
VM-akatemia

Maakunta- ja 
sote-uudistus
VM-akatemia toimittajille

5.2.20181



VM-akatemia5.2.20182

https://www.youtube.com/watch?v=zTu_l9MYQPI


Ohjelma

1. Avauspuheenvuoro, alivaltiosihteeri Päivi Nerg

2. Maakuntien itsehallinto, hallitusneuvos Eeva Mäenpää ja 
hallitusneuvos Auli Valli-Lintu

3. Uudistuksen vaikutukset kuntiin, finanssineuvos Tanja Rantanen

4. Uudistuksen toimeenpano, muutosjohtaja Kari Hakari ja 
valtakunnallisen toimeenpanon koordinaattori Ville-Veikko Ahonen

5. Taloudelliset tavoitteet, osastopäällikkö, ylijohtaja Jani Pitkäniemi
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Maakuntien 
itsehallinto
Eeva Mäenpää, hallitusneuvos

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos
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VM-akatemia

Onko maakunnilla itsehallintoa?
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Maakuntien itsehallinto lainsäädännössä

• Perustuslaki: Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla 
säädetään lailla.

• Maakuntien hallinnon, talouden ja toiminnan yleisistä perusteista 
säädetään maakuntalaissa.

• Maakunnan hallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon.

• Päätösvalta on vaaleilla valitulla maakuntavaltuustolla.

• Maakuntien tehtävistä säädetään lailla.

• Tehtäväalat  maakuntalaissa ja tehtävät erityislainsäädännössä.

• Valtio vastaa maakuntien rahoituksesta.

• Rahoitus on yleiskatteellista.

• Rahoituksen riittävyys ja rahoitusperiaate
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Maakuntien itsehallinto poikkeaa kunnista

• Maakunnilla ei ole yleistä toimialaa.

• Maakunnilla ei ole verotusoikeutta.

• Maakuntien valtionohjaus on tiukempaa.

• Perusteena rahoitusmalli ja perusoikeuksien turvaaminen

• Maakuntien palvelutuotannon rakenteesta säädetään  
yksityiskohtaisemmin lainsäädännössä.

• Liikelaitokset

• Valtakunnalliset palvelukeskukset

• Sote-yhteistyöalueet ja muu lakisääteinen yhteistoiminta

• Soten valinnanvapauspalvelut
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VM-akatemia

• Maakunnan tehtäväalat, 
hallintorakenne, johtaminen, 
taloudenhoito ja päätöksenteko

• Tarkoituksena on luoda 
edellytykset alueelliselle 
itsehallinnolle ja asukkaiden 
osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksille.

• Ylin päätösvalta on asukkaiden 
valitsemalla 
maakuntavaltuustolla.

Maakuntalaki –
maakunnan 
itsehallinnon yleislaki
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Maakunnan päätöksenteko, toiminta
ja asukkaiden osallistuminen

VALTUUSTO
Maakuntastrategia ym. 

Toiminnan, hallinnon ja
talouden käytännön johtaminen

HALLITUS

MAAKUNTAJOHTAJA

MAAKUNTAKONSERNI

Järjestäjän
ja tuottajan 
erottaminen

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

• Suorat vaalit
• Aloiteoikeus
• Neuvoa-antava kansanäänestys
• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet
• Nuorisovaltuusto,

vanhus- ja vammaisneuvostot
• Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin ja

saamen kielen vaikuttamistoimielin
• Viestintä

Valtakunnalliset palvelukeskukset

•  ICT              •  Toimitilat ja kiinteistöt

59–99 
jäsentä

MAAKUNNAN MUUT TOIMIELIMET

Liike-
laitos

Yhtiöitetty 
toiminta
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Mistä maakuntavaltuusto päättää?

• Päätöksenteon ja hallinnon rakenteista – hallintosääntö

• Nimittää muut toimielimet (mm. maakuntahallitus, liikelaitoksen 
johtokunta)

• Toiminnan tavoitteista – maakuntastrategia

• Palvelutuotantostrategia osana maakuntastrategiaa 

• Mm. liikelaitosten määrä ja tehtävät, maakunnan yhtiörakenne, 
ostopalvelujen laajuus 

• Rahoituksen käytöstä – talousarvio ja taloussuunnitelma
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Mistä maakuntavaltuusto päättää?

• Omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta

• Liikelaitoksen toiminnan reunaehdoista

• Tavoitteet, sitovat tulo- ja menoerät, investointisuunnitelma, 
tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaus ym. lakisääteiset asiat

• Maakuntien yhteistyösopimuksesta 

• Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista
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VM-akatemia

Miten maakunnasta saadaan vahva järjestäjä?

5.2.201812



Maakunnille järjestämisvastuu 1.1.2020

• Maakunta vastaa siitä, että palvelut toteutuvat lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.

• Asukkaan palveluiden saatavuus, määrä ja laatu

• Tuottamisen ohjaaminen ja valvominen

• Maakunta päättää rahoituksesta.

• Kohdentaa valtiolta saamansa rahoituksen palveluntuottajille.
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Maakunta vastaa palveluiden 
riittävyydestä ja sujuvuudesta

• Maakunta vastaa siitä, että sen alueella on saatavissa asukkaiden 
tarvetta vastaavasti palveluja.

• Liikelaitoksen palvelut, ostopalvelut, valinnanvapauspalvelut

• Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille 
sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut.
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Miten palvelut tuotetaan?

Maakunta voi tuottaa 
palvelut itse, 
yhteistoiminnassa 
muiden maakuntien 
kanssa tai 
ostopalveluina.

Palvelun tuottajana voi 
toimia maakunnan 
liikelaitos, osakeyhtiö, 
yhteisö, yhdistys, 
osuuskunta, säätiö ja 
itsenäinen 
ammatinharjoittaja.

Maakunnan liikelaitos
• Maakunnassa on yksi 

tai useampia 
liikelaitoksia.

• Vastaa maakunnan 
omasta palvelujen 
tuotannosta (ei 
markkinoilla).

• Viranhaltijat voivat 
tehdä 
viranomaispäätöksiä 
ja käyttää julkista 
valtaa.

Maakunnan yhtiö
• Maakunnalla on 

palvelujen yhtiöittämis-
velvollisuus silloin, kun 
maakunta hoitaa tehtäviä 
kilpailutilanteessa 
markkinoilla. 

• Maakunta voi muutoinkin 
perustaa yhtiöitä (mm. 
valinnanvapauspalvelujen 
tuottamiseen).
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Valtuusto päättää 
liikelaitoksen

tavoitteista, investointi-
suunnitelmasta, 
tilinpäätöksen 

vahvistamisesta, 
vastuuvapaudesta…

Maakunnan palvelutuotannon ohjaaminen 

Maakuntavaltuusto

Maakuntahallitus
Maakuntajohtaja

Lautakunnat
viranhaltijaorganisaatio

Maakunnan 
konserniyhtiöt 

(oma palvelutuotanto, 
tukipalvelut)

Ostopalvelu-
hankinnat

Maakunnan 
liikelaitos/liikelaitokset
Johtokunta ja johtaja  

Viranhaltijaorganisaatio
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Järjestäjän ohjaus ja valvonta
(sopimus- ja omistajaohjaus)
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Mistä liikelaitoksen johto vastaa?

