiirien vuoden 
2020 tammi-elokuun talouden ja 
suoritteiden toteumatiedoissa, 
ilmenee Kuntaliiton julkaisemasta 
sairaanhoitopiirien 
osavuosikatsauksesta.

Lue lisää

Manner-Suomen kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
asukaskohtaiset menot 2019
Kuntien sosiaali- ja terveystoimen 
nettomenot olivat yhteensä 3 490 €/as.  
Menoista on laskettu myös 
tarvevakioidut kustannukset. 
Tarvekertoimen laskentaa erityisesti 
sairastavuuden mittaamisen osalta on 
tarkennettu (THL 30.6.2020), minkä 
vuoksi uudet tarvekertoimet ja tarve-
vakioidut menot saattavat poiketa 
suurestikin aiemmista.

Katso tilanne oman alueesi osalta

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/sosiaali-ja-terveydenhuollon-menot-nousivat-tammi-elokuussa-2020
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/erikoissairaanhoidon-kysynta-laski-tammi-elokuussa-selvasti-edellisvuodesta
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/kuntien-sosiaali-ja-terveydenhuollon-nettokustannukset-euroaasukas


Muutos suurentaa

19-64v.
perushintaa





Kustannustason 
muutos 2019-2020

+0,9 %
 Kerroin 1,009

Lastensuojelun 
vuoksi sijoitetun 
oppilaan korvaus

Laki 1704/2009, 41 §

Pääperiaatteet
• Opetuksen järjestäjällä 

laskutusoikeus
• Kotikunnalla 

maksuvelvollisuus
• Nettokustannukset oikeus 

laskuttaa aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti 

• Erillistä kuntien välistä 
sopimusta ei tarvita

• HUOM! Laskutusoikeus 
koskee vain sijoitettuja lapsia 
(ei ketä tahansa muun kuntalaisia)









Tämä sinun on hyvä tietää 
varhaiskasvatuksesta tulevalle vuodelle 2021

Asiakasmaksutuotto 
pienenee
Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksulakia muutetaan 
siten että tulorajoja nostetaan 31 
% ja sisarusalennus laskee 50 % 
 40 %. Muutoksen voimaan 
1.8.2021 alkaen.

Asiakasmaksutuotot putoaa 
arviolta 26 % vuoteen 2019 
verrattuna (70milj. €), 
kokonaisvaikutus vuositasolla n. 
100 milj.€

Kompensaatio: yhteisöveron 
jako-osuutta korotetaan 2 
prosenttiyksiköllä 

Esiopetuskokeilu
Kokeillaan esiopetuksen 
laajentamista viisi –vuotiaille. 
Erillinen kokeilulainsäädäntö, 
kokeilu alkaa 1.8.2021.

Kunnat valitaan mukaan otannan 
perusteella – ei hakua, velvoite 
osallistua (?)

Kustannukset korvataan kunnalle 
keskimääräisen esiopetuksen 
kustannusten mukaisesti – asia 
haastava

Hankkeen kustannuksiin varattu 
kaikkineen 30 milj€

Varhaiskasvatuslain 
muuttaminen
Lakiluonnos valmistelussa jossa 
tarkoitus selkiyttää päiväkodin 
mitoituksesta poikkeamista sekä 
säätää henkilöstölle 
ilmoitusvelvoite lakiluonnoksen 
mukaisesti, tavoite saada muutos 
voimaan 1.8.2021

Luonnoksen mukaan ei 
kustannusvaikutuksia, Kuntaliitto 
eri mieltä;

Kustannuksia syntyy 
sijaisjärjestelyiden uudelleen 
rakentamisesta sekä 
ilmoitusvelvoitteen 
toteuttamisesta16



Ammatillinen koulutus: lisäsuoritepäätökset

• OKM:n päätöksistä ei ilmene suoraan, voiko myönnettyä lisärahoitusta siirtää seuraaville vuosille, siihen 
tarkoitukseen mihin ne on myönnetty. Voiko?

• Lähtökohtaisesti OKM:n myöntämät lisäsuoritepäätökset on kirjattava sen tilikauden tuloksi, jolle ne on 
myönnetty, eikä niitä voisi tulouttaa useammalle vuodelle. Kun rahoitus on lopullinen, se kirjataan 
myöntövuoden tuloksi. Sitä ei jaksoteta muille vuosille. 

• Jos rahoitusta jää käyttämättä ko. vuoden aikana, on tilinpäätöksen toimintakertomuksessa kerrottava, mistä 
tämä johtuu. Ylijäämä siirtyy tilinpäätöksessä taseen puolelle (tilikauden ylijäämä / edellisten tilikausien 
ylijäämä). Lisäksi tarvitaan kaupungin ja oppilaitoksen sisäistä laskentaa, jonka avulla voidaan seurata 
kokonaistilannetta seuraavina vuosina. 

• Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seuraavana vuonna oppilaitos voi tehdä alijäämäisen tuloksen, koska 
rahoitus tuli edellisenä vuotena. Seuraavassa tilinpäätöksessä alijäämä siirtyy taseeseen, jossa se pienentää 
edellisen vuoden ylijäämää.

17



Opetus- ja 
kulttuuritoimen 
ajankohtaisia
valtionavustus-
hakuja 2020
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AJANKOHTAISET VALTIONAVUSTUSTÄRPIT MARRASKUUSSA

KATSO LISÄÄ RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Aluehallintovirastojen 
avustusrahoitus sekä muut avustusrahoitusta myöntävät tahot.
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/opetus-ja-
kulttuuritoimen-talous-ja-rahoitus/opetus-ja-kulttuuritoimen-valtionavustukset

pvh

Valtionavustus Hakuaika päättyy
Aluehallintoviraston valtionavustukset 
kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu-
ja kehittämistoimintaan 2021
https://aviavustukset.fi/tiedotteet/valtionavustukset-kirjastotoiminnan-
kehittamiseen-haku-kaynnissa/

30.11.2020

Erityisavustus maahanmuuttotaustaisten oppilaiden 
tukemiseen koulutuksen nivelvaiheissa: 
perusopetukseen valmistavan opetuksen integraatio
https://www.oph.fi/fi/funding/erityisavustus-maahanmuuttotaustaisten-oppilaiden-
tukemiseen-koulutuksen-nivelvaiheissa-0

30.11.2020

Varhaiskasvatuksen suomi/ruotsi toisena kielenä -
opetuksen kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen 
jaetaan avustusta
https://www.oph.fi/fi/funding-release/varhaiskasvatuksen-suomiruotsi-toisena-kielena-
opetuksen-kehittamiseen-ja

30.11.2020

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset 
vuodelle 2020 (Kansanopistot ja kesäyliopistot)
https://www.oph.fi/fi/funding/vapaan-sivistystyon-ylimaaraiset-avustukset-vuodelle-2020-
kansanopistot-ja-kesayliopistot

16.11.2020

HUOM. JOULUKUUSSA!
Liikuntapaikkojen ja niihin 
liittyvien vapaa-aikatilojen 
perustamishankkeiden 
investointiavustukset

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/opetus-ja-kulttuuritoimen-talous-ja-rahoitus/opetus-ja-kulttuuritoimen-valtionavustukset
https://aviavustukset.fi/tiedotteet/valtionavustukset-kirjastotoiminnan-kehittamiseen-haku-kaynnissa/
https://www.oph.fi/fi/funding/erityisavustus-maahanmuuttotaustaisten-oppilaiden-tukemiseen-koulutuksen-nivelvaiheissa-0
https://www.oph.fi/fi/funding-release/varhaiskasvatuksen-suomiruotsi-toisena-kielena-opetuksen-kehittamiseen-ja
https://www.oph.fi/fi/funding-release/vapaan-sivistystyon-ylimaaraiset-avustukset-vuodelle-2020-kansanopistot-ja
https://www.oph.fi/fi/funding/vapaan-sivistystyon-ylimaaraiset-avustukset-vuodelle-2020-kansanopistot-ja-kesayliopistot


Hakuaika
3.11.-2.12.



Mitä kuuluu sote?
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6/2020 10/2020

mrd. € mrd. €

Siirtyvät kustannukset 19,1 19,9

Leikattava yhteisövero -0,56 -0,57

Leikattava valtionosuus -6,4 -6,5

Kunnallisverosta leikattavaksi 
jäävä osuus (mrd. euroa) -12,1 -12,8

 mikä johtaa kunnallisveron 
leikkaukseen ko. %-yksiköllä

12,63 
%-yks

13,26 
%-yks

Sote-uudistuksen siirtolaskenta

Kuntien tulojen siirto valtiolle 
maakuntien rahoitusta varten

HUOM!
Kunnallisverosta leikattava 

prosenttiosuus on laskennan 
lopputulos – ei laskentaa 

ohjaava suure!

Prosentti siis muuttuu
kustannusten, valtionosuuksien 

ja yhteisöveron muuttuessa.

Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL  |  lokakuu 2020







Taloustorstain 
jälkilöylyt

Daniela Sundberg, 
Kemiönsaari



Kiitos!
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Sanna Lehtonen
Suomen Kuntaliitto

p. 050-5759090
Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL

mailto:Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi
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