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Ajankohtaista 1

• Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen 
sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2022 
annetaan pian. 

• Kiitokset lausunnoista – niillä oli jälleen vaikutusta!  

• Kilpailulain nojalla eriytetyn markkinoilla tapahtuvan taloudellisen toiminnan 
raportointi automatisoidusti Valtiokonttorille sekä kulttuuritapahtumat jäivät vielä 
pois tilikauden 2022 tiedonkeruusta. 
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Ajankohtaista 2

• Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportoinnin sekä tilinpäätösennusteen 
tarkastustyö on käynnissä. Yhteydenottoja voi tulla, vastaathan niihin.

• Ajantasainen raportoinnin tilanne. 

• Kiitos tähänastisista raportoinneista! Tiedot ovat laadukkaita ja kommentit 
informatiivisia. 

• Jos raportointi on vielä tekemättä tai jokin askarruttaa, olethan yhteydessä 
Valtiokonttoriin: kuntadata@valtiokonttori.fi

• Aivan jokaisen raportoijan tieto on tärkeä! 

• Lähiajan koulutusta aiheesta
• Maksutta perustietoa aloittelijoille 7.9. klo 10-11 (Valtiokonttori)
• Täsmäkoulutus sektoriluokituksesta 21.9. klo 9-11 (FCG) 
• Onnistumisia ja oppeja automatisoidusta talousraportoinnista 15.9. klo 11.30-12.15 

(Kuntamarkkinat)
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https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/talous/kuntien-ja-kuntayhtymien-talousraportoinnin-tilanne/
mailto:kuntadata@valtiokonttori.fi
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/aura-tutuksi-taloustietojen-raportoinnin-perusteet/
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12258
https://kuntamarkkinat.fi/ohjelma/onnistumisia-ja-oppeja-automatisoidusta-talousraportoinnista/


Ajankohtaista 3

• Jälleen on aika hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta. 

• Rahaa voidaan myöntää kunnalle poikkeuksellisiin tai tilapäisiin talousvaikeuksiin. 

• Jaossa on 30 miljoonaa euroa. 

• Hakemukset on jätettävä viimeistään 3.9. valtiovarainministeriöön. 

• VM:stä on tullut kuntiin kirje ja hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät myös VM:n 
sivuilta
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Kuntatalous – Monen muuttujan summa

• Päivitetty, selkeä, kattava ja 
ajantasainen kokonaiskuva 
kuntatalouden rakenteesta ja 
siihen vaikuttavista 
muutosvoimista. 

• Onhan kuntasi valtuutetuilla jo 
omat kappaleensa? 

• Lisätietoa Kuntaliiton 
verkkosivuilta.

• Tutustu myös Kuntapäättäjä-
palveluun. 
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https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/509515-kuntatalous-monen-muuttujan-summa
https://www.kuntaliitto.fi/kuntapaattaja


Lähiajan tapahtumia

Kuntamarkkinat

15.9.-16.9.2021
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Avoin Teams-
tilaisuus sote-
uudistuksen 
talousvaikutuksista
(soterahasitsit)

13.9.2021

Klo 10-11.30

Hankinta-Suomi 
vuosiseminaari

29.9.2021

http://www.kuntamarkkinat.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2021/avoin-tilaisuus-sote-uudistuksen-talousvaikutuksista
https://vm.fi/tapahtumat/2021-09-29/hankinta-suomi-seminaari


Pääekonomistin katsaus

Taloustorstai 19.8.2021

@MinnaPunakallio



“Kesällä 
talousspurtti.”



Tuotannon suhdannekuvaaja, 
tuorein tieto kesäkuulta 2021

• Kausitasoitettu tuotanto 
kasvoi 0,8 prosenttia 
edelliskuukaudesta

• Työpäiväkorjattu tuotanto 
+9,7 prosenttia 
edellisvuodesta 
(toukokuussa +8,7 %)

• Toimialoista jalostus +4 % 
ja palvelut +13 % edellisen 
vuoden vastaavasta 
ajankohdasta 
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Tilastokeskus Helsinki GSE-raportti
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Talouden tilan muutoksia määrittää 
erityisesti korona. Mistä tietoa?

https://www.stat.fi/ajk/koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa
https://www.helsinkigse.fi/corona/situation-room-report-5-8-2021-latest-developments-in-the-labor-market-households-and-firms/
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Kansantalouden ennusteet vuodelle 2022

Laitos

Julkaisu- BKT,
Inflaatio,

Työttö- Ansiotaso-
ajankohta muutos myys- indeksin

% %aste, % muutos, %

kesäkuu 3,0 1,46,9 2,0Suomen Pankki

2021

VM kesäkuu 2,8 6,9 1,52,5

18.8.2021/Mpunakallio

Handelsbanken huhtikuu 3,0 7,3 2,0 1,4

Nordea toukokuu 3,0 7,0 2,0 1,5

ETLA maaliskuu 2,4 7,2 2,1 1,2

PT huhtikuu 3,1 6,9 1,8 1,2

Euroopan komissio toukokuu 2,8 7,2 .. ..

OECD toukokuu 2,7 7,0 .. ..

Kuntarahoitus kesäkuu 3,0 7,1 .. 1,7

Danske Bank kesäkuu 2,9 7,1 2,7 1,6

Hypo heinäkuu 3,0 7,0 2,5 1,5

Swedbank huhtikuu 2,8 7,0 .. 1,4

OP elokuu 3,0 7,0 2,0 1,3

PTT maaliskuu 3,5 7,3 3,0 1,2



Vuoden 2022 valtion 
kuntapäätökset



Kuntien tehtävien laajennukset korvataan 100-prosenttisesti.

Veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille.

Koronaan liittyvät välittömät terveysturvallisuuden kustannukset 
korvataan kunnille täysimääräisesti 2021-2023.

Sote-uudistus 2023-

Tavoite paikallishallinnon rahoitusasemalle 
vuonna 2023: korkeintaan -½ prosenttia BKT:sta.

VM:n riihi ei muuttanut keväällä 2021 
tehtyjä JTS-linjauksia

VM-riihi
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Kuntatalousohjelma 2022-2025, kevät 2021, VM-riihitiedote 
12.8.2021
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Mutta: mukana 
laskentateknisiä 
muutoksia ja kuntien 
sote-
muutoskustannusten 
kompensointiin 2 
miljoonaa euroa.



Huomattavaa
Valtion sitoumukset voivat erota siitä, 

mitä kunnat ajattelevat niiden sisällöstä.

Mm. Täysimääräinen korvaus…



• Peruspalvelujen valtionosuus
• Kustannustenjaon tarkistuksen valtionosuusvaikutus, +562 milj. 

euroa, leikataan.
• Valtionosuuksien tasoa kuitenkin nostetaan 246 milj. euroa. 
• Indeksikorotus +165 milj. euroa.
• Kiky-vähennys -234 milj. euroa jää pohjiin

• OKM-rahoitus
• Kustannustenjaon tarkistus +12 milj. euroa
• Indeksikorotus +29 milj. euroa

• Kuntien verotulomenetysten kompensaatiot yht. +2,6 mrd. 
euroa

• Kustannustenjaon tarkistusta ei tulla tekemään myöskään 
tilastovuosilta 2021-2022.

Valtion yleiset kuntapäätökset  2022

16 Valtiovarainmisteriö, Kuntaliitto

Uusi 
vos-leikkaus

noin 

300 milj. €

+ Kiky-vähennys
reilut

200 milj. €
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Aikaisempien leikkausten
kumulatiivinen summa

Ko. vuoden uusi
valtionosuusleikkaus

Indeksikorotusten jäädyttäminen

Kiky-sopimukseen perustuva
leikkaus

Kustannustenjaon tarkistuksen ylimääräinen 
kiky-leikkaus (59 milj. €)

Digitalisaatiorahan, harkkarien ja 
yhdistymisavustusten rahoitus (yht. 20-40 milj.€)

Kustannustenjaon tarkistuksesta maksamatta 
jätetty osuus (316 m€)

Sote-uudistus huomioiden vuodesta 2023 alkaen

Kuntien 
osuus noin 
-695 
miljoonaa 
euroa.

-1622



“Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
tehtäviä 
laajennetaan 2022.”