• Liikelaitoksen johtokunta ja johtaja

• Oman tuotannon operatiivinen ja ammatillinen johto sekä oman 
tuotantotoiminnan järjestäminen

• Liikelaitoksen osaamista voidaan hyödyntää ostopalveluhankinnoissa 
ja konserniohjauksessa.

• Ammattilaisista koostuva johtokunta ja johtaja (ei 
luottamushenkilöitä)
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VM-akatemia

Mitä valinnanvapaus merkitsee järjestämisvastuun 
näkökulmasta?
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Valinnanvapauden eri keinot

• Suoran valinnan palvelut

• Sote-keskus

• Suun terveydenhoito

• Asiakassetelijärjestelmä

• Henkilökohtainen budjetti

• Lisäksi mahdollisuus valita maakunnan liikelaitos ja yksittäisen 
toimenpiteen suorittaja julkisten palvelutuottajien sisällä
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Laajuudesta päättäminen: Suoran valinnan 
ja henkilökohtaisen budjetin palvelut

• Suoran valinnan palvelujen laajuus 

• Ammattihenkilöiden konsultaatio- ja avovastaanottopalvelut (väh. 2 
erikoisalalta)

• Sote-keskusten yhteydessä annettavat liikelaitoksen palvelut

• Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä muodostettu ryhmä 

• Tarvittaessa myös terveydenhuollon ammattihenkilöiden palveluja

• Henkilökohtaiseen budjettiin kuuluvien tehtävien laajentaminen 
muihinkin kuin vanhus-, kehitysvamma- ja vammaispalveluihin
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Asiakassetelipalvelujen lisäykset ja rajaukset 

• Maakunnalla mahdollisuus siirtää muitakin kuin laissa määriteltyjä 
palveluja

• Ei kuitenkaan julkisia hallintotehtäviä

• Otettava käyttöön muissakin palveluissa, jos hoitotakuun määräajat 
ylittyvät palvelussa.

• Maakunta voi rajata myös laissa säädettyjen tehtäviä pois 
asiakassetelijärjestelmästä, jos

• Vaarantaa asiakas- tai potilasturvallisuuden

• Vaarantaa liikelaitoksen kyvyn suoriutua lakisääteisistä tehtävistään
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Henkilökohtainen budjetti

• Maakunta voi päättää, että henkilökohtaista budjettia käytetään 
myös muiden kuin vanhuspalvelulain, vammaispalvelulain ja 
kehitysvammalain mukaisissa palveluissa.
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Maakunta vastaa palvelujen toteutumisesta

• Maakunnan hallintopäätöksellä asettamat ehdot palveluntuottajille

• Suoran valinnan palvelujen ja asiakassetelipalvelun tuottajien 
hyväksyntä ja hyväksynnän peruuttaminen

• Sopimus palveluntuottajan kanssa

• Tuottajien valvonta
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Maakunnan liikelaitos suoran valinnan 
palveluntuottajana

• Liikelaitoksen tehtävänä tuottaa palveluja siten, että palveluja on 
oltava saatavilla koko maakunnan alueella.

• Palveluja tuotetaan osana sote-liikelaitosta tai erillisessä 
liikelaitoksessa.

• Maakunta ohjaa liikelaitoksen toimintaa ja taloutta maakuntalain 
mukaisesti.
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Korvausperusteet tuottajille

• Syrjimättömät korvausperusteet liikelaitokselle ja yksityisille 
palveluntuottajille

• Korvausperusteiden ja korvausten tarkempi määrittely laissa 
olevien rajauksien perusteella

• 2/3 ja 1/2 (suu) on oltava kiinteä korvausta.

• Korvauksen on mahdollistettava valintamahdollisuus (markkinat / 
oman tuotannon kustannukset).
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Näin valinnanvapaus otetaan käyttöön

• Sote-keskus

• 1.1.2021 alkaen

• Erikoisalat 1.1.2022 alkaen

• Suun terveydenhuollon palvelut

• 1.1.2022 alkaen

• Asiakasseteli

• Viimeistään 1.7.2020 alkaen 

• 1.1.2023 muut kuin sairaalaolosuhteita vaativat konsultaatio- ja 
vastaanottopalvelua

• Henkilökohtainen budjetti

• Viimeistään 1.7.2020
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VM-akatemia

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos
Puh. 02955 30079 

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos
Puh. 02955 30266

vm.fi

alueuudistus.fi

etunimi.sukunimi@vm.fi
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Muita asiantuntijoita:

Ilkka Turunen, hallitusneuvos

Puh. 02955 30097 
(maakuntalaki, 
maakuntauudistus)

Mervi Kuittinen, 
lainsäädäntöneuvos, Puh 02955 
30445 (maakuntalaki, 
maakunnan liikelaitos) 



VM-akatemia

Uudistuksen 
vaikutukset 
kuntiin
Finanssineuvos Tanja Rantanen
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Esityksen rakenne

• Mitä tapahtuu kuntien taloudelle uudistuksen jälkeen? Yksittäisen 
kunnan rahoituksen muutos ja sen syyt? Miksi tarvitaan 
tasauselementtejä?

• Miten valtionosuusjärjestelmää muutetaan, jotta muutokset 
saadaan kohtuullisiksi? Mitkä ovat uudet kuntien 
rahoitusjärjestelmän tasauselementit? Mitä kunta voi tehdä ennen 
uudistusta?

• Uudistuksen omaisuusjärjestelyjen lähtökohdat, toteutustapa ja 
vaikutukset.
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Kunnilta maakuntiin siirtyvät tehtävät ja siirron 
vaikutukset 

5.2.201830 VM-akatemia



Mitä tehtäviä siirtyy kunnilta maakunnille?

• Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja 
ympäristöterveydenhuollon tehtävät ja kustannukset (ml. poistot)

• Yhteensä 17,4 mrd. euroa (netto)

• 57 % kuntien kaikista käyttökustannuksista vuoden 2018 tasossa

• Kuntiin jäävien nettokäyttökustannusten yhteismääräksi jää noin 
13 mrd. euroa.
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Mitä tehtäviä kuntiin jää?

• Valtionosuustehtävät: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, 
kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus

• Muita tehtäviä: elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja yleisen 
infrastruktuurin ylläpitäminen ja kehittäminen sekä hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen

• Kuntiin jäävien nettokäyttökustannusten yhteismääräksi jää noin 
13 mrd. euroa.
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Tehtävät ja rahoitus kunnilta maakunnille

A)

• Maakunnille siirtyvien tehtävien kustannukset poistuvat kuntien taloudesta v. 2020 

lähtien (nettokustannukset – arvio 17,4 mrd. euroa vuoden 2018 tasossa).

