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Valtiovarainministeriö    4.10.2017 

Kunta- ja aluehallinto-osasto 

 

 

Sote-siirron muutosrajoitin - kuntien tehtävien järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvien ta-

loudellisten vaikutusten rajaaminen 

 

Tehtävien järjestämisvastuun siirron yhteydessä kunnista maakuntiin siirtyvät tulot ja kus-

tannukset vastaavat koko maan tasolla toisiaan. Sen sijaan kuntakohtaisesti ne eivät ole yh-

tä suuret vaan joissakin kunnissa tuloja siirtyy euromääräisesti enemmän kuin kustannuksia 

ja vastaavasti joissakin kunnissa kustannuksia siirtyy tuloja enemmän. 

 

Lähtökohtaisesti useissa kunnissa kuntakohtaiset muutoksen talouden tasapainotilaan (vuo-

sikate vs. poistot) ovat merkittävät, koska siirtyvät kustannukset poikkeavat siirtyvistä tu-

loista. Suuret muutokset johtuvat useista tekijöistä: 

- Sote-kustannusten vaihteluväli kunnittain on suuri (2 400 – 6 200 euroa/as) 

- Kunnallisveron tuoton vaihteluväli on suuri eli lähes nelikertainen ääripäiden osalta, 

jolloin tasasuuruinen kunnallisveroprosentin alennus kohtelee kuntia euromääräisesti ja eu-

roa/asukas hyvin eri tavoin 

- Yhteisöveron tuotto vaihtelee kunnissa voimakkaasti, kuntaosuuden alentamisen vai-

kutus poikkeaa selvästi kuntakohtaisesti 

- Verotulojen alenema vaikuttaa merkittävästi verotuloihin perustuvaan valtionosuuden 

tasaukseen, ja ilman siihen esitettyjä muutoksia sekä sote-muutosrajoitinta, pääosa kunnis-

ta menettäisi oleellisesti valtionosuustulojaan 

 

Edellä mainituista syistä kuntien tehtävien järjestämisvastuun siirrosta aiheutuvien talou-

dellisten vaikutusten rajaaminen sote-uudistuksen yhteydessä on arvioitu välttämättömäksi 

kuntien talouden kantokyvyn takaamiseksi. Käytännössä kunnittaisia muutoksia uudistuk-

sessa rajataan kahdella erilaisella tasauselementillä: järjestelmämuutoksen tasauksella ja 

sote-siirron muutosrajoittimella. 

 

1. Sote-siirron muutosrajoitin 

 

Muutosrajoittimen perusteella kunnalle myönnetään valtionosuuden lisäystä, jos tehtävien 

järjestämisvastuun siirtyessä maakunnalle kunnan tulot vähenevät enemmän kuin mitä 

kunnasta maakunnalle siirtyvien kustannukset ovat. Lisäys ei ole täysimääräinen vaan se 

on rajoitettu 60 %:iin muutoksen suuruudesta. Vastaavasti kunnan valtionosuutta vähenne-

tään, jos siirtyvät kustannukset ovat siirtyviä tuloja suuremmat. Myös vähennyksen osalta 

muutos on rajoitettu 60 %:iin.  

 

Kuntien tekemät päätökset sote-menoista ennen uudistuksen voimaantuloa vaikuttavat suo-

raan kunnan muutosrajoittimen euromääräiseen tasoon. Uudistuksen voimaantulon myö-

hentämisen seurauksena laskelmissa käytetään vuosien 2018 ja 2019 tietoja siirtyvistä sote-

kustannuksista. Käytännössä muutosrajoitin toimii sillä tavoin, että kunnan lisätessä sote-

kustannuksiaan sen valtionosuus vähenee. Vastaavasti mikäli kunta pystyy pienentämään 

kustannuksiaan sen valtionosuus kasvaa. Alla olevassa laskentataulukossa pyritään havain-

nollistamaan muutosrajoittimen käyttäytymistä kustannusten muuttuessa ennen sote-

uudistuksen voimaantuloa.  
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Taulukko 1 Muutosrajoittimen euromäärä kunnassa x, jossa siirtyvät tulot ovat siirtyviä 

kustannuksia suuremmat 

- kustannusten oletettu muutos +- 4 prosenttia perustilanteeseen verrattuna 

 

1. Perustilanne  

 

Siirtyvät kustannukset 20 000 000 € 

Siirtyvät tulot  30 000 000 € 

 

Muutosrajoittimen määrä (30 000 000 – 20 000 000) x 0,6 = 6 000 000 € 

 

2. Kunta lisää sote-kustannuksia 4 %  

 

Siirtyvät kustannukset 20 800 000 € 

Siirtyvät tulot  30 000 000 € 

 

Muutosrajoittimen määrä (30 000 000 – 20 800 000) x 0,6 = 5 520 000 € 

 

Muutos: 5 520 000 – 6 000 000 = -480 000 euroa eli muutosrajoitin muuttuu epäedulli-

semmaksi sote-kustannusten noustessa. 