Uusiin tehtäviin peruspalvelujen valtion-
osuuden lisäys noin 110 milj. euroa 2022
• Hoivamitoitus 43,7 milj. euroa

• Lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 milj. euroa

• Lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus sosiaalityöntekijät 5 milj. euroa

• Seulontaohjelman laajennus suolistosyöpään 10 milj. euroa

19 Valtiovarainministeriö



Jo aiemmin käynnistetyt uudistukset 
etenevät, vos-lisäyksiä 2022
• Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste + 65 milj. euroa

• Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen vahvistamiseen perusopetuksessa ja 
toisella asteella 20 milj. euroa 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen kehittäminen: varattu 132,9 milj. 
euroa vuodeksi 2022

20 Valtiovarainministeriö



Näiden lisäksi 
kuntakentällä 
valtava 
valtionavustus-
rumba.



Valtionavustusta palveluiden 
kehittämiseen ja koronakorvauksiin
• Tulevaisuusinvestoinnit etenevät

• Perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelma 60 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen laatu-
ja tasa-arvo-ohjelma 80 milj. euroa

• Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 9 milj. euroa. 
• Ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaaminen sekä opetuksen ja 

ohjauksen tukitoimet 51,8 milj. euroa (yht. 70 milj. euroa).

• Koronakorvausten avustusohjelmia liikkeellä 2022 vielä vähäisessä määrin?
• Koronakustannusten välittömät korvaukset
• Hoitovelka?
• Koronaan liittyvien muiden välillisten heikennysten kompensointi?

• Hallituksen toimet EU-elvytyspaketin toimien suhteen avataan budjettiriihessä 

22 Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto



Mikä on yhteisvaikutus?



“Tarkempi kuvaus 
päätöksistä tulossa  

pääekonomistin palstalle”



www.kuntaliitto.fi

Minna Punakallio
+358 9 771 2095, +358 40 751 5175
Minna.Punakallio@kuntaliitto.fi
@MinnaPunakallio

Kiitos.

www.kuntaliitto.fi

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/
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
http://www.kuntaliitto.fi/


Veroennustekehikon 
ajankohtaiset

Taloustorstai 19.8.2021

Benjamin Strandberg



Talousnäkymät kohentuivat kesällä
Myönteinen kehitys näkyi myös verotilityksissä

• Verovuoden 2021 ennakkoverojen kehitys on selvästi parantunut verrattuna 
toukokuun veroennustekehikon arvioihin. 
• Parantunut työllisyys ja sitä kautta parantunut arvioitu palkkasumman muutos 

vauhdittaa ansiotuloverotulojen positiivista kehitystä.
• Palkkasumman arvioitu muutos vuodelle 2021 oli toukokuussa 2,8 %, joka nyt siis 

paranee.

• Valtiolle tilitettävät pääomatuloverot kehittyvät todennäköisesti 
ennakonperinnässä sovellettavia jako-osuuksia selvästi paremmin.
• Noususuhdanteessa arvopaperien myyntivoitot ja osinkojen jako yleistyy.
• Kunnallisveron arvioitu negatiivinen jako-osuuden oikaisu verovuodelle on väistämätön.
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Miten pääomatuloverojen kehitys näkyy 
veronsaajien jako-osuusoikaisuissa?

Miten parantunut työllisyys näkyy 
palkkasummassa ja ansiotulojen 

kehityksessä?



Verovuoden 2020 ennakkotiedot 10.8.2021 
Maksettavan veron kehitys toukokuun ennusteen mukainen

• Maksettavaa kunnallisveroa ”vain” 
noin 50 milj. euroa ennustettua 
enemmän.

• Lopullinen yhteisövero arviolta noin 
40 milj. euroa parempi.

• Kuntakohtaiset vastaavat arviot 
toukokuulta osuivat pääosin myös 
hyvin → kevään tasauslaskelma 
vuodelle 2022 näin ollen ainakin 
oikeansuuntainen.
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Verovuoden 2020 ennakkotiedot 10.8.2021 
Veronpalautukset, jäännösverot sekä marraskuun maksuunpanotilitys

• Veronpalautusten ja jäännösverojen 
netto hyvin lähellä samat kun 
verovuoden 2019 vastaavat.
• Pääosa veronpalautuksista peritään 

veronsaajilta pääosin elo- ja syyskuun 
verotilityksissä.

• Marraskuun maksuunpanotilitys 
hieman negatiivinen kuntien osalta, 
reilu -42 miljoonaa euroa.
• Jako-osuus 62,41 % → 62,28 %
• Oikaisu peritään marraskuun 

tilityksissä.

Veronsaajaryhmät Koko maa Valtio Kunnat

Maksuunpantu veroja 32 292 813 008 9 262 545 131 20 111 344 279

Maksuunpanon mukainen ryhmäjako-osuus 1,00 0,2868 0,6228

Tilitetty 30.10. 31 960 000 000 9 095 816 000 19 946 236 000

Ennakkoperinnässä käytetty ryhmäjako-osuus 1,00 0,2846 0,6241

Uusi osuus tilitetystä määrästä 9 167 084 401 19 904 074 723

Oikaisu 0,00 71 268 401 -42 161 277

Oikaisu - % 0,8 % -0,2 %

Veronpalautukset 2 530 000 000 725 679 710 1 575 635 452

Oikaisu- ja veronpalautusosuus yhteensä -654 411 310 -1 617 796 729

Osuus - % tilitetystä määrästä 7,9 % -7,2 % -8,1 %
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Seuraava verokehikkopäivitys
Elokuun aikana julkaistaan molemmat veroennusteversiot

• Elokuun aikana julkaistaan molemmat 
versiot veroennustekehikoista
• Sote-uudistus vaikuttaa kuntien 

kunnallis- ja yhteisöverotuloihin 
vuodesta 2023.

• Kiinteistöveroon ei muutoksia.
• Verotulotasauksiin muutoksia 

vuodesta 2023

• Ennusteen ”pohjana” VM:n päivittynyt 
ennuste kesäkuulta sekä kesän 
verotilitykset. 

• Verohallinnon 10.8.2021 päivitetyt 
ennakkotiedot verovuodesta 2020.
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VÄHENNYKSET 2022** 2023** 2024** 2025**

Palkansaajan vak.maksut 9 400 9 720 9 990 10 240

 % palkoista 9,6 9,6 9,6 9,6

Vähennetyt matkakustan. 1 480 1 500 1 500 1 500

Muut tulonhankk. vähennykset 3 070 3 090 3 110 3 130

Eläketulovähennys 5 980 5 970 5 960 5 950

 % eläkkeistä 16,82 16,27 15,74 15,26

Ansiotulovähennys 6 080 6 100 6 100 6 100

Perusvähennys 4 350 4 500 4 600 4 700

Vapaaeht. eläkem. + muut väh. 310 240 240 240

VÄHENNYKSET YHT. 30 670 31 120 31 500 31 860

Muutos % 0,8 1,5 1,2 1,1

Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin 
Kunnallisveron veropohja 

• Valtion- ja kunnallisverotuksen 
veropohjat yhdistetään uudistuksessa 
siten, että tulosta tehtävät 
vähennykset myönnettäisiin samoin 
perustein ja saman suuruisena sekä 
valtionverotuksessa että 
kunnallisverotuksessa.
• Koskee kunnallisverotuksen 

perusvähennystä, ansiotulovähennystä 
sekä opintorahavähennystä.

• Eläketulovähennys myönnettäisiin 
samoin perustein ja saman suuruisena 
valtion- ja kunnallisverotuksessa.
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HUOM! Toukokuun veroennustekehikko 
nykytilanteen mukaan



MAKSETTAVA KUNNALLISVERO KOKO MAA , Milj. €

VEROVUOSI 2022** 2023** 2024** 2025**

Ansiotulo - vähennykset 115 870 119 760 123 620 127 330

Tuloveroprosentti, painotettu ka 20,02 20,02 20,02 20,02

VERO (Tulon perusteella) 23 197 23 975 24 748 25 491

Työtulovähennys 1 570 1 570 1 570 1 570

Muut vähenn. verosta 267 265 268 261

Vähenn. verosta yhteensä 1 837 1 835 1 838 1 831

MAKSETTAVA  VERO 21 360 22 140 22 910 23 660
Muutos % 4,0 3,7 3,5 3,3

Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin 
Kunnallisveron veropohja 

• Veroprosentin leikkaus (% -yksikköä) 
vuoden 2022 tasosta tehdään saman 
suuruisesti kaikilta kunnilta.
• Kuntien verotusoikeuden rajaaminen yhtenä 

vuonna on PeV:n mukaan perusteltua.