B)

•Siirtyviä kustannuksia vastaava määrä tuloja kuntataloudesta siirretään maakuntien 
rahoitukseen (valtion rahoitus), jotta verotus ei kokonaistasolla kiristyisi.

C)
•Kuntien valtionosuuksista siirretään sotea vastaava osa (5,8 mrd. euroa).

D)

•Kuntien yhteisöveroa siirretään 0,5 mrd. euroa ja kunnallisveroa 11,1 mrd. euroa. 
Jokaisen kunnan tuloveroprosenttia alennetaan lailla noin 12,3 %-yksikköä.

E)

•Kunnallisveron (–60 %) ja kuntien yhteisöveron tuoton (–40 %) pieneneminen 
alentavat verotuloihin perustuvan tasauksen tasausrajaa  järjestelmä ei enää toimi.

F)

•Kustannusten ja tulojen siirron (A–E) monensuuntaiset vaikutukset 
aiheuttavat suuria kuntakohtaisia vaihteluita: osa hyötyy, osa menettää.
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Kansalaisten yhdenvertaisuus 
verotuksessa

• Hallitusohjelma: ”Työn verotus ei 
saisi kiristyä millään tulotasolla.”

• Uudistuksen voimaantulo ei saisi 
johtaa kuntien tuloveroprosenttien 
hajonnan kasvuun ja siten  
verovelvollisten eriävään kohteluun.

→ Perustuslakikysymys

→ Verovelvollisten asema pyritään 
pitämään ennallaan

Kokonaisveroasteen hallinta

• Maakuntien rahoitus perustuu valtion 
rahoitukseen. Valtionverotuksen 
kiristyksen vastapainoksi 
kunnallisverotusta tulee alentaa, jotta 
voidaan varmistaa, että verotus ei 
kiristy.

• Kunnallisveroprosentteja alennetaan 
lain nojalla voimaantulovuonna 
(2020).

Tulojen siirto kunnilta maakuntien 
rahoitukseen: reunaehtoja 1/2
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Julkiset menot

• Lähtökohtana fiskaalinen 
neutraalisuus valtion ja kuntien välillä

• Uudistuksen ”ostaminen” nykyisessä 
taloustilanteessa ei linjassa julkisen 
talouden säästötavoitteiden kanssa

Kuntien rahoituksen riittävyys

• Miten yksittäinen kunta pärjää 
uudessa tilanteessa?
• Toteutuuko rahoitusperiaate?

• Miten uudistusta edeltävää tilannetta
ja kunnan uutta tilannetta tulisi 
suhteuttaa?

• Uuden tilanteen sopeutumisvara ja 
sopeutumiskeinot?

Tulojen siirto kunnilta maakuntien 
rahoitukseen: reunaehtoja 2/2



Tuloja ja kustannuksia siirtyy yhtä paljon
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Siirtyvät kustannukset 17,4 mrd. euroa (2018)

Suuri, vaikeasti ennakoitava ja valtaosan ikääntymiseen liittyvistä 
vaikutuksista sisältävä menoerä poistuu kuntien taloudesta.

Siirrettävät valtionosuudet

5,8 mrd. euroa eli noin 1/3 
siirrettävistä tuloista

Siirrettävät verotulot

11,6 mrd. euroa eli noin 2/3 
siirrettävistä tuloista

Jotta maakunnat saavat tarvitsemansa rahoituksen ilman, että kokonaisveroaste nousee, 
maakunnille siirtyviä kustannuksia vastaava tulo tulee ottaa kunnilta pois.



Siirtyvät kustannukset poikkeavat 
siirtyvistä tuloista

• Sote-kustannusten vaihteluväli suuri (2 391–6 175 €/as.)

• Kuntien veroprosentin tuottoerot (109–369 € / as.), ääripäiden ero 
3,5-kertainen

• Siirtyvissä tuloissa ja menoissa suuria eroja (–2 045–1 063 € / as.)

• Kuntiin jäävissä kustannuksissa myös isoja eroja (1 112–3 831 € / 
as.)

• Lisäksi yhteisöveron määrä vaihtelee kunnittain

• Verotulojen alenema  vaikuttaa merkittävästi verotuloihin 
perustuvaan valtionosuuksien tasaukseen.  Järjestelmä ei enää 
toimi.

• Sote-valtionosuuksien määrä voi poiketa kunnan todellisista sote-
kustannuksista.
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VM-akatemia

Yksittäisen kunnan rahoituksen muutos ja 
muutosten rajaaminen
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Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan

5.2.201839 VM-akatemia

Tehtävänä on turvata rahoitus kunnille jääviin tehtäviin

• Perinteisen valtionosuusjärjestelmän rinnalle tarvitaan 
tasauselementtejä, joilla kohtuullistetaan uudistuksen suuria 
vaikutuksia.

Valtionosuuskriteerien merkitys säilytetään

• Vaikka tasauselementit ovat pysyviä, käyttötulot ja -kustannukset 
sekä muut kunnan talouteen vaikuttavat tekijät muuttuvat 
vuosittain normaaliin tapaan. 

• Esim. jos kunnan oppilasmäärät tai vieraskielisten määrä nousee, 
valtionosuus lisääntyy.

• Tältä osin järjestelmä toimii kuin ennenkin.  



Näin uudistus tehdään

Lähtökohtana edelleen 
ns. yhden putken 

valtionosuus

Verotuloihin perustuvan 
tasausjärjestelmän 

tasausrajoja muutetaan 
ja kattavuutta lisätään

Valtionosuuksien 
volyymi pienenee

Kriteerit muuttuvat 
hieman, mutta perusta 

edelleen 
ikärakenteessa. Uusi 

hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen 

kriteeri. 

Järjestelmään 
sisällytetään sote-

siirron muutosrajoitin ja 
järjestelmämuuutoksen 

tasaus

Siirtymäkauden muutos 
rajataan +/– 100 

euroon asukasta kohti
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Suuria muutoksia kohtuullistetaan

1. Puhtaasti sote-tehtävien siirrosta aiheutuvien ns. sote-siirron 
muutosrajoitin: 

• Rajoitetaan siirtyvien kustannusten ja tulojen erotusta symmetrisesti 
60 %.

• Pysyvä tasaus

2. Kaikki rahoitusaseman muutokset huomioiva 
järjestelmämuutoksen tasaus:

• Vuonna 2020 kuntien tasapainotilan muutos rajataan nollaan.

• Muutos kasvaa enintään +/– 25 € / asukas / vuosi kohti uuden 
järjestelmän mukaista tasapainoa.