 

 

3. Kunta vähentää sote-kustannuksia 4 %  

 

Siirtyvät kustannukset 19 200 000 € 

Siirtyvät tulot  30 000 000 € 

 

Muutosrajoittimen määrä (30 000 000 – 19 200 000) x 0,6 = 6 480 000 € 

 

Muutos: 6 480 000 – 6 000 000 = 480 000 euroa eli muutosrajoitin muuttuu edullisem-

maksi sote-kustannusten vähentyessä. 

 

Esimerkkilaskelmassa 1 kunnan tilanne on lähtökohtaisesti epäedullinen, koska sen maa-

kuntaan siirtyvät tulot olisivat siirtyviä kustannuksia suuremmat. Tämän perusteella kun-

nalle myönnettäisiin valtionosuuden lisäystä 60 %:a siirtyvien tulojen ja kustannusten ero-

tuksesta = sote-siirron muutosrajoittimen määrä.  

 

Kunnan lisätessä sote-kustannuksia, sen siirtyvä kustannus kasvaa. Sen sijaan siirtyvien tu-

lojen ei arvioida muuttuvan. Näin siirtyvien tulojen ja kustannusten erotus pienenee ja sa-

malla muutosrajoittimen kautta saatava valtionosuuden lisäys pienenee. Kustannusten lisä-

yksellä olisi kaksi vaikutusta. Ensinnäkin kunnan taloudellinen tilanne heikkenee ennen so-

te-uudistuksen voimaantuloa kustannusten kasvaessa. Toisaalta se vaikuttaa pysyvästi 

kunnan valtionosuuden määrään (sitä pienentäen) uudistuksen jälkeen. Kunnan vähentäes-

sä kustannuksiaan, vaikutus on päinvastainen (kunnalle edullinen).  
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Taulukko 2 Muutosrajoittimen euromäärä kunnassa x, jossa siirtyvät kustannukset ovat 

siirtyviä tuloja suuremmat 

- kustannusten oletettu muutos +- 4 prosenttia perustilanteeseen verrattuna 

 

1. Perustilanne  

 

Siirtyvät kustannukset 20 000 000 € 

Siirtyvät tulot  30 000 000 € 

 

Muutosrajoittimen määrä (20 000 000 – 30 000 000) x 0,6 = - 6 000 000 € 

 

2. Kunta lisää sote-kustannuksia 4 %  

 

Siirtyvät kustannukset 31 200 000 € 

Siirtyvät tulot  20 000 000 € 

 

Muutosrajoittimen määrä (20 000 000 – 31 200 000) x 0,6 = -6 720 000 € 

 

Muutos: -6 720 000 – -6 000 000 = -720 000 eli muutosrajoitin muuttuu epäedullisem-

maksi sote-kustannusten noustessa. 

 

3. Kunta vähentää sote-kustannuksia 4 %  

 

Siirtyvät kustannukset  28 800 000 € 

Siirtyvät tulot   20 000 000 € 

 

Muutosrajoittimen määrä (20 000 000 – 28 800 000) x 0,6 = -5 280 000 € 

 

Muutos: -5 280 000 – -6 000 000 = 720 000 eli muutosrajoitin muuttuu edullisemmaksi 

sote-kustannusten vähentyessä. 

 

 

Esimerkkilaskelmassa 2 kunnan tilanne on lähtökohtaisesti ”edullinen”, koska sen maakun-

taan siirtyvät kustannukset olisivat siirtyviä kustannuksia suuremmat. Tämän perusteella 

kunnan valtionosuutta kuitenkin vähennettäisiin 60 %:a siirtyvien tulojen ja kustannusten 

erotuksesta = sote-siirron muutosrajoittimen määrä.  

 

Kunnan lisätessä sote-kustannuksia, sen siirtyvä kustannus kasvaa. Sen sijaan siirtyvien tu-

lojen ei arvioida muuttuvan. Näin siirtyvien tulojen ja kustannusten erotus kasvaa ja samal-

la muutosrajoittimen kautta tehtävä valtionosuuden vähennys kasvaa. Kustannusten lisäyk-

sellä olisi kaksi vaikutusta. Kuten laskentaesimerkissä 1, tässä tapauksessa kunnan talou-

dellinen tilanne heikkenee ennen sote-uudistuksen voimaantuloa kustannusten kasvaessa. 

Toisaalta se vaikuttaa pysyvästi kunnan valtionosuuden määrään (sitä pienentäen) uudis-

tuksen jälkeen. Kunnan vähentäessä kustannuksiaan, vaikutus on päinvastainen (kunnalle 

edullinen).  

 
Yksittäisen kunnan muutosrajoitinta ja sote-kustannusten muutosta voi tarkastella valtion-
osuussimulaattori-excelin avulla, joka löytyy alueuudistus.fi -sivuilta.  

http://alueuudistus.fi/kuntien-valtionosuusjarjestelma
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2. Järjestelmämuutoksen tasaus 

 

Sote- ja maakuntauudistus merkitsee huomattavaa muutosta koko kuntatalouteen. Valmis-

telun lähtökohtana ja tavoitteena on ollut, että talouteen kohdistuvat muutokset nykytilaan 

verrattuna olisivat mahdollisimman pienet. Tämän vuoksi muutosta lievennetään järjestel-

mämuutoksen tasauksella. Tasauksen perusteena käytetään kunnan tasapainotilaa, jota mi-

tataan vuosikatteen riittävyydellä poistoihin. Järjestelmämuutos on määritelmällisesti uu-

den rahoitusmallin tasapainotilan ja uudistusta edeltävän tasapainotilan erotus.   

