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Suuret kaupungit Keskisuuret kunnat
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Väestöosuudet



Yli 65-vuotiaiden määrä, prosenttia
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Occum con nobitaeria ne  num ut evellor sitiisc ienec tempero
ideserum remta tet faciuntis volorep eliquo voluptas.

Occum con nobita eria ne num ut evellor sitiisc ienectempero
ideserum rem. 

Kuntaliitto: Vaikuttava kumppani kunnille

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
vakioimattomat kustannukset, euroa

Kasvua 
2,2 - 2,3 % 
vuodesta 
2019
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Suuret 
yht. 

5 365 milj. 

Keskisuuret 
yht. 

1 278 milj. 



Kustannukset, euroa per asukas
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Suurten kaupunkien terveydenhuollon
kustannukset toimintamuodoittain vuonna 2020
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Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen
kustannukset toimintamuodoittain vuonna 2020
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Ikävakioidut kustannukset €/asukas, deflatoituna

9



Terveydenhuollon ikä- ja tarvevakioidut kustannukset
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Kaupunkien painotuksia
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Kelan korvaaman yksityisen terveydenhuollon ikävakioidut 
kustannukset euroa/asukas vuosina 2001-2020
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Vaikutuksia kustannuksiin
Yleistä

Pitkäaikaisen laitoshoidon purku / 
muutos pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen yksiköiksi 

Kasvanut palveluntarve (tehostettu 
palveluasuminen, kotihoito, 
lastensuojelu)

Hoitotarvikejakelun lisääntyneet 
hankinnat

Hintojen nousu

Yksiköiden suoritusmäärät

Iäkkäiden määrä 

Kotikuntalain mukaiset korvaukset
Kouluterveydenhuolto, perusterveydenhuolto 

Korona
Henkilöstöresurssien kohdentaminen (rokotus, 
jäljittäminen, päivystys, kriisityö)

Suojavarusteiden hankinta

Ensihoidon tarvikeostot

Erikoissairaanhoidon kulut

Suun terveydenhuollon supistettu toiminta suurissa 
kaupungeissa

Supistettu toiminta / toiminnan muutos (vanhus- ja 
vammaispalvelut)

Kasvanut palveluntarve (ikääntyneiden tehostettu 
palveluasuminen, lastensuojelu)
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Maria Pernu
050 4758096
maria.pernu@kuntaliitto.fi
@PernuMaria

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/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot


Seuraa live-lähetyksiä tai katso tallenteelta!

Sote-studiossa 
Kuntaliiton sosiaali- ja 

terveysalan asiantuntijat 
käsittelevät ajankohtaisia 
aihepiirejä tuoreeltaan.

Seuraava lähetys 27.9. klo 14-15
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Uudessa 
lastensuojelutunti -
ohjelmassa käydään 

vuorovaikutteisesti läpi 
lastensuojelukentän 
ajankohtaisia asioita.

Seuraava lähetys 27.9. klo 13-14

Hyödynnä palvelujamme 
verkossa!

www.kuntaliitto.fi/soster

http://www.kuntaliitto.fi/soster
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-studio
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/lastensuojelutunti


Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rahoitus siirtymäajalla

Kuntamarkkinat 15. – 16.9.2021

Erityisasiantuntija Mia Malmila @MMalmila



Rahoitus siirtymäajalla 
pureutuu siihen, mikä 
muuttuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
tuotannossa ja taloudessa 
kuntien rahoitusvastuun 
viimevaiheista 
hyvinvointialuerakenteeseen 
siirryttäessä. 



Sote-uudistus vaikuttaa 
voimakkaasti kuntien 
toimintaan ja talouteen: 

• Kuntien tehtävät ja niitä 
koskeva rahoitus

• Verotusoikeus
• Valtionosuusjärjestelmä
• Omaisuus
• Velat
• Sopimukset
• Henkilöstö



Siirtymäaikaa vuodesta 2021 vuoteen 2023
• Kuntalaki 110 §: Talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä valtuuston hyväksyttävä myös 
taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi 
vuodeksi (suunnitelmakausi)

• Kuntalaki 115 §: kunnan taseessa kattamatonta 
alijäämää > toimintakertomuksessa esitettävä 
selvitys talouden tasapainotuksen 
toteutumisesta tilikaudella (= 1 kalenterivuosi, 
Kuntalaki 113 §)