• Siirtymätasaus jää vuodesta 2024 eteenpäin pysyväksi siten, että 
uudistuksesta aiheutuva tasapainon muutos on enintään +/– 100 € / 
asukas.
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VM-akatemia

Kuntien talouteen kohdistuvien muutosten 
rajaaminen uudistuksen tullessa voimaan

Järjestelmämuutoksen tasaus
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Laskelmat päivitetään helmikuussa

• Uudet päivitetyt laskelmat vuoden 2019 tasossa julkaistaan 
helmikuun 2018 lopulla.

• Päivitys koskee sekä kuntien valtionosuuksia että maakuntien 
rahoituslaskelmia.
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VM-akatemia

Uudistuksen omaisuusjärjestelyt

Lähtökohdat, toteutustapa  ja vaikutukset
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Omaisuusjärjestelyjen lähtökohdat
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Maakunnan käyttöön 
turvataan sen 

järjestämisvastuulle 
kuuluvissa tehtävissä 
tarvittava omaisuus

Kokonaisveroaste ei 
järjestelyjen 
seurauksena nouse

• Julkista taloutta tarkastellaan 
kokonaisuutena.

• Veronmaksaja maksaa 
omaisuuden vain yhden 
kerran.

Omaisuusjärjestelyillä 
ei vaaranneta 

rahoitusperiaatteen 
toteutumista kuntien 

jäljelle jäävissä 
tehtävissä.



Miten omaisuus siirretään?
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Kuntien toimitilat, irtaimisto ja sopimukset
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• Siirtymäkausi 3+1 vuotta

• Vuokran määräytymisestä VN:n asetus

• Siirtymäkauden jälkeen maakunta päättää, mitä vuokraa.

Toimitilat maakunnalle 
siirtymäkauden ajaksi

• Koneet, laitteet yms. siirtyvät.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista 
varten omistetut osakkeet siirtyvät maakunnalle.

Irtaimiston omistus 
maakunnalle

• Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan 
liittyvät sopimukset siirtyvät maakunnalle.

Sopimusten siirto 
maakunnalle



Omaisuusjärjestelyjen kuntavaikutukset

VM-akatemia5.2.201854

Sairaanhoitopiirien, 
erityishuoltopiirien ja 
maakuntien liittojen 

jäsenosuudet poistuvat kunnan 
taseesta

Sote- ja pelastustoimen 
irtaimiston jäljellä oleva 

hankintameno poistuu kunnan 
taseesta

Peruspääoma pienenee ja 
omavaraisuusaste laskee 
siirtyvää jäsenosuutta ja 
irtaimistoa vastaavalla 

määrällä

Ei vaikutusta kuntien omaan 
velkamäärään, mutta 

konsernivelat pienenevät, kun 
siirtyvien kuntayhtymien velat 

poistuvat kunnilta                    
(n. 1,4 mrd. euroa, kasvussa)

Suhteellinen velkaantuneisuus 
nousee, koska käyttötalous 

pienentyy

Kunnan verotusoikeus säilyy 
ennallaan, joten kunnan 

varainhankinta ja aseman 
velallisena on turvattu



Perustuslakivk:n lausunnon 26 / 2017 vp 
reunaehdot kompensaatiosääntelylle

Sääntelyn tarkoituksena 
on turvata kunnan 

itsehallinto ja 
mahdollisuus päättää 

itsenäisesti 
taloudestaan

Sääntely kohdistuu 
yksittäisen kunnan 

talouteen

Sääntelyn edellytykset 
tulee kytkeä 

uudistuksesta 
aiheutuviin 

ongelmatilanteisiin

Sääntely liittyy kunnan 
omaisuuteen liittyviin 
omaisuusjärjestelyihin
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Mitä lausunnosta seuraa?

• Kunnille perustuslailla suojattu itsehallinto ei edellytä kaikille 
kunnille suoraan lain nojalla maksettavaa korvausta sote-
uudistukseen liittyvistä omaisuusjärjestelyistä.

• Voimaanpanolakiin lisättävällä sääntelyllä ei rajata eikä 
kompensoida niitä muutoksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi 
kunnan käyttötalouden volyymin pienentymisestä.

 Käyttötalouteen (tuloihin ja menoihin) kohdistuvia muutoksia 
kompensoidaan valtionosuuslainsäädäntöön tehtävillä muutoksilla. 
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Ehdotus omaisuusjärjestelyjen korvauksesta

• Eduskunnan hallintovaliokunnalle 12.12.2017 toimitettu vastine, jossa 
ehdotus omaisuusjärjestelyjen korvauksesta:

• § Avustus kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä aiheutuvien 
kuntataloudellisten ongelmien hoitamiseen

• Kunnalla on oikeus saada valtiolta avustusta, jos kunnan taloudellinen asema ja 
mahdollisuus päättää itsenäisesti taloudestaan olennaisesti vaarantuu tässä 
luvussa säädetyistä, kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä.

• Kunnan omaisuuteen kohdistuneista järjestelyistä syntyneiden välittömien 
kustannusten ja hyötyjen määrää, kunnan taloudellista tilannetta ja merkitystä 
kunnan mahdollisuudelle päättää itsenäisesti taloudestaan arvioidaan 
valtiovarainministeriön ja asianomaisen kunnan välisessä neuvottelussa. 
Kustannusten ja hyötyjen merkitystä kunnan taloudelle arvioidaan niistä 
aiheutuvan kunnallisveroprosentin olennaisen laskennallisen korotustarpeen 
perusteella. 

• Kunnan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu hakemus valtiovarainministeriölle 
viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä. Jos maakunta on käyttänyt 20 §:n 2 
momentin mukaista oikeuttaan vuokrasopimuksen pidentämiseen, kunnan on 
tehtävä hakemus viimeistään vuoden 2027 loppuun mennessä. 
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VM-akatemia5.2.201858

Tanja Rantanen, finanssineuvos

Puh. 02955 30338

vm.fi

alueuudistus.fi

etunimi.sukunimi@vm.fi

Muita asiantuntijoita:

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies

(valtionosuudet)

Puh. 02955 30388

Miikka Vähänen, erityisasiantuntija

Puh. 02955 30465

(valtionosuudet, maakuntien rahoitus)



Uudistuksen 
toimeenpano
Kari Hakari, muutosjohtaja

Ville-Veikko Ahonen, valtakunnallisen 
toimeenpanon koordinaattori
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Aikataulu

VM-akatemia5.2.201860

• Eduskunnan 
valiokunnissa 
41 lakia

• Maantielaki-HE
eduskuntaan

• Valinnanvapauslaki-
valmistelu

• Valinnanvapauslaki-HE,
• MAKU-II-HE,
• Kasvupalvelu-HE
► eduskuntaan

• Lait hyväksytään 
eduskunnassa

• Lait voimaan

• Maakuntavaalit

2017 2018 2019
2–3/18 5/18 6/18

2020

ESIVALMISTELU
MAAKUNNISSSA

VÄLIAIKAISHALLINTO 
MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-
VALTUUSTOT

Uudistus tehtävä-
siirtoineen voimaan



Uudistuksen etenemiseen yli 300 milj. € 2018

VM-akatemia5.2.201861

Maakuntien ICT-
palvelukeskusten 

valmistelu ja yhteiset 
ICT-investoinnit

130
milj. €

Sotedigi-yhtiö
rahoittaa ja osin 
toteuttaa 
kansalliset sote-
ICT-kehitys-
investoinnit

Pääomitus
Vake Oy:sta

Maakunta-
vaalien 
järjestämiseen

15,9 
milj. €

Maakuntien esivalmistelun 
ja väliaikaisten valmistelu-
elinten rahoitus

40
milj. €

Valinnan-
vapauspilotit 

100 milj. 
€ 

+ LTAE 2017 jo 
myönnetty 

30 milj. €



Lainvalmistelusta toimeenpanoon

• Lainvalmistelu alkaa olla valmista, lait etenevät eduskunnan 
käsittelyyn maaliskuun aikana.