• Työtulovähennys myönnettäisiin nykyiseen 
tapaan ensisijaisesti valtion tuloverosta, 
verotuksen parametrejä kuitenkin 
muutetaan. 

• Valtion progressiivisen tuloveron tuotto 
kasvaa: nykyistä suurempi osuus verosta 
tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion 
tuloverosta tehtäviksi. 
• Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä 

osuus pienenee huomattavasti ja samalla 
kunnallisveron efektiivisyys paranee.
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HUOM! Toukokuun veroennustekehikko 
nykytilanteen mukaan



Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin 
Kunnallisveron tilitykset 

• Kunnallisveron ennakkoverot 2023 →
laskee melkein 60 % samalla kun 
veropohja supistuu.

• Ennen verovuotta 2023 tilitettävät 
kunnallisverot tilitetään vanhoilla 
veroperusteilla ja korkeimmilla 
tuloveroprosenteilla ja nostavat näin 
ollen hetkellisesti kunnallisveron 
tuottoa, lähinnä muutosvuosina 2023 
ja 2024 (vihreät kohdat).

KUNNALLISVERON  TILITYKSET KOKO MAA ,  Milj.€

TA -VUODEN ENNAKOT 2022** 2023** 2024** 2025**

Koko maan kertymä

   Kuntaryhmän jako-osuus

Tilitys kunnille TA-vuodelta 19 630 20 330 21 040 21 730

Muutos % 3,9 3,6 3,5 3,3

Osuus maksettavasta  % 91,9 91,8 91,8 91,8

TILITYKSET ED. VUODELTA 2022** 2023** 2024** 2025**

   Kuntaryhmän jako-osuus

Ennakot (tammi-lokakuu) 1 300 1 400 1 460 1 500

Maksuunpanotilitys + muut 60 70 70 70

Tilitys kunnille ed.vuodelta 1 360 1 470 1 530 1 570

TILITYKSET VUODELTA t-2 2022** 2023** 2024** 2025

Jäännösverot + muut 160 160 160 160

TILITYKSET AIK. VUOSILTA 2022** 2023** 2024** 2025**

Muut tilitykset 50 50 50 50

TILITYKSET YHTEENSÄ 21 200 22 010 22 780 23 510

Muutos % 3,6 3,8 3,5 3,2
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HUOM! Toukokuun veroennustekehikko 
nykytilanteen mukaan



Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin
Kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuudet 

• Kunnan osuutta yhteisöverosta 
leikataan kolmanneksella ja siirretään 
hyvinvointialueiden rahoittamiseen.
• Käytännössä tarkoittaa verovuoden 

2022 ryhmäosuuden leikkaamista 
kolmanneksella (vaikutus vajaa 600 
milj. euroa).

• Kuntaryhmän osuudet tarkistetaan 
myös jatkossa verovuosittain arvioidun 
yhteisöverotuoton mukaisesti.
• Verovuosi 2023: 22,73 %
• Verovuosi 2024: 21,71 %
• Verovuosi 2025: 21,84 %

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO KOKO MAA ,  Milj.€

VEROVUOSI 2022** 2023** 2024** 2025**

VEROTETTAVA TULO 29 000 30 000 33 000 32 500

Muutos % 5,5 3,4 10,0 -1,5

Yhteisöveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0

MAKSUUNPANTAVA VERO 5 800 6 000 6 600 6 500

Yhtiöveron hyvitys 0 0 0 0

MAKSETTAVA YHTEISÖVERO 5 800 6 000 6 600 6 500

 Kuntaryhmän osuus 0,3419 0,3409 0,3257 0,3276

KUNTIEN OSUUS YHT.VEROSTA 1 980 2 050 2 150 2 130

Muutos % -18,9 3,5 4,9 -0,9
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HUOM! Toukokuun veroennustekehikko 
nykytilanteen mukaan



Sote-uudistuksen vaikutukset verotuloihin
Tilitettävät yhteisöverot

• Yhteisöverot tilitetään verovuosien 
vahvistettujen jako-osuuksien mukaan.
• Keskimäärin noin 75-80 % verovuoden 

yhteisöveroista tilitetään samana 
kalenterivuonna.

• Ennen verovuotta 2023 tilitettävät 
yhteisöverot tilitetään korkeammilla 
jako-osuuksilla ja nostavat näin ollen 
hetkellisesti yhteisöveron tuottoa 
lähinnä muutosvuosina 2023 ja 2024 
(vihreät kohdat).

YHTEISÖVERON  TILITYKSET                                                           

TILIVUOSI 2022** 2023** 2024** 2025**

Verovuodelta  2019 0 0 0 0

Verovuodelta  2020 20 0 0 0

Verovuodelta  2021 430 20 0 0

Verovuodelta 2022 1 530 320 20 0

Verovuodelta  2023 90 1 580 320 20

Verovuodelta 2024 90 1 660 370

Verovuodelta 2025 90 1640

Verovuodelta 2026 90

TILITYKSET YHTEENSÄ 2 070 2 010 2 090 2 120

Muutos % -16,9 -2,9 4,0 1,4
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Laskennallisten verotulojen tasaus
sote-uudistuksessa

• Tasauslisän ja –vähennyksen
prosenttiosuudet muuttuvat

• Puolet kiinteistöverosta 
sisällytetään tasattaviin 
verotuloihin ja ne tasataan 
yhdessä kunnallis- ja 
yhteisöveron kanssa
• Voimalaitoksista ainoastaan 

ydinvoimalaitokset, ei muut 
voimalaitokset.

Tasaus-
lisä

90 %
(nyk. 80 %)

Tasausvähennys
10 %

(nyk. maks. 38 %)

Tasausraja
= Laskennallisten 

verotulojen 
keskiarvo

Kunta A
Laskennallinen verotulo 

pienempi kuin tasausraja

Kunta B
Laskennallinen verotulo 

suurempi kuin tasausraja

Verotulot jotka tasataan
• Laskennallinen kunnallisvero
• Yhteisövero
• 50 % kiinteistöverosta (UUSI)



Syksyn verotuksen tärkeät ajankohdat  

• Syksyn KTO julkinen 27.9.2021 ja 
samalla julkaistaan myös 
veroennustekehikko.
• Budjettiriihen veropäätökset ja VM:n 

päivitetty ennuste.
• Syyskuun verotilitykset ja viikolla 38 

julkaistavat ennakkotiedot.

• Verovuoden 2020 viimeiset 
ennakkotiedot viikoilla 41 ja 43, 
veroennustekehikon päivitykset 
tarpeen mukaan.

• Ensi vuoden veroprosentit tulee lain 
mukaan ilmoittaa viimeistään 
17.11.2021.
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Benjamin Strandberg
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EU:n ulkopuoliset ostot ja alv
Taloustorstai 19.8.2021

Pekka Montell, @MontellPekka



Maahantuonti ja arvonlisäverotus

• Maahantuonti = tavaroiden tuontia Suomeen 
EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta (myös 
EU:n tullialueelta kuten Ahvenanmaalta)

• Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa 
toimivaltainen viranomainen alv-rekisteröityjen 
verovelvollisten osalta on Verohallinto

• Tulli kantaa arvonlisäveron niistä 
maahantuonneista, jotka ovat olleet 
tullilainsäädännön vastaisia

• Tavaran maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos 
tavara on Suomessa silloin, kun se 
maahantuodaan EU:hun

• Arvonlisäveron suoritusvelvollisuus syntyy, kun 
vapaaseen liikkeeseen luovutettuja tavaroita 
koskeva tulli-ilmoitus hyväksytään

• Ilmoittaja on velvollinen suorittamaan veron 
tavaran maahantuonnista
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Tulli-ilmoituksen tekeminen

• Tulli-ilmoituksen voit antaa
• sanomailmoituksena

• TulliselvityspalvelussaAvautuu uudessa 
välilehdessä

• Yritysasiakkaan erityismenettelyjen 
tuontitullauspalvelussaAvautuu uudessa 
välilehdessä

