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• Valtiovarainministeriön asettama työryhmä valmistelee rahoituksen määräytymisperusteita 15.2.-30.6.2021
• Osalliset VM, STM ja SM

• Lausuntokierros 6 vkoa
• Lausuntoaika 20.4.–1.6.20201
• Lausuntopalvelu.fi
• Avoin lausunnonantamisen mahdollisuus kaikille
• Kohdistetaan lausuntopyyntö mm. kunnat, sote-kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, pelastuslaitokset, 

erityishuoltopiirit, maakuntien liitot sekä OM, VM, STM ja SM

• Sidosryhmäkeskustelut
• Alueellisen valmistelun vastuuhenkilöverkosto 26.3. ja 5.5.
• Pelastusjohtajat 20.4.

• Kesäkuussa lausuntopalautteiden käsittely > työryhmäesitys > VM-valmisteluryhmä, sote-johtoryhmä, sote-
ministeriryhmä > Kuthanek > VN:n VnA-päätös 

Valmistelutyön eteneminen



 Valmistelurahoitus mom. 28.89.30 on käytettävissä, vasta kun voimaanpanolaki on 
tullut voimaan 
 = rahoitus ei ole käytettävissä nk. vapaaehtoiseen esivalmisteluun ennen lainsäädännön 

voimaantuloa

Momentin 28.89.30 rahoitusta ei HE 241/2020 vp voimaanpanolain 15 §:n mukaisesti 
osoiteta Helsingin kaupungille, sillä ko. rahoituksen käyttötarkoitus on 
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän valmistelu 
Muutosratkaisua valmistellaan

 Sote-uudistukseen valmisteluun, erit. ICT-muutoskustannuksiin, kohdennetaan myös 
muuta valtionavustusrahoitusta, erityisesti momentilta 28.70.05 Sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki 
ja ohjaus

Yleishuomioina



• HUS-sairaanhoitopiirin on toimitettava sen hallituksen tekemästä HUS-valmisteluryhmän 
asettamispäätöksestä selvitys VM:lle. Vastaava selvitys tarvitaan, kun HUS-yhtymän ylintä 
päätösvaltaa käyttämä toimielin olisi v. 2022 valinnut yhtymän yhtymähallituksen. 

• HUS-valmisteluryhmän tehtäviin kohdennettavaa avustusta saa käyttää voimaanpanolain 11 §:n 
mukaisiin tehtäviin, jotka liittyisivät HUS-yhtymän perustamisen ja toiminnan käynnistämisen 
edellyttämien päätösten valmisteluun. 

• Sen tehtävänä olisi valmistella ehdotus HUS-yhtymän perussopimukseksi ja yhtymän ylintä päätösvaltaa 
käyttävän toimielimen ensimmäinen kokous. Lisäksi sen tulee valmistella välttämättömät päätösesitykset ja 
muut HUS-yhtymän perustamista ja toiminnan käynnistämiseksi välttämättömiä esityksiä, joita tulisi käsitellä 
yhtymän ylimmän toimielimen kokouksessa, Uudenmaan aluevaltuustojen kokouksessa ja Helsingin 
kaupunginvaltuustossa.

• Väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän valtionrahoitus maksettaisiin HUS-sairaanhoitopiirille ja HUS-
yhtymälle.

• Avustus olisi v. 2021 yht. 75 000 euroa ja v. 2022 yht. 150 000 euroa

HUS-yhtymän valmistelurahoitus



Miten hyvinvointialueiden 
toiminta käynnistyy?
• Hyvinvointialueet perustetaan voimaanpanolain 5 §:n 

mukaisesti 1.7.2021
• Aluevaltuuston toimikauden alkuun asti hyvinvointialueen 

ylintä päätösvaltaa käyttäisi väliaikainen valmistelutoimielin 
(vate)

• Hyvinvointialueella toimivien ja voimaanpanolain 8 § 2 mom. 
mukaiset viranomaiset sopivat vaten kokoonpanosta ja 
asettamisesta välittömästi lain voimaantultua

• Asettamisesta vastaava viranomainen tukee vaten toimintaa 
antamalla kokous- ja työtilat sekä varmistamalla muut 
työskentelyedellytykset

• Jos asettamisesta ei 2kk:n kuluessa ole yksimielisyyttä, 
asettaisi VN vaten VM-esityksestä.

• Vate vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisen valmistelusta kunnes aluehallitus olisi 
aloittanut toimintansa

• Vaten tehtävät on kirjattu voimaanpanolain 10 § 2 mom.