• Kunta arviointimenettelyyn: asukaskohtainen 
alijäämä taseessa tai kuntakonsernia koskevat 
talouden tunnuslukurajat (Kuntalaki 118 §)

• HE241 (hyväksytty eduskunnassa 23.6.2021) 

Hyvinvointialueiden toiminta rahoitetaan 
pääosin valtion rahoituksella ja osaksi 
palvelujen käyttäjiltä perittävillä 
asiakasmaksuilla. Jotta kokonaisveroaste 
ei kasvaisi, velvoitetaan kunnat 
alentamaan kunnallisveroa 13,26 %-
yksikköä. (s. 2).

Erityisasiantuntija M. Malmila20

Huom. Kuntien ja kuntayhtymien alijäämän 
kattamisvelvoite 

Väliaikaiset valmistelu-
toimielimet Aluevaltuustot

Kunnat/ verotulot, valtionosuudet ja 
toimintatulot

Valtionavustuksilla sote-rakennehankkeet 2021 loppuun, tulevaisuuden sote-keskushankkeet 2021-2023

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kuntalaki
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200241


Erityisasiantuntija M. Malmila21

Kuntatalouden muutokset 2022 – 2023 ja tavoitteet yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille 

suomalaisille, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata ikääntymisen + syntyvyyden 

laskun haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua

Uudet 100 % rahoitettavat tehtävät: vanhuspalvelulain muutos, hoitajamitoitus, kotihoidon resurssien riittävyys ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain uudistus sekä muut samanaikaiset uudistukset

Sote-uudistuksen siirtymäaika:
kunta järjestää ja rahoittaa sote-palvelut 
– Vatet valmistelevat rinnalla

Hyvinvointialueiden aluevaalit + 
aluevaltuustot aloittavat 3-2022

Valtio rahoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toiminnan + 
hyvinvointialueiden hallinnon ylläpidon. Vuoden 2023 kustannusarvio yhteensä 21,4 mrd. €

Kuntien sote + pela -järjestämisvastuu päättyy kokonaan ja 
rahoitusasema on heikentynyt pysyvästi siirtolaskelman mukaisesti

Huom. kuntayhtymien alijäämän kattamisvelvoite 

Perusterveydenhuollon hoitotakuu (7 päivässä lääkärille)
toteutus osana tuottavuuskokonaisuutta ja Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

2022
2023

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen 

palvelutoiminnan järjestämisen haltuun otto

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2021/kuntakentalla-epaillaan-sote-uudistuksen-tavoitteiden-toteutumista


Sote-uudistus ja työmarkkinatoimenpiteet

Uusi sopimuskausi 
kunta-alalla alkaa.

Henkilöstö siirtyy 
hyvinvointialueille.
Hyvinvointialuejaoston uudet 
sopimukset voimaan vuonna 
2023: SOTE-sopimus, 
Lääkärisopimus ja Yleinen 
sopimus

KVTES:sta siirretään 
sopimuksen piiriin 
kuuluva henkilöstö 
SOTE-sopimukseen

KT-laki voimaan

L

1.9.2021 1.1.20231.3.20221.7.2021

Sote-
uudistuksen  
lainsäädäntö 
voimaan

Hyvinvointialueet 
perustetaan ja 
väliaikaishallinto 
aloittaa työnsä

Hyvinvointialueiden 
valtuustot aloittavat 
työnsä

Palvelujen järjestämisvastuu 
siirtyy hyvinvointialueille

Muutosjohtaminen ja osallisuus
Henkilöstön siirtojen valmistelu

Johtamisrakenteiden ja linjausten valmistelu

Erityisasiantuntija M. Malmila22

https://www.kt.fi/muutostuki

Kysymykset voi osoittaa 
palvelupostiin soster@kt.fi

https://www.kt.fi/muutostuki
mailto:soster@kt.fi


Poimintoja hyvinvointialueiden tiekartalta

Tiekartta vuosille 2021 - 2023
Toimeenpanoon kytkeytyvät kansalliset 
toimijat: ministeriöt, laitokset, virastot ja 
DigiFinland Oy sekä alueet
Huom. Toimeenpanon kuntaverkosto & 
Kuntaliiton muutostuki