• SAD-lomakkeella (yksinkertaistetut 
ilmoitukset ja erityismenettelyt)

• Tullin vahvistama tullausarvo 
(tullauspäätös) perustuu ensisijaisesti 
tavaran kauppa-arvoon

• EORI-numero
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https://tulli.fi/web/tulli-ohjeet/tulliselvitys
https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/ext-auth/warehousing?lang=fi
https://asiointi.tulli.fi/nettituonti/mainpage.html?locale=fi
https://tulli.fi/sahkoiset-palvelut/palvelut/haku-ja-kyselypalvelut/eori


Maahantuonti ja arvonlisäverotus

• Verovelvollinen laskee itse maahantuonnin 
arvonlisäveron perusteen ja veronmäärän  
arvonlisäveroilmoituksellaan

• ”Tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta”
• ”Vero tavaroiden maahantuonnista EU:n 

ulkopuolelta”

• Arvonlisävero maksetaan oma-aloitteisten 
verojen pysysvällä viitenumerolla muiden 
arvonlisäverojen yhteydessä OmaVerossa

• Maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava 
maahantuonnin arvonlisävero kohdistetaan sille 
kalenterikuukaudelle, jolla tullauspäätös on 
annettu, eli tullauspäivän mukaan

• Samalle kalenterikuukaudelle kohdistetaan 
vastaava vähennys

• Maahantuonnista suoritettavaa veroa koskeva 
vähennys sisällytetään muiden vähennettävien 
verojen kanssa samaan veroilmoituksen kohtaan
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Arvonlisäveron laskeminen 1/2

• Veron peruste on Tullin EU:n tullilainsäädännön mukaan määrittämä tullausarvo 
jollei arvonlisäverolaissa toisin säädetä (AVL 88.1 §)

• Tullausarvon määrään lisätään tavaran maahantuonnin yhteydessä valtiolle ja 
EU:lle kannettavat verot:
• Tullit, tuontimaksut ja muut maksut
• Tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus-, sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset
• Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja 

muut maksut

• Tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat tulee säilyttää osana kirjanpitoaineistoa. 
Ne ovat myös arvonlisäveron vähennysoikeuden edellytyksenä (AVL 102 a §)
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Arvonlisäveron laskeminen 2/2
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Arvonlisäveron ilmoittaminen
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Ahvenanmaan veroraja

• Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen väliset tuonnit
• Kuljetusasiakirja kuten rahtikirja tai kauppalasku toimii tulli-ilmoituksena (myös näyttö 

viennistä)
• Ajankohta jolloin asiakirja (rahtikirja/kauppalasku) on annettu Tullille ja tavara on esitetty 

Tullille, on tulli-ilmoituksen hyväksymispäivä

• Ahvenanmaan verorajalla ei kanneta tulleja
• Tulli ei vahvista tavaran tullausarvoa
• Ahvenanmaan ja muun Suomen välisellä verorajalla tavaran maahantuoja ei saa 

tullauspäätöstä

• Ilmoittajana oleva välillinen edustaja on pääsäännöstä poiketen verovelvollinen, 
kun päämies on yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka ei ole 
arvonlisäverovelvollinen
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Esimerkkejä

• Mistä nähdään veron peruste?

• Tulli antaa asiakkaalle tavaran maahantuonnin tullauksen yhteydessä 
tullauspäätöksen. Tullauspäätöksestä käyvät ilmi tullausarvo sekä Tullin kantamat 
tullit ja muut maksut.

• Veron peruste on lähtökohtaisesti Tullin EU:n tullilainsäädännön mukaan 
määrittämä tullausarvo (AVL 88 §) lisättynä tavaran kuljetus-, lastaus-, purkaus-
ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset sekä 
valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun 
ottamatta arvonlisäveroa (AVL 91 1, 93 § ja 93 a §).
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Esimerkkejä

• 24 %:n verokantaan kuuluvien tavaroiden tullausarvo on 1.000 euroa ja 10 %:n 
verokantaan kuuluvien tavaroiden tullausarvo on 1.500 euroa. Lähetykseen 
kuuluvien tavaroiden tullausarvo on yhteensä 2.500 euroa. Lähetyksen kotimaan 
rahti on 80 euroa. Mikä on arvonlisäveron määrä?

• 24 %:n verokantaan kuuluvien tavaroiden suhdeluku lähetyksen arvosta on 1.000 / 
2.500 = 0,40. Osuus rahdista on 0,40 * 80 euroa = 32 euroa. Veron peruste on 
tullausarvo + suhteellinen osuus rahdista eli 1.000 euroa + 32 euroa = 1.032 euroa

• 10 %:n verokantaan kuuluvien tavaroiden suhdeluku lähetyksen arvosta on 1.500 / 
2.500 = 0,60. Osuus rahdista on 0,60 * 80 euroa = 48 euroa. Veron peruste on 
tullausarvo + suhteellinen osuus rahdista eli 1.500 euroa + 48 euroa = 1.548 euroa.

• Arvonlisäveron määrä on 1.032 * 0,24 + 1.548 euroa * 0,10 = 247,68 euroa + 154,80 
euroa = 402,48 euroa

49



Esimerkkejä

• Miten ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella tavaran maahantuonti, kun tavara 
on Suomessa säädetty verottomaksi, esimerkiksi tavaranäytteet?

• Maahantuonnin arvonlisäveron peruste ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella.

• Tavara ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella: ”Tavaroiden maahantuonti EU:n 
ulkopuolelta”. Koska tavara on säädetty Suomessa verottomaksi ei kohdissa ”Vero 
tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta” tai ”Verokauden vähennettävä 
vero” ilmoiteta mitään.
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KILA:n yleisohje arvonlisäveron 
kirjaamisesta 

Hankinta tulee kokonaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön

Maahantuonti 24 % * Suoritettava alv Vähennettävä alv Rahatili
Veron peruste 10.500,00 10.500,00
Alv-kirjaus 2.520,00 2.520,00

*) Käytännössä saattaa olla perusteltua seurata maahantuontiin liittyviä kuluja omilla erillisillä tileillään
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Tullauspäätös ja siihen liittyvät asiakirjat tulee säilyttää osana 
kirjanpitoaineistoa. Ne ovat myös arvonlisäveron vähennysoikeuden 
edellytyksenä (AVL 102 a §)



Ei vähennykseen oikeuttavaan käyttöön

Hankinta ei tule vähennykseen oikeuttavaan käyttöön

Maahantuonti, ei vähe.kelpoinen Suoritettava alv Vähennettävä alv Rahatili
Veron peruste 10.000,00 10.000,00
Alv-kirjaus 2.400,00 2.400,00

Pääkirjatili

Ryhmä, johon päätetään 
taseessa tai 
kululajikohtaisessa 
tuloslaskelmassa

Maahantuonti 24 % Materiaalit ja palvelut
Maahantuonti, ei 
väh.kelp. Materiaalit ja palvelut

Suoritettava alv
Muut (lyhytaikaiset) 
velat

Vähennettävä alv
Muut (lyhytaikaiset) 
saamiset
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Jatkuvan oppimisen ja 
työllisyyden palvelukeskus
Taloustorstai 19.8.2021

Maarit Kallio-Savela @KallioMaarit



Jatkuva oppiminen

Aikuisten osaamisen 
kehittäminen
• Työelämässä olevien osaamisen 

kehittäminen

• Työttömien osaamisen 
kehittäminen

• Työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevien osaamisen kehittäminen



Jatkuvan oppimisen ohjauksen, säätelyn ja 
julkisen rahoituksen keskeiset instrumentit
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OKM

Toimintalainsäädäntö
Valtionosuus, valtionavustus

Mukana voi olla myös kuntien rahoitusosuus

OKM-TEM
Osaamisen ja 
työllisyyden 

palvelukeskus
Valtionavustus

Hankinnat

TEM

Työvoimakoulutus
Kotouttamiskoulutus

Hankinnat

Työttömät tai 
työttömyysuhan alla 

olevat

Ei tutkintotavoitteinen 
koulutus

Muuta julkisesti tuettua 
koulutustarjontaa 

täydentävän koulutuksen 
muiden osaamispalveluiden

rahoittaminen;

Työmarkkinoille tulevat, työmarkkinoilla olevat, 
työvoimakoulutus (tutkinnot tai tutkinnon osat) 