• Uudistuksen painopiste siirtyy toimeenpanoon.

• Toimeenpanossa paljon valtakunnallista valmistelua, mutta vielä 
enemmän tapahtuu maakunnissa.

• Oleellista on toimiva yhteistyö valtioneuvoston ja maakuntien 
kesken.

• Samalla rakennetaan pysyviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
sekä maakuntien yhteistyön (ja ohjauksen) muotoja.
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Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano

Valtakunnallisen toimeenpanon runkosuunnitelma
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”Asioihin reagoimisesta 
suunnitelmalliseen etenemiseen”

”Yhtenäinen valtioneuvosto 
suhteessa maakuntavalmisteluun”

”Yksi uudistus, yhdessä ja 
vuorovaikutuksessa”

Mitä tavoittelemme?
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Toimeenpanon runkosuunnitelma

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelma ohjaa valtioneuvostossa 
uudistuksen toimeenpanoa. 

Runkosuunnitelmassa määritellään uudistuksen toimeenpanon tavoitteet, linjaukset ja 
painopisteet sekä toimeenpanon johtamisjärjestelmä.

Suunnitelman ylläpidosta ja toimeenpanon koordinoidusta etenemisestä vastaavat operatiivisella 
tasolla maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon koordinaattorit.

Yhteensovitus tapahtuu tilannekeskuksen johtotiimissä sekä uudistuksen 
virkamiesjohtoryhmässä.

Runkosuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain. 

http://alueuudistus.fi/toimeenpanon-runkosuunnitelma
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Toimeenpanon organisointi

• Toimeenpano koostuu muutosohjelmista, jotka muodostuvat 
projekteista (hankkeista) sekä linjaorganisaatiossa tehtävästä 
työstä (= sektorikohtainen täydentävä toimeenpano).

• Tilannekeskus on operatiivista valmistelua ja maakuntien 
valmistelua koordinoiva areena.

• Tilannekeskuksella on operatiivinen johtotiimi.

• Muutosjohtajat johtavat yhteydenpitoa maakuntiin sekä 
maakuntien perustamisen ja toiminnan käynnistämisen tukea.
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7. 

Aluekehit-

täminen

Aluekehitys-

johtaja Kaisa-

Leena Lintilä

4. 

Maakuntien 

ohjauksen 

valmistelu

Ohjausryhmä: 

Rahoitus- ja 

ohjaus –

valmistelu-

ryhmä

5. 

Maakunta-

tieto-ohjelma

Proj.päällikkö

Jani Heikkinen

Ohjausryhmä: 

Ohjelman 

operatiivinen 

johtoryhmä

6. 

Digimuutos

Proj.päällikkö

Tomi Hytönen

Ohjausryhmä: 

Digimutoksen

strateginen 

ohjausryhmä

8. 

Palvelukes-

kusten

perustaminen

Ohjausryhmä: 

Palvelukeskus

ten 

valmistelun 

johtoryhmä

9. 

Varautu-

minen

Varautumis-

päällikkö 

päällikkö Jussi 

Korhonen

10. 

LUOVA-

toimeenpano

Hankejohtaja

Satu Koskela

2. 

Maakun-

tien

toimeen-

panon tuki 

ja yhteen-

sovitus: 

muut 

tehtävät

Maakunta-

muutosjoh-

taja Kari 

Hakari

3. 

Muutos-

johdon 

akatemia

Akatemian 

johtaja 

Tuula-

Riitta 

Markkanen

1. 

Maakun-

tien

toimeenpa

non tuki ja 

yhteen-

sovitus: 

Sote

Sote-muu-

tosjohtaja

Sinikka 

Salo

Tilannekeskus ja poikkihallinnolliset uutosohjelmat

VM-akatemia

Toimeenpanon tilannekeskus: yhteinen tilannekuva ja yhteensovitus
Tilannekeskuksen johtotiimi

Muutosohjelmat: 

maakuntien perustamisen 

ja toiminnan käynnistämisen tuki

Muutosohjelmat: 

valtakunnallinen poikkihallinnollinen toimeenpano

Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano ministeriöissä
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Ajankohtaista toimeenpanon valmistelussa

• Talouden ja toiminnan simulointikierrokset käynnissä 
ministeriöittäin (jatkossa VN yhdessä)

• Projektijohtajan maakuntakierros (huhti-kesäkuu) valmistelussa

• Muutostuen uudistaminen: verkostoyhteistyö ja toisilta oppiminen

• Projektijohdon ja maakuntien yhteisen tilannekuvan vahvistaminen

• Palvelukeskusten valmistelu jatkuu

• Talous- henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy:stä luovuttiin

• Mahdollisuuksien johtamisen ja riskienhallinnan mallin 
kehittäminen osaksi projektin johtamista 

• Esivalmistelun rahoitushaku vuodelle 2018 käynnissä

• Jakoperusteet sovittu myös väliaikaishallinnon ajalle
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VM-akatemia

Kari Hakari, muutosjohtaja
Puh. 02955 30054

Ville-Veikko Ahonen, 
valtakunnallisen toimeenpanon 
koordinaattori
Puh. 02955 30066

etunimi.sukunimi@vm.fi

Alueuudistus.fi
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Muita asiantuntijoita:

Maakuntien digitalisoinnin koordinaattori 
Tomi Hytönen,puh. 02955 30279 
(Digi-muutosohjelma)

Erityisasiantuntija 
Jani Heikkinen, puh. 02955 30466 
(Maakuntatieto-ohjelma)

Neuvotteleva virkamies
Katja Palonen, puh. 02955 30322 

(Maakuntien ohjauksen valmistelu)

Finanssineuvos
Teemu Eriksson, puh. 02955 30177 

(Maakuntatalouden ja -ohjauksen 
simulointi)



VM-akatemia

Taloudelliset 
tavoitteet
Jani Pitkäniemi
osastopäällikkö, ylijohtaja
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VM-akatemia

• Voiko lainsäädännöllä hillitä 
kustannuksia?