• Hyvinvointialueen toiminnan rahoittaminen perustuisi voimaanpanolain 15 §:n mukaisesti 
valtionavustukseen, johon sovelletaan valtionavustuslakia

• Rahoitusta varten valtion talousarviossa on kolmevuotinen siirtomääräraha momentilla 28.89.30 
Hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän rahoitus

• Vuodelle 2021 määräraha on 14,97 milj. euroa (hyväksytty)
• Vuodelle 2022 määräraha olisi 47,15 milj. euroa (esitetty)

• Vaten asettanut viranomainen toimittaa VM:lle selvityksen
• VM tekee valtionavustuksesta päätöksen ja maksaa avustuksen ilman eri hakemusta
• Avustuksen saaminen ei edellytetä omarahoitusosuutta

• Määrärahaa voidaan käyttää hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä vaten
kustannuksiin

• Vaten on voimaanpanolain 15 §:n 2 mom. mukaan selvitettävä väliaikaisen valmistelutoimielimen 
olisi annettava aluevaltuustolle selvitys vuosille 2021 ja 2022 myönnetyn määrärahan käytöstä

Rahoituksen maksamisen yleiset edellytykset



• Tavoitteena yksinkertainen ja hallinnolliset kevyt rahoitusjärjestelmä, joka luo hyvinvointialueille 
talouden ennakoitavuutta

• Vuosien 2021 ja 2022 rahoituksen määräytymisperusteet ovat samat

a) Perusosa (20 %)

b) Hyvinvointialueiden alueiden kuntien asukasmäärä (40 %)
• Hyvinvointialueen asukasmäärä määräytyy Tilastokeskuksen väestörakennetilaston 

31.12.2020 tietojen mukaan

c) Järjestämisvastuullisten määrä (40 %)
• Hyvinvointialueen alueella voimaanpanolain voimaantullessa sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen tehtäviä järjestävien viranomaisten lukumäärä  

Rahoituksen määräytymisperusteet



Rahoituslaskelma, yhteensä, euroa/hyvinvointialue



Rahoituslaskelma, yhteensä, euroa/asukas



Soten ja pelan järjestäjät vuonna 2021



Järjestämisen nykytila; laskennallinen pisteytys
Lisätty lausuntopyyntöaineistoon 28.4.2021

• Kuvattu järjestämismallit 101-303 ja 
jokainen kunta (n=293) on sijoitettu 
taulukkoon. 

• Kunnat saavat pisteitä 0 tai 1 sen 
mukaan mikä järjestämismalli 
perustasolla on. 

• Nämä pisteet lasketaan hv-alueille 
yhteen. 

• 293 kuntaa tuottavat yhteensä 170 
pistettä. Kaikille kunnille niitä ei siis 
jaeta. 

• Summaan lisätään shp, pela ja eva
pisteet, jotka näkyvät taulukossa. 



Muutoskustannukset 
vuosina 2021 ja 2022

Kaikki yhteensä noin 328,6 milj. euroa 
(HE 241/2020 vp arvio n. 455,1 milj. 
euroa)



Muutoskustannukset vuosina 2021 ja 2022 (1/2)

• Hallinnolliset valmistelurakenteet ja poliittinen päätöksenteko v. 2021-2022 noin 
62,14 milj. euroa

• Vuonna 2021 yhteensä n. 14,97 milj. euroa (kertakustannus)

• Vuonna 2022 yhteensä n. 47,17 milj. euroa (osin kertakustannus, osin pysyväisluonteisia)

 Vuosi 2021: Hyväksytty (TTA2021) mom. 28.89.30 yht. 14,97me

 Vuosi 2022: Esitetty mom. 28.89.30 yht. 47,17me, VM-kannassa puollettu 

• ICT-järjestelmät ja tiedonhallinnointi v. 2022 noin 227 milj. euroa
• Hyvinvointialueille n. 220 milj. euroa (osin kertakustannus, osin pysyväisluonteisia) 

• Ministeriöt n. 4 milj. euroa (osin kertakustannus, osin pysyväisluonteisia)

• Tilatietojärjestelmä n. 3 milj. euroa (kertakustannus)



Muutoskustannukset vuosina 2021 ja 2022 (2/2)

• Viranomaisvaikutukset v. 2021-2022 noin 22 milj. euroa
• Vuosina 2021 ja 2022 yhteensä n. 22 milj. euroa (osin kertakustannus, osin 

pysyväisluonteisia)

 Esitetty virastojen toimintamenomomenteille

 VM-kannassa kehysvaraus

• Aluevaalit ja hyvinvointialue-aloitejärjestelmä v. 2021–2022 noin 17,5 milj. euroa
• Aluevaalit vuonna 2021 yhteensä n. 4 milj. euroa (kertakustannus)

• Aluevaalitietojärjestelmä vuonna 2021 yhteensä n. 70 000 euroa (kertakustannus)

• Aluevaalit vuonna 2022 yhteensä n. 13,4 milj. euroa (kertakustannus)

• Hyvinvointialue-aloitejärjestelmä vuonna 2022 yhteensä n. 250 000 euroa

 Vuosi 2021: Hyväksytty (TTA2021) OM:n mom. 25.50.20 yht. 4,05me

 Vuosi 2022: Esitetty OM:n mom. 25.50.20 yht. 11,87me, VM-kannassa puollettu 



Muutoskustannukset 
vuodesta 2023 lukien



• Sopimusten tai rahoituksen volyymin laskun 
mahdolliset vaikutukset hinnoitteluun

• ICT-muutosten arvio on yhteensä n. 50 milj. euroa 
(kertakustannus)

• Esitetty kehyskirjausta: arvioidaan + käsitellään 
keväällä 2022 kehysriihessä

• Sopimusten tai rahoituksen volyymin laskun 
mahdolliset vaikutukset hinnoitteluun