Tutkinnon tai tutkinnon osat

Jossain tapauksessa myös ei tutkintotavoitteinen 
koulutus

ml. Vapaa sivistystyö
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1) tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden 
kehittäminen ja koordinointi;

2) osaamis- ja työvoimatarpeen 
ennakointitiedon analysointi;

4) alueellisten ja muiden 
yhteistyöverkostojen tuki ja 
vaikuttavuuden edistäminen

3) erityisesti työssä oleville ja työvoiman 
ulkopuolella oleville suunnatun ja muuta 
julkisesti tuettua koulutustarjontaa 
täydentävän koulutuksen ja muiden 
osaamispalveluiden rahoittaminen

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen 
tehtävät  2 §

Toiminta käynnistyy loppuvuodesta 2021



Rahoitus Vuosi 2021

29.01.04 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen 
toimintamenot - 3. LTA 27.5.2021

Momentille myönnetään 46 300 000 euroa
• 40 000 000 euroa koulutukseen ja osaamispalveluihin, kohderyhmien 

tavoittamiseen, koulutuksen aikaisiin tukitoimiin, ennakointiin ja 
osaamiskartoituksiin sekä kehittämisestä ja kokeiluista aiheutuvien menojen ja 
avustusten maksamiseen. 

• 5 200 000 euroa jatkuvan oppimisen uudistukseen (RRF pilari3) osana elpymis-
ja palautumissuunnitelmaa. Määrärahaa saa käyttää sen jälkeen, kun Euroopan 
unionin omien varojen järjestelmästä annettu neuvoston päätös (EU, Euratom) 
2020/2053 on tullut voimaan.

• 1 100 000 euroa määrärahasiirrot palvelukeskuksen toimintamenoihin 
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Rahoitus Vuosi 2022
29.01.04 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintamenot 

VM ja OKM TAE 2022

Pysyviin toimintamenoihin (määrahasiirtoina OKM:n toisilta momenteilta):

VM: 1,1 milj.€

OKM: 1,1 milj. €

elpymis- ja palautumissuunnitelmaan liittyvässä Suomen kestävän kasvun 
ohjelmassa kaavaillaan jatkuvaan oppimiseen rahoitusta, jolla tuetaan 
työelämässä tarvittavien uusien taitojen hankkimista ja työllistymistä.
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Sivistystoimen 
valtionavustukset
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https://www.oph.fi/fi/rahoitushaut

https://minedu.fi/avustukset

https://aviavustukset.fi/

https://www.oph.fi/fi/rahoitushaut
https://minedu.fi/avustukset
https://aviavustukset.fi/


KOSKI-TIETOVARANTO 
OPETUKSEN JA 
KOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄMISESSÄ

Päivi Väisänen-Haapanen   @HaapaPaivi



Vastuu kentällä
Tietojen oikeellisuus
Tietojen ajantasaisuus
Johto ja 
asiaan liittyvät osapuolet

KOSKI-tietovaranto osana opetuksen ja 
koulutuksen järjestämistä
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Kunnat 
Koulutuksen järjestäjät

23.6.2021 Päivi Väisänen-Haapanen 

Verkostot
Kuntalehti
Uutiskirjeet 
s-posti, some
Taloustorstai KUMA ym. 
Infot
Kouluikkuna-raportti

Kuntaliiton viestintätuki

OKM 
Ohjaus, päätökset
OPH hallinnoi
Teemme yhteistyötä: 
tiedonkeruu, tietovarannot, 
talousraportointi (VK)

Valtio 
Valtakunnallinen tietovaranto

Oppilaan/opiskelijan 
Oikeusturva

Tietojen oikeellisuus
Jatko-

opintomahdollisuudet
Mahdolliset taloudelliset 

vaikutukset 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170884

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170884
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OPH:n määräys 19.7.2021



65



66



67



68



69

SEURAA OSOITTEESTA TIEDOTUSTA JA KOULUTUKSIA
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ajankohtaiset

•Nuorten perusopetuksen tiedot KOSKI-palvelussa keskiviikkona 
18.8.2021 klo 9.00-12.00.
•Perusopetuksen lisäopetuksen tiedot KOSKI-palvelussa 
keskiviikkona 25.8.2021 klo 9.00-11.00
•Aikuisten perusopetuksen tiedot KOSKI-palvelussa 
keskiviikkona 1.9.2021 klo 9.00-12:00
•Lukioon valmistavan koulutuksen (LUVA) tiedot KOSKI-
palvelussa keskiviikkona 8.9.2021 klo 9.00-11.00
•Lukion oppimäärän opiskeluoikeuksien tiedot KOSKI-palvelussa 
tiistaina 14.9.2021 klo 9.00-12:00.
•Lukion aineopiskelun opiskeluoikeuksien tiedot KOSKI-
palvelussa keskiviikkona 15.9.2021 klo 9.00-12:00.

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ajankohtaiset
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-NuortenperusopetuksentiedotKOSKI-palvelussakeskiviikkona18.8.2021klo9.00-12.00.
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-Perusopetuksenlis%C3%A4opetuksentiedotKOSKI-palvelussakeskiviikkona25.8.2021klo9.00-11.00
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-AikuistenperusopetuksentiedotKOSKI-palvelussakeskiviikkona1.9.2021klo9.00-12:00
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudetKoulutuksetjatilaisuudet-Lukioonvalmistavankoulutuksen(LUVA)tiedotKOSKI-palvelussakeskiviikkona8.9.2021klo9.00-11.00
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-Lukionoppim%C3%A4%C3%A4r%C3%A4nopiskeluoikeuksientiedotKOSKI-palvelussatiistaina14.9.2021klo9.00-12:00.
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet#Koulutuksetjatilaisuudet-LukionaineopiskelunopiskeluoikeuksientiedotKOSKI-palvelussakeskiviikkona15.9.2021klo9.00-12:00.


Valtionosuus-
päätöksiin tehty 
oikaisuja 150 kpl

https://www.oph.fi/fi/palvelut/esi-ja-
perusopetuksen-korjaukset-ja-oikaisuvaatimukset

https://vos.oph.fi/rap/vos/v21/vop6os21.html



Syitä oikaisuihin 2021

Tiedonkeruumuutos 
Koskeen, tiedot ei tule 
Tilastokeskuksesta.

Järjestelmäyhteyksien 
toimimattomuus 
datasiirroissa.

Pidennetyn 
oppivelvollisuuden 
perusteen 
puuttuminen/ilmoittamatta 
jättäminen tietovarannosta.



Suoritehinnat ja kertoimet 2021
Esi- ja perusopetuksen lisärahoitus

KL/pvh

Kertoimet 
Laskennall. 

peruste
Suorite

Perusopetus, vaikeimmin 
kehitysvammaiset 4,76 32 647,09 oppilas
Perusopetus, muut pidenn. oppivelv. 
oppilaat 2,97 20 370,09 oppilas
Lisäopetus 1,26 8 641,88 oppilas
Sisäoppilaitoslisä 0,46 3 154,97 oppilas
Koulukotikorotus 1,86 12 757,06 oppilas
Pidenn. oppivelv. 5-v esiopetus 1,41 9 670,67 oppilas
Joustava perusopetus 2 829,64 oppilas
Perusopetukseen valmistava opetus 0,186 1 275,71 läsnäolokuukausi
PerusopetusL 46 § aikuisten perusopetus, 0,046 315,50 kurssi
paitsi yksittäisten oppiaineiden 
kurssit/kurssi 278,35 kurssi



Ovatko tiedot tallentuneet omasta 

järjestelmästä oikein Koski-tietovarantoon?

Ovatko tiedot ajantasaisena KOSKESSA?

Tarkista rahoituspäätökset

Huomioi oikaisuvaatimusajat

Oikaisut rahoitukseen ja KOSKI-järjestelmään.

KOSKI-tietovaranto
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MUISTA 
AINA

Tilastokeskus saa oppilaat KOSKI-
tietovarannosta ja yhdistää 
väestörekisteristä kotikuntatiedon. 
VM:ään ilmoitus, jos julkaistussa 
ennakollisessa valtionosuuslaskelmassa 
virhe. Ei voi tehdä oikaisuvaatimusta 
maksatukseen. Jos ilmoittajan virheitä, 
kunnat/opetuksenjärjestäjät sopivat 
mahdollisista korjauksista.