Tiekartta vaiheistaa toimeenpanon 
etenemisen
Vaiheista kolme on käynnistynyt/ käynnissä
• Vapaaehtoinen valmistelu
• Toimeenpanon valmistelu
• Lainsäädännön mukaiset hyvinvointialueiden 

väliaikaiset valmisteluelimet valittu ja 
aloittaneet toimikautensa

Tiekartan valmisteluryhmät
• Hallinto
• Talous ja tukipalvelut
• Johtaminen ja osaaminen
• Palveluiden järjestäminen
• Yhdyspinnat, myös kunnat
• ICT-valmistelu, myös kunnat

Tiekartalla horisontissa
• Aluevaalit ja aluevaltuustojen toimikauden alku 

1.3.2022
• Sote-järjestämisvastuu pois kunnilta 

hyvinvointialueille 1.1.2023

23 Erityisasiantuntija M. Malmila

https://soteuudistus.fi/-/toimeenpanon-tiekartasta-tukea-hyvinvointialueiden-rakentamiseen
https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/sote-uudistus-ja-kuntaliitto
https://vaalit.fi/aluevaalit


Toimikausi 7-2021 - - - 2-2022 

Tehtäväkuvaus
• Päätökset vuoden 2021 ja 2022 talousarvioista

• Kirjanpidon aloittaminen ja tilinpäätöksen 2021 valmistelu

• Sopimusten ja omaisuuden siirron valmistelu

• Investointisuunnitelman valmistelu vuosille 2023-2026

• Hyvinvointialueiden talous- ja henkilöstöhallinnon organisointi

• Hyvinvointialueen toiminnan ja talouden seurannan valmistelu sisältäen tietojärjestelmät

• Kuntien tietopohjan koonti ja yhtenäistäminen, hyvinvointialueen taseen valmistelu

• Hyvinvointialueen taloutta koskevat säännöt ja toimivaltuudet

• Tiedonhallinta ja ICT sisältäen talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden ja 
tietojärjestelmien jatkuvuuden varmistamisen suunnittelun 
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Hyvinvointialueiden väliaikaiset 
valmisteluelimet (VATE)

Kunnat ovat 
tietolähteinä 
avainasemassa 

Erityisasiantuntija M. Malmila

https://soteuudistus.fi/vaikutukset-kuntiin


28.2.2022 mennessä

Selvitys sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien 
omaisuudesta ja sopimuksista

Selvitys kuntien käytössä olevista toimitiloista, 
omaisuudesta ja sopimuksista 

Arvio siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 
lomapalkkavelasta



Palvelupyynnöt 
Kuntaliiton 
muutostukeen

https://www.kuntaliitto.fi/sote-muutostukipyynto


Hyvinvointialueille n. 20,2 mrd. € (+ pela n. 0,5 mrd. €) ~ arvio
tp2021 valmistuu alkuvuodesta 2022

Jakautuu laskennallisesti Manner-Suomen kunnissa vuonna 2022
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

56 %31 %

13 %

Terveydenhuolto Sosiaalihuolto

Vanhuspalvelut

7,5

3,10,5
1,6

2,1

1,2

0,5

1,0

2,7

Palvelujakauman arvo/mrd. €

Erikoissairaanhoito

Perusterveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Lastensuojelu sekä muut lasten
ja perheiden palvelut
Vammaisten palvelut

Kotihoito

Työllistymistä tukeva toiminta

Muu sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminta
Ikääntyneiden palvelut

Oletus: 
palveluvalikko 
säilyy

Erityisasiantuntija M. Malmila



Siirtymäajan valmistelu ja seuranta
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Rahoituslaskelmiin Automaattisen talousraportoinnin 
ohjeisiinErityisasiantuntija M. Malmila

Budjetti 2022

https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/
https://budjetti.vm.fi/


Valtion budjettiesityksen valmistelu
▪ 13.8.2021 VM:n ehdotus vuoden 2022 talousarvioksi julkaistu
▪ 7. – 8.9.2021 budjettiriihi

▪ 27.9.2021 julkaistaan osoitteessa budjetti.vm.