• Miten rahoituksen määrää 
säädellään?

• Onko toiminnan tehostaminen 
mahdollista? 

Toteutuuko
3 miljardia?
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Sote ja säästöt julkisuudessa: Eipäs! Juupas!

• ”Kunnat lyttäävät sote-lain, ei 
eväitä säästöihin”

• ”Sote-uudistuksen 3 mrd. euron 
säästöt uhkaavat sulaa”

• ”Hallituksen sote-säästöt 
epärealistisia”

• ”Sote-uudistuksen säästöt vielä 
arvoitus”

• ”Taloustieteilijä lyttää sote-
säästöt”

• ”Viekö valtion 3 miljardin sote-
säästö palvelut miljoonalta?”

• ”Sote-säästöt syntyvät 
toimintaa uudistamalla”

• ”Sote-säästöt syntyvät 
kilpailulla ja yhdistämällä”

• ”Sote-säästöt syntyvät 
digitalisaation avulla”
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Kyse kustannusten kasvun hillinnästä, ei säästöstä

VM-akatemia5.2.201873

Uudistuksella ei haeta 3 mrd. euron 
säästöä nykytasosta tai jostain sellaisesta 

rahamäärästä, joka olisi jo ikään kuin 
varmuudella kulutettu. 

Julkisen rahoituksen piirissä olevien sote-
menojen ennakoidaan kasvavan vuoteen 

2030 mennessä nykytasosta 10 mrd. 
euroa, uudistuksella tavoitellaan ”vain” 7 

mrd. euron kasvua

Arvioitu 10 mrd. euron menojen kasvu 
johtuu pääosin väestön ikääntymisestä. 
Sote-järjestelmän rahoitus ei ole tällä 
menokehityksellä kestävällä pohjalla.

Kustannusten hillintätavoitteessa 
pysyminen tarkoittaa sitä, että soten 

menolisäystä ei rahoitettaisi velkarahalla 
tai (työn) verotusta kiristämällä. 
Tärkeä kysymys sukupolvien välisen 

tulonjaon näkökulmasta.

3 MRD.?



Maakuntien kustannukset nousevat ensi 
vuosikymmenellä joka tapauksessa selvästi

17,0

19,0

21,0

23,0

25,0

27,0

29,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M
rd

. e
u

ro
a

Perusura: 1,5 % palvelutarve + 1 % reaalipalkat + 2 % inflaatio

Lakiesitys: 2020 Kuphi, 2021 puolitettu maku + 1 %, 2022 maku + 1%, 2023-2030 maku + 0,5 %

3,1 mrd. 
säästö 
nykyrahassa = 
nimellisesti n. 
3,8 mrd. 
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Väestö ikääntyy, sote-palvelut
vaativat paljon henkilöstöä

VM-akatemia5.2.201875
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%

SOME-mallin ennakoima sote-menojen kasvu, %

Volyymi Inflaatio Reaalipalkat

Tuotantokustannukset  
erotettuna inflaatioon 
ja inflaation ylittävään 
sote-henkilöstön 
palkkojen nousuun



VM-akatemia

Onko kustannusten hillintä todellisuudessa 
mahdollista? 
Jos on, onko se todennäköistä?

Millä keinoilla kustannusten hillinnän edellytyksiä voidaan luoda?
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Lainsäädäntö luo edellytyksiä

VM-akatemia5.2.201877

Lainsäädäntö itsessään ei tuota ”säästöjä”. Se tuo kuitenkin 
eväitä kustannusten hillintään: 

Sote-järjestämislaissa 
määritetään palvelujen yhteen 

sovitetut kokonaisuudet 
(integraatio) ja tiettyjen 
palvelujen kokoaminen 

suurempiin kokonaisuuksiin 
(esim. jos tarvitaan kalliita 

investointeja tai 
erityisosaamista).

Maakuntien rahoituslakiin on 
sisällytetty mekanismi, joka 
itsessään johtaa n. 3 mrd. 
euroa alhaisempaan sote-

menojen tasoon ensi 
vuosikymmenen lopussa kuin 

ns. perusurassa. 

Maakunnan rahoitus perustuu 
lakiin.  Jokainen maakunta 
tietää etukäteen saamansa 

rahoituksen.

Mm. maakuntalaissa ja sote-
järjestämislaissa säädetään 

valtion maakuntia koskevasta 
ohjauksesta, jolla pyritään 

sovittamaan yhteen rahoitus 
ja riittävät ja laadukkaat 

lakisääteiset palvelut. 
Tavoitteiden saavuttamisessa 
nimenomaan toimiva ohjaus 

on keskeisessä asemassa



VM-akatemia

Monialainen 
maakunta 

modernina ja 
vaikuttavana 
järjestäjänä.

• Sote-alan 
kasvu-
strategia

• Yhteistyö 
ja synergia 
hyte-
toimin-
nassa 
kuntien 
kanssa

• Maakun-
nan 
kaikkien 
toimi-
alojen 
väliset 
synergiat 
asukkai-
den 
parhaaksi
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VM-akatemia

• Maakuntien rahoituslaki määrittää 
reunan koko maakuntatalouden 
rahoitukselle ja sisältää kriteerit, 
joiden perusteella yksittäisen 
maakunnan rahoitus määräytyy.

• Kustannuskehityksen hillintä 
sisältyy rahoituksen vuosittaiseen 
tarkistukseen (rahoituslain 6 §).

• Toisaalta valtio viime kädessä 
vastaa rahoituksen riittävyydestä 
maakunnille osoitettujen tehtävien 
hoitamiseen.

”Rahoituskehys”: 
Laskennallinen 
yleiskatteinen rahoitus
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Ohjaus auttaa tehostamaan toimintaa

• Ohjauksen tavoitteena on havaita mahdolliset ongelmat ajoissa ja 
pyrkiä korjaamaan niitä ennakoivasti.

• Ohjauksen tavoitteena myös kaventaa maakuntien välisiä 
perusteettomia kustannuseroja ja löytää uusia keinoja tehostaa 
toimintaa.

• Maakunnan ohjaus vaatii syvällistä maakunnan toiminnan 
tuntemusta sekä jatkuvaa, oikea-aikaista ja oikeasisältöistä 
seurantaa.
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Toimeenpano ratkaisee, mitä saavutetaan

Toiminnalliset mekanismit, joista tehostamisvaraa voi syntyä:

VM-akatemia5.2.201883

Kalliiden laitospalvelujen 
vähentäminen ehkäisevillä 
palveluilla ja avopalveluilla 

Perustason palvelujen 
parantaminen ja 

erikoistason hoitotarpeen 
vähentäminen sekä 

nopeampi hoitoon pääsy

Kalliissa erikoistuneissa 
palveluissa laadun, 
vaikuttavuuden ja 

tuottavuuden 
parantaminen osaamisen 
kokoamisella ja oikealla 

työnjaolla ja integraatiolla 

Palvelujen kysynnän ja 
resurssitarpeen 
vähentäminen 

digitalisaation ja sähköisten 
palvelujen avulla 

Palveluverkkoja koskevat 
ratkaisut 

Seinät vs. palvelut

Oikea-aikaiseen, 
laadukkaaseen ja 

vertailukelpoiseen tietoon 
perustuva johtamisen ja 
ohjauksen parantuminen 
(= tiedetään paremmin, 
mitä voidaan tehostaa)



Palvelujen kysyntään voidaan vaikuttaa
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Entä valinnanvapaus?