2022
ESI- JA PERUS-

OPETUKSEN 
KOTIKUNTA-
KORVAUKSET 

31.12.2020 
MUKAISENA

LISÄÄ 
TIETOA

LINKEISSÄ

•Koulutuksen järjestäjän ylläpitämä tiedonlaatu 
KOSKI-tietovarannossa
•Käyttäjäohjeet koulutuksen järjestäjille
•KOSKI-klinikat
•KOSKI-UKK
•Koulutukset ja tilaisuudet
•KOSKI-data - vertailuaineistoja ja 
tiedonhyödyntäjien raportteja
•Vuosikello KOSKI-datan käyttöön tilastoinnissa ja 
valtionosuusrahoituksen laskennassa

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=195147928
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613208
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-klinikat
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/KOSKI-UKK
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Koulutukset+ja+tilaisuudet
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613335
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190612753


https://www.oph.fi/fi/
valtionosuudet
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Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut vuoden 
2021 oppivelvollisuuden suorittamisen 
tarkistuspäivän

Oppivelvollisen on hakeuduttava perusopetuksen jälkeiseen 
oppivelvollisuuskoulutukseen ennen perusopetuksen 
viimeisen vuosiluokan päättymistä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö päättää vuosittain ajankohdan, johon 
mennessä perusopetuksen järjestäjän tulee selvittää, ovatko 
oppivelvolliset aloittaneet perusopetuksen jälkeisessä 
oppivelvollisuuskoulutuksessa. Perusopetuksen järjestäjän 
ohjaus- ja valvontavastuu päättyy, kun oppivelvollinen on 
aloittanut perusopetuksen jälkeisessä 
oppivelvollisuuskoulutuksessa tai viimeistään 27.8.2021.

Asuinkunnan tehtävänä on kahden kuukauden kuluttua 
ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa 
oppivelvolliselle opiskelupaikka.
OKM:n päätös löytyy tästä.

https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ajankohtaiset

Hakeutumista ja opintojen aloittamista 
koskevat tiedot selvitetään ns. Koski-
tietovarantoon tallennettujen tietojen 
perusteella. Oppivelvollisen tulee koulutuksen 
järjestäjän pyynnöstä toimittaa selvitys 
hakeutumisesta ja opintojen aloittamisesta, 
jos tiedot eivät käy ilmi edellä tarkoitetuista 
rekistereistä. On tärkeää, että opintoja 
koskevat tiedot rekistereissä ovat 
oppivelvollisuuden suorittamisen 
tarkistuspäivänä ajantasaiset. 

https://wiki.eduuni.fi/download/attachments/190612339/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_oppivelvollisuuden_tarkistusp%C3%A4iv%C3%A4st%C3%A4_2021_ja_liitteet.pdf?version=1&modificationDate=1618985692447&api=v2
https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ajankohtaiset


Vapaa sivistystyö KOSKI-tietovarantoon
1.8.2021 

OPPIVELVOLLISUUDEN LAAJENTAMINEN

- Kansanopistojen vapaan sivistystyön 
koulutus oppivelvollisille

- Kansanopistojen kotoutumiskoulutus 
oppivelvollisille

- Kansanopistojen vapaan sivistystyön 
lukutaitokoulutus 

- Pakollisuus

VAPAA SIVISTYSTYÖ

- Vapaan sivistystyön ns. 
vapaatavoitteinen koulutus

- Vapaaehtoisuus oppilaitoksen 
ylläpitäjille

- Opiskelijan suostumus
- Suoritustietojen tallentaminen 

aikaisintaan 1.8.2021 lukien
- Edellyttää osaamisperusteisuutta
- Tarkista, mitä saa tallentaa.
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Vapaan sivistystyön KOSKI-tiedotteet sekä Vapaan sivistystyön 
opiskeluoikeudet -ohjesivu (OPH)

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201900974
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=201897203


Ennakkotiedote muutoksista
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https://www.oph.fi/sites/default/files/d
ocuments/Ennakkotiedote%20%20kusta
nnnustiedonkeruun%20muutoksista%20
2021-
2022%20l%C3%A4hetetty%2023.6.2021_
0.pdf
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Ennakkotiedote  kustannnustiedonkeruun muutoksista 2021-2022 l%C3%A4hetetty 23.6.2021_0.pdf
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Sosiaali- ja terveydenhuollon 
menojen kehitys
Taloustorstai 19.8.2021

@PernuMaria



Suurten kaupunkien 
terveydenhuollon kustannukset

Keskisuurten kuntien sosiaali- ja 
terveydenhuollon kustannukset

82

Kustannusvertailut 2020

https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2115-suurten-kaupunkien-terveydenhuollon-kustannukset-vuonna-2020
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2021/2116-keskisuurten-kuntien-sosiaali-ja-terveystoimen-kustannukset-vuonna-2020


Suurten kaupunkien kustannukset
• Kokonaiskustannukset yht. noin       

5 365 miljoonaa euroa
• 2491 euroa per asukas
• Muutos 2,2 % vuodesta 2019 

• Perusterveydenhuolto noin 2 568 
miljoonaa euroa

• Erikoissairaanhoito noin 2 797 
miljoonaa euroa. 

• Ympärivuorokautinen hoito noin       
1 619 miljoonaa euroa (sis. kotihoidon, 
perusterveydenhuollon laitoshoidon, 
sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon ja 
tehostetun asumispalvelun)
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Suurten kaupunkien terveydenhuollon
kustannukset toimintamuodoittain vuonna 2020
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Keskisuurten kuntien kustannukset

• Kustannukset yht. noin 1 278 milj. 
euroa
• sosiaalitoimen kustannukset noin 

560 miljoonaa euroa 
• terveystoimen kustannukset yli   

718 miljoonaa
• 3 747 euroa per asukas. 
• Muutos 2,3 % vuodesta 2019 

• Terveystoimi sisältää 
erikoissairaanhoidon sekä 
perusterveydenhuollon 
kustannukset yhteensä.
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Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen
kustannukset toimintamuodoittain vuonna 2020
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Ikävakioidut kustannukset €/asukas, deflatoituna
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Kelan korvaaman yksityisen terveydenhuollon ikävakioidut 
kustannukset euroa/asukas vuosina 2001-2020
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Vaikutuksia kustannuksiin
• Kotikuntalain mukaiset korvaukset

• Pitkäaikaisen laitoshoidon purku / 
muutos pitkäaikaisen tehostetun 
palveluasumisen yksiköiksi 

• Kasvanut palveluntarve (tpa, 
kotihoito, lastensuojelu)

• Hoitotarvikejakelun lisääntyneet 
hankinnat

Korona:

• Henkilöstöresurssien kohdentaminen

• Suojavarusteiden hankinta

• Ensihoidon tarvikeostot

• Erikoissairaanhoidon kulut

• Suun terveydenhuollon supistettu toiminta 
(jonon purku) suurissa kaupungeissa
• Esim. Tampere: Koronaviruspandemia vaikutti 

merkittävästi vuoden 2020 kustannusten 
kasvuun erityisesti avoterveydenhuollon ja 
ikäihmisten palveluissa -välittömien 
kustannusten vaikutus tilastossa on yhteensä 
noin 10 milj. euroa.