Lisätietoa saa valtiovarainministeriön sivuilta, joissa esillä mm.
• Hallituksen talouspolitiikan linja
• Ministeriöiden talousarvioehdotukset vuodelle 2022
• Elpymis- ja palautumissuunnitelma
• Julkisen talouden kestävyyttä vahvistavat toimet
• Kertaluonteiset tulevaisuusinvestoinnit
• Kuntatalousvaikutukset
• Lapsibudjetointi
• Yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja tuloksellisuustavoitteiden 

asettaminen
• Kestävä kehitys

https://budjetti.vm.fi/
https://vm.fi/kehys-ja-budjettivalmistelun-aikataulut


Huomioita kehysriihivalmistelusta
VM:n hallinnonala, kuntien 
tukeminen 28.90.30

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen 
järjestämiseen: kuntien 
peruspalvelujen vos-% laskee 25,67 % 
-> 23,57 % vuonna 2022

Lisäykset: 
+0,28 %-yksikköä, uudet + laajenevat tehtävät
+0,80 %-yksikköä, erillinen vos-korotus (245,7 milj. 
euroa)
+2,2 % indeksikorotus (165,3 milj. euroa)
+10 milj. euroa vos:n harkinnanvaraiset korotukset

Vähennykset:
-1,87 %-yksikköä kuntien ja valtion välisen vuoden 
2022 kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi
-0,55 %-yksikköä vuosien 2016, 2018 ja 2019 
indeksikorotusvähennykset
-0,76 %-yksikköä Kiky-sopimusvähennyksen muutos 
määräaikaisesta pysyväksi

• Muutoksia valtion ja kuntien 
väliseen kustannustenjaon 
tarkistukseen liittyviin säännöksiin
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Uudet ja laajenevat 
tehtävät
• +43,7 milj. euroa 

hoivahenkilöstön mitoitus 

• +28 milj. euroa 
asiakasmaksulain muutos

• +12 milj. euroa 
lastensuojelun jälkihuolto

• +4,8 milj. euroa 
vähimmäishenkilöstömitoitu
s lastensuojeluun

• +10 milj. euroa 
seulontaohjelman laajennus

• +2 milj. euroa kuntien sote-
valmistelutuki

STM:n hallinnonala, 
kuntien järjestämä 
sosiaali- ja 
terveydenhuolto 33.60.**

• Valtionavustus julkisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
covid-19-kustannuksiin 
ehdotetaan poistettavaksi 
talousarviosta (33.60.38), 2v 
siirtomääräraha

• Palvelurakenteen kehittäminen 
+132,9 milj. euroa -> 
peruspalveluiden saatavuus, 
saavutettavuus, vaikuttavuus ja 
laadun parantaminen

Erityisasiantuntija M. Malmila

https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2022&lang=fi&maindoc=/2022/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:239:509:625:627:
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2022&lang=fi&maindoc=/2022/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:239:1083:1199:1217:
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2022&lang=fi&maindoc=/2022/tae/valtiovarainministerionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:239:1083:1199:1217:


Huomioitavaa automaattisesta 
talousraportoinnista

• Automaattinen talousraportointi koskee kuntia ja 
kuntayhtymiä. Lisätiedot

• Väliaikaiset toimielimet raportoivat 
taloustietonsa Tilastokeskuksen ohjeiden 
mukaisesti erillistiedonkeruulla. (VM 31.8.2021).

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/julkishallinnon-palvelut/kuntatalouden-palvelut/


Perusterveydenhuollon hoitotakuu (7 päivässä lääkärille) 
toteutus osana tuottavuuskokonaisuutta ja Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaa
esitys eduskuntaan vuoden 2021 aikana

Ikääntyneiden palveluiden uudistaminen
1. Hoitajamitoituksen portaittainen nosto 0,5:stä 0,7:ään 

hoidettavaa asiakasta kohti tehostetussa palveluasumisessa 
ja laitoshoidossa voimaan lokakuussa 2020 

2. Kotihoidon resurssien riittävyys edelleen valmistelussa esitys 
eduskuntaan vuoden 2021 aikana

Uudet ja laajenevat tehtävät korvataan kunnille 
täysimääräisesti hallitusohjelman perusteella.