 

Uudistuksen tullessa voimaan kuntien taloudellinen tasapainotilanne jäädytettäisiin lasken-

nallisesti vuodeksi nykyisen (vuoden 2019 arvioidun) tasapainotilanteen mukaiseksi kun-

nittain. Toisesta vuodesta lähtien muutos kohti uuden rahoitusmallin mukaista tasapainoti-

laa olisi +/- 25 euroa asukasta kohti vuosittain siten, että viidentenä vuonna enimmäismuu-

tos olisi +/- 100 euroa asukasta kohti. Tämän ylittävä osa jäisi toistaiseksi pysyvänä tasa-

uksena valtionosuuksiin. Muutoksen rajaaminen +/- 100 euroon asukasta kohti merkitsee 

sitä, ettei uudistus aiheuta yhdellekään kunnalle yli yhden tuloveroprosenttiyksikön muu-

tospainetta. 

 

Esimerkki 1: Kunnan tasapainotilan muutos on -150 euroa asukasta kohti 

 

   Muutos nykytilaan 

 

Vuosi 2020  0 euroa/as 

Vuosi 2021  - 25 euroa/as 

Vuosi 2022  - 50 euroa/as 

Vuosi 2023  - 75 euroa/as 

Vuosi 2024  -100 euroa/as 

 

Maksimimuutoksen ollessa rajoitettu 100 euroon asukasta kohti, yli -100 euroa asukasta 

menevä osuus (50 euroa/as) hyvitetään kunnalle toistaiseksi pysyvänä järjestelmämuutok-

sen tasauslisänä. Se on osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.  

 

Jos kunnan tasapainotilanne on esimerkiksi + 350 euroa/asukas, kunnan taloudellinen ti-

lanne voi heiketä maksimissaan +250 euroon asukasta kohti vaikka muutos uudistuksen 

perusteella olisi lähtökohtaisesti -150 euroa/as. 

 

Esimerkki 2: Kunnan tasapainotilan muutos + 57 euroa asukasta kohti 

    

Muutos nykytilaan 

 

Vuosi 2020  0 euroa/as 

Vuosi 2021  + 25 euroa/as 

Vuosi 2022  + 50 euroa/as 

Vuosi 2023  + 57 euroa/as 

Vuosi 2024  + 57 euroa/as 
 

Vuodesta 2024 lähtien kunta olisi täysimääräisesti uuden järjestelmän mukaisessa tilan-
teessa.  
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Esimerkki 3: Kunnan tasapainotilan muutos on + 175 euroa asukasta kohti 

 

   Muutos nykytilaan 

 

Vuosi 2020  0 euroa/as 

Vuosi 2021  + 25 euroa/as 

Vuosi 2022  + 50 euroa/as 

Vuosi 2023  + 75 euroa/as 

Vuosi 2024  +100 euroa/as 

 
Maksimimuutoksen ollessa rajoitettu 100 euroon asukasta kohti, yli +100 euroa asukasta 
menevä osuus (75 euroa/as) vähennetään kunnalta toistaiseksi pysyvänä järjestelmämuu-
toksen tasausvähennyksenä.  

Kuntien tulee huomioida, että järjestelmämuutoksen tasauksella ei ”pelasteta” minkään 
kunnan taloutta. Jos kunnan talous on epätasapainossa ennen uudistusta esimerkiksi -500 
euroa/asukas, kunnan tasapaino voi parantua uudistuksen vaikutuksesta maksimissaan -400 
euroon asukasta kohti. Toisaalta jos kunnan tilanne on hyvä, niin uudistukseen sisältyvillä 
muutoksilla kunnan talous heikentyy enintään -100 euroa asukasta kohti. Näin kunnan hy-
vä taloudellinen asema pysyy myös uudistuksen jälkeen. Edellä kuvatut asiat tarkoittavat 
sitä, että kuntien kannattaa myös uudistukseen perustuen pitää taloutensa hyvässä kunnos-
sa. Tämä edellyttää menomalttia sote-kustannusten ohella myös kunnan muissa kustannuk-
sissa.  

 

Siirtolaskelmien tarkistaminen  

Sekä sote-siirron muutosrajoitin että järjestelmämuutoksen tasaus tarkistetaan toteutuneen 
tilanteen mukaisiksi vuodesta 2021 lähtien. Voimaantulovuoden eli vuoden 2020 tasaukset 
perustuvat tilinpäätöksiin vuodelta 2018 ja talousarvioihin vuodelta 2019 kun lopulliset 
vuodesta 2021 lähtien maksettavat tasaukset perustuvat vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätös-
tietoihin. 

 


