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Sote-alueiden kuntarahoituksen siirtymäjärjestely ja tasauskatto 
 
 
Nykyisin kunnat itse päättävät, kuinka paljon ne käyttävät rahaa sote-palveluihin. Jatkossa kunnat 
rahoittavat sote-alueiden toiminnan asukaslukuun perustuvalla maksulla, jossa otetaan huomioon 
tarvetekijät, kuten ikärakenne ja sairastavuus. Näin ollen maksun suuruus voi erota nykyisestä 
merkittävästikin. 
 
Näitä suuria muutoksia tasoittamaan otetaan käyttöön siirtymäjärjestely. Sen myötä kuntien mak-
sama sote-alueen rahoitus siirtyy vuosien 2017-2020 aikana nykyisestä tasosta kohti uuden järjes-
telmän mukaista maksutasoa.  
 
Jotta yksittäisille kunnille ei syntyisi kohtuuttomia muutoksia, asetetaan kuntakohtaiselle sote-
rahoitusosuuden muutokselle katto (400€/asukas). Sen ylimenevää osuutta ei oteta huomioon 
kuntien sote-maksuissa.  
 
Kunnan asukaskohtaista sote-alueen rahoitusosuutta tasataan vuosina 2017-2020 porrastetusti. 
Tasaus tehdään siten, että järjestämislain 33 §:n mukaiset asukaskohtaiset rahoitusosuuksien 
muutokset suhteessa vuosien 2012-2014 keskimääräiseen tasoon voivat olla enintään seuraavat: 
 

vuonna 2017    +/- 50 €/asukas 
vuonna 2018  +/- 150 €/asukas 
vuonna 2019  +/- 250 €/asukas 
vuonna 2020  +/- 400 €/asukas 

 
Kunnan rahoitusosuuden muutoksen tasauskatto asetetaan 400 euroon/asukas, tätä suurempi 
muutos tasataan myös vuoden 2020 jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan 
tarvittaessa antaa tarkemmat säännökset tasauksen toteuttamisesta. 
 
Siirtymäjärjestely koskee valtaosaa kunnista. Vuonna 2017 siirtymäjärjestelyn piirissä olisi 252 
kuntaa (83 % kunnista), vuonna 2018 kuntia olisi 156 (51 % kunnista), vuonna 2019 kuntia olisi 100 
(33 % kunnista) ja vuonna 2020 kuntia olisi 47 (15 % kunnista). Vuodesta 2021 eteenpäin tasauska-
ton ollessa 400 €/asukas, katon ylittäviä kuntia olisi 47.    
 
Sote-alueiden kokonaisbudjetit ovat miljardien eurojen suuruisia. Yksittäisten kuntien tasausyli-
jäämän/tasausalijäämän suuruus on suhteellisen pieni, arvioituna pääosin alle 1 % sote-alueen 
nettomenoista. Näin ollen sen voi huomioida vuotuisena vaihteluna budjetissa. Sama menettely 
pätee myös vuoden 2020 jälkeen tasauskaton ollessa voimassa. 
 
Sote-alue tuo erittäin suuren vakauden sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen budjetointiin. Menot 
ja maksuosuudet pysytään laskemaan hyvin tarkasti, eivätkä muutamat kalliit hoidot vuosittain 
heiluta yksittäisen kunnan budjettia kuten nykyisin. 
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Esimerkkilaskelma tasausjärjestelmän vaikutuksesta sote-alueella 
 
Sote-alueella A on kunta x, jossa on 10 000 asukasta ja jonka sosiaali- ja terveystoimen nettome-
not ovat 2200 euroa/asukas. Samalla alueella on kunta y, jossa on 5000 asukasta ja jonka sote-
nettomenot ovat 3400€/asukas.  
 
Järjestämislain mukaan kunnan rahoitusosuuteen sote-alueelle vaikuttaa kunnan asukasmäärä, 
jota on painotettu kunnan ikärakenteella ja sairastavuudella. Oletetaan, että uudessa järjestelmäs-
sä kunnan x rahoitusosuus sote alueelle A on 2500€/as ja kunnan y 2900€/as. Kunnan x rahoitus-
osuus suhteessa nykyisiin sote-menoihin on 300€/as. korkeampi. Vastaavasti kunnan y rahoitus-
osuus on 500€/as. matalampi kuin aiemmin. 
 
Vuonna 2017 siirtymäjärjestelmän ollessa voimassa, voi muutos olla korkeintaan +/- 50€/as. Näin 
ollen kunnan x rahoitusosuus sote-alueelle A vuonna 2017 on 2200+50=2250€/as. Kunnan y rahoi-
tusosuus on puolestaan 3400-50 = 3350€/as.  
 
Jos siirtymäjärjestelyä ei olisi, sote-alue A keräisi kunnista rahoitusta seuraavasti: 
 

kunta x, 2500€/asukas * 10 000 asukasta=25 M€ 
kunta y, 2900€/asukas * 5000 asukasta=14,5 M€ 
Yhteensä 25+14,5 = 39,5 miljoonaa euroa 
 

Siirtymätasauksen ollessa voimassa vuonna 2017 sote-alue kerää kunnista x ja y rahoitusta seuraa-
vasti 
 kunta x, 2250€/asukas * 10 000 asukasta = 22,5 M€ 
 kunta y, 3350€/asukas * 5000 asukasta = 16,75 M€ 
 Yhteensä 22,5 + 16,75 = 39,25 miljoonaa euroa 
 
Näin ollen vuonna 2017, sote-alueen A tasausalijäämä on 39,25 M€ - 39,5M€ = -250 000€.  
 
Tasausalijäämät tai tasausylijäämät sote-alueella A, voidaan laskea vastaavasti myös muille vuosil-
le. Vuonna 2018 tasausrajan ollessa +/-150€/as., nettomuutos on ylijäämäinen +250 000€. Vuonna 
2019 tasausylijäämä on +750 000€ ja vuonna 2020 tasausylijäämä on +500 000€. 
 
 
 
 
 
  
 

 