• Esim. Helsinki: Tilanteen seurauksena on 
syntynyt mittava hoito- ja palveluvelka.
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44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän 
sote-nettotoimintamenojen 

tammi-huhtikuu 2021

Osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2021 – 2015 

Kuntaliiton verkkosivuilla

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/suurimpien-kuntien-sosiaali-ja-terveydenhuollon-nettotoimintamenot


44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän nettotoimintamenojen tammi-huhtikuu 
Kokonaismuutos (%) verrattuna edelliseen vuoteen

- Sote-asiakasmaksujen enimmäismääriä korotettiin 1.1.2016 lukien.
- Kilpailukykysopimus näkyi kustannuksissa erityisesti vuonna 2017, jolloin työaikaa pidennettiin, lomarahoja vähennettiin ja 
työnantajamaksuja alennettiin.
- Koronapandemia julistettiin maaliskuussa 2020.
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44 suurimman kunnan sekä 8 kuntayhtymän nettotoimintamenot euroa/asukas 
keskimäärin tammi-huhtikuussa 
- Sote-asiakasmaksujen enimmäismääriä korotettiin 1.1.2016 lukien.
- Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan 1.1.2017.
- Kilpailukykysopimus näkyi kustannuksissa erityisesti vuonna 2017, jolloin työaikaa pidennettiin, lomarahoja vähennettiin ja 
työnantajamaksuja alennettiin.
- Koronapandemia julistettiin maaliskuussa 2020.
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Sairaanhoitopiirien 
tammi-huhtikuu 2021

Osavuosi- ja vuosikatsaukset ajalta 2021 – 2015 

Kuntaliiton verkkosivuilla

https://www.kuntaliitto.fi/sosiaali-ja-terveysasiat/tilastot-ja-erillisselvitykset/sairaanhoitopiirien-osavuosi-ja-vuosikatsaukset
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Sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 
Kokonaismuutos (%) verrattuna edelliseen vuoteen

-Koronapandemia julistettiin maaliskuussa 2020.
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Sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 
Kokonaismuutos (%) verrattuna edelliseen vuoteen
- Terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismääriä korotettiin 1.1.2016 lukien.
- Kilpailukykysopimus näkyi kustannuksissa erityisesti vuonna 2017, jolloin palkankorotuksista luovuttiin, työaikaa 

pidennettiin, lomarahoja vähennettiin ja työnantajamaksuja alennettiin.
- Koronapandemia julistettiin maaliskuussa 2020.
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Valtionavustus covid-19 
kustannuksiin
Yhteenveto asetusluonnoksesta 3.8.2021

Mikko Mehtonen



Avustus
• Korona-avustuksia koskeva asetus on lausuntopalvelussa osoitteessa:

• https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fa759b3d-00b1-
4a07-9b33-793beeaeb5a8

• Lausuntoaikaa on annettu 27.8 asti
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fa759b3d-00b1-4a07-9b33-793beeaeb5a8


Avustus
• Avustusta myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa 

välittömiin covid19-epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kustannuksiin
• Valtion TA2021: 33.60.38 varaus yhteensä 1,6 mrd.
• Samalta momentilta korvataan myös testausteknologian kulut ja rajojen 

terveysturvallisuus
• Avustuksella ei korvata hoitovelkaa, jolle erillinen 450 m€ avustus 2021-2023

• Avustus jakautuu:
• toimintokohtaisiin avustuseriin (5-8 §),
• muiden välittömien kustannusten avustuserään (10 §),
• harkinnanvaraisen lisäavustuksen erään (11 §),
• 12 §:n mukaisten erityisten kustannusten kattamiseksi (12 §).
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Avustus tilinpäätöksissä
• Kuntaliiton näkemyksen mukaan avustuksen toinen erä tulisi kirjata vuoden 2021 

tilinpäätökseen, koska avustuksella korvattavat kulut ovat syntyneet vuoden 2021 
aikana
• Avustuksen toisen maksutauserän päätöksen tulisi siten olla avustusten saajien 

tiedossa viimeistään helmikuun alussa, jotta vuoden 2021 tilinpäätökseen ehditään 
sisällyttämään oikeat tiedot.

• Jos lopullisia päätöksiä ei pystytä tässä aikataulussa antamaan, ministeriö voisi 
esimerkiksi antaa avustuksista rekisteröityjen tietojen pohjalta ennakolliset 
päätökset, joita myöhemmin tarkennettaisiin lopullisissa kunnille annettavissa 
päätöksissä
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Avustuksen saaja
• Avustus myönnetään ensisijaisesti kunnille

• Avustus voidaan myöntää myös toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle niiden toimintojen 
osalta, joihin kunta ei itse hae avustusta ja joiden osalta järjestämisvastuu on siirretty

• Ei yksityisille, jos ulkoistettu: ostajakunta hakee ja siirtää lisälaskutuksella
• Ylimääräinen osa palautettava

• 10 §:ssä säädetyn korvauksen osalta avustusta voidaan myöntää myös 
sairaanhoitopiireille

• 12 §:ssä tarkoitettu korvaus erityisistä kustannuksista voidaan myöntää niille 
kunnille ja kuntayhtymille, joille on aiheutunut pykälässä tarkoitettuja 
kustannuksia
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Toimintokohtainen avustus

• Toimintokohtaista avustusta myönnetään seuraaviin toimintoihin:
1) covid-19-testaus
2) covid-19-tartuntojen jäljittäminen
3) rokottaminen covid-19-tautia vastaan
4) covid-19-taudin sairaalahoito

• Valtionapuviranomainen määrittää keskimääräisen yksikköhinnan
• Ei säädetä asetuksessa
• Tavoitteena, että kustannukset katetaan koko maan tasolla sekä kuntakohtaisesti
• Yksikköhinta 40-65 % todellisesta
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1) covid-19-testaus 5§
• Korvaus: testimäärä * testauksen yksikköhinta

• Testausmäärät ensisijaisesti hakijoilta
• STM arvioi tiedon luotettavuutta

• Myös sekvensointi siltä osin kun siitä tulee kunnalle kuluja
• Valtaosa sekvensoinnista tehty THL:n kustannuksella

• Vain ne testikulut joiden kustannukset jäivät kuntien maksettavaksi
• Esim. rajojen terveysturvallisuus vähennettävä

• ”Testausmäärissä huomioitaisiin PCR-testien lisäksi antigeenitestit, pika-PCR-
testit sekä vasta-ainetestit”

• Arvioitu kokonaiskulu 600 m€
• Kuntaliiton kevään arvio 790 m€
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STM:n arvio:
80-90 €/testi

Yksikkökorvausta 40-65 % 
tästä?



2) covid-19-tartuntojen jäljittäminen 6§

• Korvaus: tartuntamäärät * yksikköhinta

• Kuntakohtaiset tartuntamäärät THL:n tilastoista

• Arvioitu kokonaiskulu 40 m€
• Kuntaliiton kevään arvio 90 m€
• Jäljittämistyössä paljon henkilöstöä joka irrotettu muista tehtävistä (huom. hoitovelka 

korvataan erikseen)
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STM:n arvio:
310-320 

€/tartunta



3) rokottaminen covid-19-tautia vastaan 7§
• Korvaus: rokotusmäärät * yksikköhinta

• Mistä data?

• Osa kunnista on tehnyt yksityisten toimijoiden kanssa sopimuksia, joiden 
perusteella kunta luovuttaa rokotteita yksityisille toimijoille annettavaksi siten, 
että yksityinen toimija kattaa kustannuksensa sairausvakuutuslain mukaisten 
korvausten kautta:
• Ei oteta huomioon osana rokotusmääriä
• Jos kunta kuitenkin maksaa yksityiselle rokotusten antamisesta, nämä lasketaan osaksi 

rokotemääriä

• Arvioitu kokonaiskulu 80 m€
• Kuntaliiton kevään arvio 80 m€
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STM:n arvio:
10-15 

€/rokotus



4) covid-19-taudin 
sairaalahoito 8§

• Korvaus: covid-19-hoidon hoitopäivät * yksikköhinta

• PTH hoitopäivät hakijoilta saadun tiedon mukaan

• Erikoissairaanhoito ja tehohoidon hoitopäivät THL:n tiedoista

• PTH:n, erikoissairaanhoidon sekä tehohoidon hoitopäiville omat yksikköhinnat
• Avohoitoa ja kotisairaanhoitoa ei korvata

• Sairaanhoitopiirien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivien avustusta voi 
hakea vain 2021 huhtikuun alusta vuoden loppuun asti ulottuvalle ajanjaksolle
• Aiemmat tuet ovat jo kattaneet alkuvuoden
• Jos kunnat tuottavat erikoissairaanhoitoa niin voivat hakea koko vuoden osalta

• Arvioitu kokonaiskulu 60 m€
• Kuntaliiton kevään arvio 130 m€
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STM:n arvio €/hoitopäivä

PTH 350-450

Erikoissairaanhoito 800-1000

Tehohoito 3000-3200



Avustus muihin välittömiin kuluihin 10§

• Kunnan asukasluku * yksikkökustannus

• Sairaanhoitopiireillä alueen asukasluku mutta oma yksikkökulu

• Mahdollista hakea vain ensimmäisellä hakukerralla

• Tällä katettaisiin toimintokohtaisten (5-8 §) erien ulkopuolisia kuluja
• Esimerkiksi suojavarusteiden hankinta