• Tehostamispotentiaali liittyy ennen kaikkea kilpailun hyötyihin, 
hoitoon pääsyn nopeutumiseen ja kapitaatiopohjaiseen tuottajien 
korvausmalliin, jossa otetaan vastuuta väestöstä ja jaetaan 
kustannusriskiä. 

• Valinnanvapauteen sisältyy riski kustannusten kasvusta (esim. 
suunhoidon kysynnän kasvu ja päällekkäinen tarjonta).

• Suoran valinnanvapauden (sote-keskukset) piirissä vain n. 5–6 % 
(n. 1 mrd.) kokonaiskustannuksista.  Suurin säästöpotentiaali 

hoidossa ja hoivassa.

• Mikä on julkisen tuotannon sopeuttamiskyky?

• Kapitaatiokorvausjärjestelmää on kyettävä mukauttamaan.
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Maakunta kohdentaa rahoituksen tuottajille
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Muutoskustannukset voivat tuoda 
lisäsäästötarpeita 

• Investoinnit ICT-järjestelmiin

• Henkilöstö ja palkkaharmonisaatio 

• Nykyisten sairaanhoitopiirien suuret investoinnit 

• Siirtyvät maakuntien vastuulle 

• Kokonaisuudelle haitalliset ulkoistukset

• Ns. rajoituslaki pyrkii hillitsemään.

• Siirtymäkauden vuokrajärjestelyt

• Maakunnat maksavat vähintään 3 v myös sellaisesta, mitä eivät 
tarvitse.
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Kaikkea ei voi ennakoida

• Poliittinen päätöksenteko maakunnissa ja valtakunnan tasolla

• Onko budjettirajoite ystävä vai vihollinen?

• Maakunnan kyvykkyys järjestäjänä ja toiminnan rationalisoijana

• Pystyykö järjestäjä ohjaamaan tuottajia?

• Julkisrahoitteinen palvelujen tarjonta lisääntyy. Mitä tapahtuu 
yksityinen–julkinen-siirtymissä?

• Onko rahoitus riittävä, jos toiminnan tehostaminen viivästyy?

• Rahoitusmallin maakunnittainen osuvuus alkuvuosina

• tarvittaessa oltava valmius arvioida kriteerejä

• Mitä tapahtuu uudistuksesta riippumatta?
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Tavoitteet ja toimijat riippuvat toisistaan 
asiakas ja asukas aina keskiössä 

Itse-
hallinnon 

huomiointi

Palvelujen 
parantami

nen

YKSI JA 
YHTEINEN 
ASIAKAS

Julkisen 
talouden 
kestävyys

Kunta 

 ennalta-
ehkäisy

Maakunta 
 Toteutus

YKSI JA 
YHTEINEN 
ASUKAS

Valtio 

 rahoitus 
ja 

edellytykset
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LUOTTAMUS!



Mahdollista?

• Ehdottomasti!

• Digitaalisuus muuttaa olennaisesti 
palveluita.

• Asiakaslähtöinen integraatio    
(SO-vs-TE että PERUS-vs-
ERIKOISTASO) mahdollistaa 
kustannustehokkuuden.

• Oikea-aikainen ja vertailukelpoinen 
tieto mahdollistaa paremman 
johtamisen ja ohjaamisen.

Todennäköistä?

• Kyllä, mutta…

• Kansallinen budjettirajoite tulee 
sisäistää laajasti.

• Järjestäjäosaaminen oltava 
kunnossa.

• Yhteispeli toimijoiden kesken 
oltava saumatonta.

• Osa-optimointia tulee välttää.
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Perustuslakivaliokunta:
”Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä.”



VM-akatemia

Jani Pitkäniemi, osastopäällikkö, 
ylijohtaja

Valtiovarainministeriö, kunta- ja 
aluehallinto-osasto

Puh. 02955 30494

@JaniPitkaniemi

vm.fi

alueuudistus.fi

etunimi.sukunimi@vm.fi
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Kuntien ja maakuntien 
rahoituksen asiantuntijoita:

Markku Nissinen, finanssineuvos
puh. 02955 30314 

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies 
puh. 02955 30388

Virpi Vuorinen, budjettineuvos
puh. 02955 30557

Miikka Vähänen, erityisasiantuntija, 
puh. 02955 30465

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, 
puh. 02955 30167
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Lisämateriaalia

Maakuntien rahoitusmalli
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Valtion rahoituksen perusta ja tarkistaminen (5 ja 30 §)

• Valtion rahoitus ja sen tarkistaminen perustuu lähtökohtaisesti toteutuneisiin 
kustannuksiin: Vuoden 2020 rahoitus vastaa:
• kuntien vastaavista tehtävistä aiheutuneiden kustannusten kahden viimeisimmän tilastoidun vuoden 

keskiarvoa indeksitarkistettuna -20 –tasolle; ja  
• valtiolta siirtyvien tehtävien vuoden 2020 talousarviotasoa siirtyviä tehtäviä vastaavasti. (5 ja 30 §)
• Lisäksi otetaan huomioon mahdolliset tehtävien muutokset. (30 §)

• Rahoituslaskelmat tarkistetaan lopullisten kustannustietojen perusteella vuonna 2020  tai 2021, minkä 
jälkeen lopullisiin tietoihin perustuvat laskelmat ovat tarkistusvuotta seuraavasta varainhoitovuodesta 
lukien maakuntien valtion rahoituksen tarkistamisen perusteena.

• Rahoitus kohdennetaan maakunnille alueittain siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaavasti.