https://vm.fi/kestava-kasvu


Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen hankerahoitus on 
käynnistynyt vuonna 2020. Hankkeet jatkuvat vuoden 2021 loppuun.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankerahoitus on 
käynnistynyt vuonna 2020. Hankkeet jatkuvat vuoden 2022 loppuun. 
Lisähaku 16.8.-15.10.2021

Vuoden 2021 valtionavustushankkeet (STM)

Joustavan palvelun asumismallin kehittäminen iäkkäille (JOPA),

2021-2022

Valtionavustukset rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien 
kustannusten korvaamiseksi (koronakorvauksia)

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa, 2021-2022

Itsemurhien ehkäisy, 2021-2022

Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS –sijoita 
ja valmenna!” -kehittämistä toteuttavat hankkeet, 2021-2022

Vuoden 2022 terveyden edistämisen määräraha, hakuaika päättynyt

Valtionavustus eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-
19-kustannuksiin (testaus, tartuntojen jäljittäminen, rokottaminen, 
sairaalahoito), tulossa hakuun loppuvuodesta 2021

Hankerahoituksista

https://soteuudistus.fi/rakenneuudistus-valtionavustushaku
https://soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sote-keskus-valtionavustushaku
https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku
https://stm.fi/vuoden-2021-valtionavustushaut
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat


• Sairaanhoitokorvaukset

• Osa Kelan järjestämästä 
kuntoutuksesta

• Näiden Kela-korvaukset olivat lähes 
2,3 mrd. euroa vuonna 2019.

Monikanavarahoituksen purkamisen 
valmistelun virkamiesselvitys kohdistuu 
tiettyihin nykyisiin Kelan etuksiin

68,4 %
2,4 %
1,9 %0,2 %
1,7 %

12,6 %

8,9 %

3,8 %

Lääkkeet (avohoito)

Yksityiset
lääkärinpalvelut

Yksityiset
hammaslääkärin
palvelut
Suuhygienistin
palvelut

Yksityinen tutkimus ja
hoito

Matkat

Vaativa lääkinnällinen
kuntoutus

34
Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja 2019

Erityisasiantuntija M. Malmila

Kuntaliitto ei kannata rahoitusjärjestelmän 
mittavia muutoksia toteutettavaksi 
yhtäaikaisesti hyvinvointialuerakenteen 
järjestämisvastuun toimeenpanon kanssa.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/322909


• Käytettävissä olevat resurssit riittämättömät suurten 
rahoitusjärjestelmämuutosten toimeenpanoon, käynnissä sosiaali- ja 
terveydenhuollon rakenneuudistuksen toimeenpano

• Sote-uudistuksen toimeenpanovaiheessa hoidettava 
koronaepidemian aiheuttama hoito- ja palveluvelka

• Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus merkittävä 
rahoitusjärjestelmän muutos, toteuttamiselle työrauhaa

• Taloushallinnon tietojärjestelmien muutoksille riittävästi 
siirtymäaikaa

• Perusteltua siirtää ensihoidon ja siirtokuljetusten rahoitusvastuu 
kokonaisuudessaan hyvinvointialueiden vastuulle, siirtyvät 
kustannukset korvattava alueille täysimääräisesti

• Uudistusten kuntavaikutuksia sekä hyvinvointialueiden ja kuntien 
yhteistyömahdollisuuksia tulee arvioida kaikissa vaihtoehdoissa

Suomen Kuntaliitto lausunut 31.8.2021

35

Lausuntoon

Erityisasiantuntija M. Malmila

https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2021/monikanavarahoituksen-purkamisen-valmistelun-virkamiesselvitys
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Hyvinvointialue

Terveyspalvelut ja 
ennaltaehkäisy

Toimintakyky ja 
työllisyyden hoito

Yhdyspinta
Avoin, hyvä hallinto

Sosiaaliturva ja 
sosiaalipalvelut

Sote kasvualana (ICT, 
lääketeollisuus ym.)

Sosiaalisten ongelmien 
ehkäisy ja ratkaisu.

Kestävät valinnat 
sote-palveluinfrassa

Palvelut ja 
työllistäjä

Kestävän kehityksen 
globaalit tavoitteet 
vuoteen 2030 mennessä
#Agenda2030 #GlobalGoals

Palveluverkko ja 
sosiaaliturva
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