• ICT-muutosten arvio on yhteensä n. 50 milj. euroa 
(kertakustannus)

• Esitetty kehyskirjausta: arvioidaan + käsitellään 
keväällä 2022 kehysriihessä

Sopimukset ja 
rahoituskustannukset

• Hyvinvointialueella on velvoite vuokrata tilat v. 2023-
2025 sekä yhden lisävuoden vuokrausmahdollisuus, v. 
2026/2027 lukien tyhjenneistä tiloista voi aiheutua 
kustannuksia

• Asiasta ei ole mahdollista esittää euromääräistä 
arviota

• Selvityksessä, onko ja milloin Tilakeskuksella 
mahdollisuus tehdä arviota

• Esitetään arvioitavaksi ja käsiteltäväksi aikaisintaan 
keväällä 2022 kehysriihessä

• Hyvinvointialueella on velvoite vuokrata tilat v. 2023-
2025 sekä yhden lisävuoden vuokrausmahdollisuus, v. 
2026/2027 lukien tyhjenneistä tiloista voi aiheutua 
kustannuksia

• Asiasta ei ole mahdollista esittää euromääräistä 
arviota

• Selvityksessä, onko ja milloin Tilakeskuksella 
mahdollisuus tehdä arviota

• Esitetään arvioitavaksi ja käsiteltäväksi aikaisintaan 
keväällä 2022 kehysriihessä

Kiinteistöt

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Kunnille (1/1)



• Hallinnolliset muutoskustannukset n. 115–125 milj. euroa

• Sopimushallinta ja hallintotoiminta yhteensä n. 100 milj. euroa (osin 
kertakustannus, osin pysyväisluonteisia)

• Soten asiakas- ja potilasasiakirjojen rekisterit ja arkistot vuosina 2023–2024 
yhteensä n. 15–25 milj. euroa (kertakustannus)

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Hyvinvointialueille (1/4)



• ICT-järjestelmät v. 2023–2025 noin 403,1 milj. euroa (HE 241/2020 vp arvio 190 milj. euroa)

OBS! Taulukossa vuodet 2021-2025

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Hyvinvointialueille (2/4)



• Harmonisointikustannukset vähintään 124–434 milj. euroa
• Palkkaharmonisaatio v. 2023–2027 yhteensä n. 124–434 milj. euroa (pysyväisluonteisia)

• Soten maksut, korvaukset ja palkkiot: asiasta ei ole mahdollista esittää euromääräistä arviota

 Palkkaharmonisaatio rahoitus hyvinvointialueiden toimintamenoista

 Soten maksut, korvaukset ja palkkiot  rahoitus hyvinvointialueiden toimintamenoista

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Hyvinvointialueille (3/4)



• Kiinteistöt

• Vuokrakustannusten uusi hinnoittelumalli ja palveluverkon kehittäminen: 
asiasta ei ole mahdollista esittää euromääräistä arviota

• Kiinteistövuokrien uusi hinnoittelumalli 

• Palveluverkon kehittäminen (mm. velvoite vuokrata kunnilta tilat vuoteen 
2026/2027)

 Selvityksessä, onko ja milloin Tilakeskuksella mahdollisuus tehdä arviota

 Esitetään arvioitavaksi ja käsiteltäväksi aikaisintaan v. 2022 kehysriihessä

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Hyvinvointialueille (4/4)



• Ministeriöt, virastot, laitokset ja muut viranomaiset v. 2023–2025 n. 81,3 milj. euroa 
• Vuonna 2023 yhteensä n. 27,9 milj. euroa

• Vuonna 2024 yhteensä n. 26,7 milj. euroa

• Vuonna 2025 yhteensä n. 26,7 milj. euroa

 Osin esitetty hallinnonaloittain ministeriöiden, virastojen etc. toimintamenomomenteille

 VM-kannassa osin kehysvarauksia

• Aluevaalit ja hyvinvointialue-aloitejärjestelmä

• Aluevaalit noin 2 milj. euroa joka neljäs vuosi

• Hyvinvointialue-aloitejärjestelmä noin 50 000 euroa vuosittain

 Vuosi 2025: Esitetty OM:n mom. 25.50.20 yht. 4,47 me, VM-kannassa puollettu 

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Valtiolle (1/2)



• Omaisuusjärjestelyjen korvaukset v. 2026 lukien noin 150–250 milj. euroa

 Esitetään arvioitavaksi ja käsiteltäväksi v. 2022 kehysriihessä

• Verotulomenetykset v. 2023 lukien n. 255 milj. euroa vuosittain

 Verovelvolliskohtaisten menetysten välttämiseksi valtio ohjaa rahoitusta 
verojärjestelmään muutosten kompensoimiseksi. Rahoituksesta päätetään osana 
valtiontalouden kokonaisratkaisua

Muutoskustannukset vuodesta 2023 lukien
Valtiolle (2/2)



soteuudistus.fi #sote #soteuudistus

HE 241/2020 vp
otsikko 4.2.1.13 Muutoskustannukset
sivut 313–326