• Arvioitu kokonaiskulu 130-160 m€
• Kuntaliiton kevään arvio laite ja tarvikehankinnoista 140 m€
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Harkinnanvarainen avustus 11§
• Hakijan tulee osoittaa, että tietyssä toiminnossa oma (toteutunut) 

yksikkökustannus on merkittävästi korkeampi
• Harkinnanvaraista myönnetään vain toimintokohtaisten kulujen paikkaamiseksi
• Harkinnanvaraista hakevat vain ne jotka ovat oikeutettuja toimintokohtaisiin eli 

esimerkiksi kuntayhtymä vain jos se hakee kuntien puolesta (kunnat siirtäneet 
hakuoikeutensa)

• Mahdollista hakea vain toisella hakukerralla
• Koko vuoden toteumaan liittyvien tietojen perusteella

• Avustuksen edellytyksenä:
• poikkeava kustannustaso ei ole aiheutunut hakijan tehottomuudesta
• kustannuksille on alueen olosuhteet huomioiden perusteltu syy
• lisäavustuksen myöntäminen on hakijalle aiheutuneet kustannukset ja hakijan saama 

avustus ja valtion muu rahoitus kokonaisuudessaan huomioiden tarpeellista
• Eli huomioidaan kokonaisuus
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Korvaus erityisistä kustannuksista 12§
• Jos hakija osoittaa, että sille on aiheutunut tartuntatautilain (1227/2016) 79 §:n 2 

momentissa tarkoitettuja valtion vastuulle kuuluvia kustannuksia, nämä kustannukset 
katetaan avustuksella täysimääräisesti, jos kustannukset muutoin jäisivät hakijan vastuulle. 
Kustannukset katetaan avustuksella riippumatta siitä, onko kustannuksia yritetty periä 
lainkohdassa tarkoitetulta henkilöltä. Testauksen osalta kustannukset katetaan vain siltä 
osin kuin kustannus ei tule katetuksi osana testauksen laskennallista korvausta.

109

79 § Valtion osallistuminen erityisiin kustannuksiin, 2 momentti:

Valtio vastaa terveydenhuollon häiriötilanteessa kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet henkilön 
määräämisestä karanteeniin, eristykseen tai pakolliseen terveystarkastukseen yleisvaarallisen tai 
yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin vuoksi, jos henkilöllä ei ole Suomessa 
kotikuntaa ja aiheutuneita kustannuksia ei ole saatu muutoin perittyä.



Avustuksen hakeminen
• Haetaan STM:ltä

• 1. haku: tammi-elokuun 2021 aikana syntyneet kulut

• 2. haku: syys-joulukuun 2021 aikana syntyneet kulut
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Hakemuksesta on käytävä ilmi haettavaksi ilmoitetun ajanjakson osalta:
1) kuntakohtainen testausmäärä;
2) rokoteannosten määrä, jotka kunta on luovuttanut yksityisille toimijoille 

rokotusten järjestämistä varten sopimuksella, jonka perusteella kunta ei korvaa 
rokottamisen kustannuksia;

3) perusterveydenhuollon covid-19-hoitopäivien lukumäärä sekä kunnan tuottamien 
erikoissairaanhoidon covid-19-hoitopäivien lukumäärä;

4) selvitys harkinnanvaraisen avustuksen perusteista, jos hakija hakee lisäavustusta;
5) selvitys 12 §:n mukaisten erityisten kustannusten määrästä, jos hakija hakee 

tällaisten kustannusten korvaamista;
6) muut tiedot, joita valtionapuviranomainen hakuohjeistuksessa edellyttää 

ilmoitettavaksi.



Perustelumuistiosta poimittua



Avustuksen kattavuus

• ”Yksikkökorvaukseen perustava kustannusten korvaaminen palkitsisi kuntia ja 
kuntayhtymiä kustannustehokkaasta toiminnasta. Koska avustus määräytyisi 
laskennallisin perustein, osa kunnista ja kuntayhtymistä voisi saada vähemmän ja 
osa puolestaan enemmän korvauksia suhteessa toteutuneisiin kustannuksiin. 
Mallin voidaan kuitenkin arvioida tuottavan avustuksen riittävän oikean 
kohdentumisen, koska myönnettävä avustus perustuisi toiminnan todellista 
volyymia kuvaaviin tietoihin. Korvausten taso tullaan mitoittamaan siten, että 
epidemian hoidosta aiheutunut kustannusten lisääntyminen tulee avustus ja muu 
valtion rahoitus huomioiden valtakunnan tasolla kokonaisuudessaan 
täysimääräisesti katetuksi ja myös kuntakohtaisesti tarkasteltuna kustannukset 
tulisivat kompensoiduiksi.”
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Korvauksen taso

• ”Lähtökohtaisesti valtio osaltaan rahoittaa toimintaa kuntien valtionosuusjärjestelmän 
kautta valtionosuusprosentin mukaisella osuudella (noin 25 %). Tartuntatautien 
vastustamistyöstä säädettäessä ei ole kuitenkaan varauduttu suoraan koronapandemiasta 
seuranneeseen tilanteeseen eikä hallituksen hybridistrategian perusteella määräytyviin 
toimiin ja niiden laajuuteen. Poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa on perusteltua, että 
valtio ottaa laajemman vastuun aiheutuneista kustannuksista. Valtionosuusjärjestelmän 
kautta kanavoituva rahoitus on tästä huolimatta otettava huomioon määritettäessä 
avustuksen perusteena käytettäviä yksikkökorvauksia. Samoin on huomioitava se, että 
covid-19-taudin torjuntaan ja hoitoon liittyviä tehtäviä hoidetaan merkittäviltä osin 
sellaisilla resursseilla, joista olisi aiheutunut kustannuksia myös ilman epidemiaa (esim. 
vakituisen henkilökunnan palkkakulut). Tästä syystä yksikkökorvaus ei vastaisi 
avustettavien toimintojen keskimääräisiä yksikkökustannuksia, vaan asetettaisiin sellaiselle 
tasolle, jolla kunnille syntyneet lisäkustannukset tulisivat täysimääräisesti kompensoiduiksi 
avustus ja valtion muu rahoitus kokonaisuutena huomioiden. Korvauksen taso olisi 
toiminnosta riippuen noin 40-65 % prosenttia arvioiduista keskimääräisistä 
yksikkökustannuksista. Yksikkökorvausten tarkka määrittäminen jäisi 
valtionapuviranomaisen harkittavaksi.”
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Tapahtumat ja koulutusohjelmat
- Syksy 2021

Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi
• 26.-27.8. Virtuaalitapahtuma

Laskentafoorumi 
• 14.-15.10. Etätapahtuma
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ILMOITTAUTUMINEN: 
www.fcg.fi/koulutusKunta-alan laskentatoimen koulutusohjelma

• Avausjakso 8.-9.9. Helsinki



Ajankohtaispäivät verkossa
– Syksy 2021

Konsernitilinpäätöksen laatimisen peruskurssi
• 1.- 2.9.

Sektoriluokituksen soveltaminen automatisoidussa 
talousraportoinnissa – mitä uutta?

• 21.9.

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto kunnissa ja 
kuntayhtiöissä – näin pääset liikkeelle

• 4.10.
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Ajankohtaispäivät verkossa 
– Syksy 2021

Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä
• 12.- 13.10.

Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä
• 26.- 27.10.

Kunnan verotulot ja valtionosuudet
• 26.- 27.10.

Ajankohtaista kunnallisen osakeyhtiön tilinpäätöksestä
• 8.11.

Ajankohtaista kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä
• 9.11.
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Ajankohtaispäivät verkossa 
– Syksy 2021

Verotulo Hotline
• 9.11. Helsinki + striimaus

Ammatillisen koulutuksen tilinpäätöspäivä
• 16.11. Helsinki + striimaus

Korkeakoulujen tilinpäätöspäivä
• 17.11. Helsinki + striimaus

Sosiaali- ja terveystoimen tilinpäätöspäivä
• 23.11.

Kuntien ja kuntakonsernien tilinpäätöspäivät
• 12.-13.1.2022

Kuntakonsernin johtaminen - lainsäädäntö, strategia ja talous
• 25.- 26.11. Helsinki + striimaus
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