• Valtion rahoitusta tarkistetaan vuosittain. Valtion rahoituksen perusteena käytetään 
sote:n osalta kahden viimeisimmän tilastoidun vuoden keskiarvoa  ja muiden tehtävien 
osalta viimeisimmän tilastoidun vuoden tietoa maakuntien tehtävistä aiheutuneista 
valtakunnallisista kustannuksista. Kustannuksista vähennetään maakuntien perimät 
asiakas- ja käyttömaksut sekä maakuntien saamat myyntitulot. Vähennys tehdään koko 
maan tasolla. (5 §)

• Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien laajuuden tai laadun muutos 
otetaan huomioon korottavasti tai alentavasti valtion rahoituksen tarkistuksessa, jos se 
aiheutuu laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen 
määräyksestä tai valtion talousarviosta. Käytännössä tämä toteutetaan perushintoja 
tarkistamalla. Lakiehdotukseen ei sisälly kustannusten jaon myöhempää tarkistusta 
koskevaa säännöstä. (5 §)
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Toteutuneiden kustannusten huomioon ottaminen (6 §) 

• Maakuntien toteutuneet kustannukset huomioidaan vain siihen määrään asti, että: 
• sote:n käyttökustannusten vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää, joka on maakuntaindeksin 

toteutunut muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä (kustannusten nousun rajoitin). 
• maakunnan muiden tehtävien kustannusten vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää, joka on

maakuntaindeksin toteutunut muutos kerrottuna luvulla 0,4 (henkilöstökulujen osuus).
• Kuitenkin vuodet 2021–2022: sote-kustannuksissa maakuntaindeksin muutos lisättynä yhdellä 

prosenttiyksiköllä.
• Lisäksi rahoituksen tasoa tarkistetaan vuosittain maakuntaindeksin ennustetulla muutoksella.
• Maakuntaindeksi on painotettu keskiarvo

• Ansiotasoindeksistä (40% )
• Kuluttajahintaindeksistä (45 %) 
• Maakuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksuista (15 %)

• Toteutuneet sote-kustannukset otetaan huomioon kustannusten nousun rajoittimen ylittävältä osalta, jos se on 
välttämätöntä peruspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.
• Arviointi tarpeesta ottaa toteutuneet kustannukset huomioon tehdään julkisen talouden suunnitelmaa ja valtion 

talousarvioesitystä valmisteltaessa. Arviointi perustuu: 
1) sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ( / ) 30 §:ssä tarkoitettuun selvitykseen;  

2) muihin julkisen talouden suunnitelmaa tai valtion talousarvioesitystä valmisteltaessa käytettävissä oleviin 
maakuntien talouden tai palvelujärjestelmän tilaa koskeviin selvityksiin ja tietoihin.
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Laskennallisten kustannusten perusteet

• Valtion rahoitus kohdennetaan maakunnille laskennallisesti. Kullekin maakunnalle 
myönnetään valtion rahoituksena euromäärä, joka saadaan laskettaessa yhteen sosiaali- ja 
terveydenhuollon ja maakunnan muiden tehtävien laskennalliset kustannukset. (3 §)

• Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset muodostuvat 
laskemalla yhteen tulot, jotka saadaan kertomalla asukaskohtainen sosiaali- ja 
terveydenhuollon perushinta maakunnan asukasmäärällä ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon ikäryhmäkohtaiset perushinnat maakunnan ikäryhmäkohtaisilla 
väestömäärillä. Summaan lisätään maakunnan terveyden-, vanhusten- ja sosiaalihuollon 
palvelujen käyttöä kuvaavien tarvetekijöiden, vieraskielisyyden, sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämiseen vaikuttavan asukastiheyden, kaksikielisyyden ja
saaristoisuuden perusteella sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen määritellyt 
laskennalliset kustannukset. (9 §)

• Maakunnan muiden tehtävien laskennalliset kustannukset muodostuvat kertomalla 
asukaskohtainen maakunnan muiden tehtävien perushinta maakunnan 
asukasmäärällä ja lisäämällä tuloon maakunnan kasvupalvelua kuvaavien 
tekijöiden, maatalousyritysten ja maakunnan muiden tehtävien asukastiheyden 
perusteella määritellyt laskennalliset kustannukset. (17 §)
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Maakunnan lisärahoitustarve
• Valtion rahoituksen ohella maakunnalle voidaan myöntää valtion laina tai valtiontakaus, jos maakunnalla ilmenee 

äkillisiä ja tilapäisiä ongelmia maksuvalmiudessa. (8 §)

• Jos valtion laina tai -takaus on riittämätöntä tai tarve johtuu ensisijassa rahoituksen määräytymisperusteiden 
toimimattomuudesta, maakunnalle voidaan myöntää valtionavustusta. Valtionavustuksen myöntämisen 
edellytyksenä on, että se on välttämätöntä maakunnan järjestämien sote-palvelujen tai muiden tehtävien hoitamisen 
turvaamiseksi. (8 §)

• Maakunta voi hakemuksesta saada harkinnanvaraista lisärahoitusta poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten 
vaikeuksien vuoksi. Myös paikalliset erityisolosuhteet voidaan huomioida. (7 §)

• Ehdoksi voidaan asettaa sellaisten toimien toteuttaminen, jotka ovat kustannusten hallinnan tai muutoin 
maakunnan tehtävien hoitamisen turvaamisen kannalta välttämättömiä. Lisäksi ehtona on, että maakunta 
käyttää rahoituksen sen myöntämisen perusteena olevaan tarpeeseen (vrt.erillisrahoitus). 

• Lisärahoitus vähentää maakunnille maksettavan valtion rahoituksen kokonaismäärää. Vähennys on 
kaikissa maakunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Käyttämättä jäänyt rahoitus maksetaan vastaavin perustein 
maakunnille.

• VM päättää aikatauluista, VN maksamisesta

• Maakunta voi ottaa myös lyhytaikaista lainaa. 

• Siirtymäaikana v.2021-2024 7 §:ssä tarkoitettua harkinnanvaraista rahoitusta voidaan myöntää myös 
tilanteessa, jossa maakunta on rahoitusjärjestelmän muutoksesta aiheutuvien merkittävien 
maakuntatalouden vaikeuksien vuoksi lisärahoituksen tarpeessa. (31 §) 
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Siirtymäaika asteittain kohti laskennallisia 
kustannuksia
• Maakuntien lähtötilanteet ovat erilaisia ja sopeutustarpeet eroavat 

maakunnittain. Uudistus aiheuttaa myös muutoskustannuksia.

• Vuosina 2020–2024 valtion rahoituksessa siirrytään menoperusteisesta 
rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen.

• Vuosi 2020: maakuntien rahoitus perustuu maakunnan alueen kuntien ja 
kuntayhtymien toteutuneiden kustannusten keskiarvoon kahdelta 
viimeisimmältä tilastoidulta vuodelta.

• Siirtymäaika 2021–2024: rahoituksessa siirrytään asteittain toteutuneista 
laskennallisiin kustannuksiin.
• Laskennallisten kustannusten osuus maakuntien rahoituksesta on 20 % v. 2021, 

40 % v. 2022, 60 % v.2023  ja 80 % v.2024.

• Vuonna 2025 rahoitus perustuu kokonaan laskennallisiin kustannuksiin.
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VM-akatemia

vm.fi/vm-akatemia 

vm.fi/uutiskirjeet

alueuudistus.fi 

@VMuutiset

@VMkunta

Facebook: Maakunta- ja sote-uudistus
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Valtiovarainministeriön viestintä

vm-viestinta@vm.fi 

Mediapalvelunumero (ma–pe 8–16) 
02955 30500 

Tommi Tolkki, tiedottaja

Puh. 02955 30035


