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Sovelletaan ensimmäisen 
kerran vuonna 2022 vuosien 
2020 ja 2021 tilinpäätösten 
tunnuslukujen perusteella

Kriisikuntamittareiden 
uudistaminen

 laki kuntalain muuttamisesta 
hyväksyttiin tammikuussa 2019 ja se 
tuli voimaan 1.3.2019
 erityisen vaikeassa taloudellisessa 

asemassa olevan kunnan tilaa 
kuvaavia tunnuslukuja ja niiden raja-
arvoja muutettu
 Samalla tehty muutamia 

teknisluonteisia tarkistuksia (mm. 
112 § Kirjanpito ja 113 § Tilinpäätös)



Miksi kriteereitä uudistettiin? 

 Nykyinen kriteeristö ei ota huomioon erilaisia omaisuuden 
rahoitusmalleja

 Tunnusluvut eivät kuvaa kuntien taloutta rahoituksen 
riittävyyden näkökulmasta 

 Kertyneen alijäämän määrä ei ole aina kuntien kesken 
vertailukelpoinen 
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Kriisikuntakriteereiden täyttyminen 
konsernitilinpäätöksissä 2016 ja 2017 
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Kriteeri Taso Kuntia

Kertynyt alijäämä, euroa/asukas ≥ 500, ≥ 1000 3

Vuosikate negatiivinen 0

Lainat, euroa/asukas ≥ 9237 ≥ 9471 11

Tulovero-% ≥ 20,89, ≥ 20,92 141

Suhteellinen velkaantuneisuus ≥ 50 176

Kaikki em. neljä täyttyvät 0
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Arviointimenettely voidaan jatkossa käynnistää,

jos kunta ei ole 
kattanut kunnan 

taseeseen kertynyttä 
alijäämää 110 §:n 3 

momentissa 
säädetyssä 

määräajassa. 

Ei muutosta nykyiseen

jos asukasta kohden 
laskettu kertynyt 

alijäämä on kunnan 
viimeisessä 

konsernitilinpää-
töksessä vähintään     
1 000 euroa ja sitä 

edeltäneenä vuonna
vähintään 500 euroa 

Ei merkittävää muutosta 
nykyiseen

TAI
jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta 

kuvaavat talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna 
peräkkäin täyttäneet kaikki seuraavat raja-arvot:

* (vuosikate + korkokulut)/(korkokulut+ laskennalliset lainanlyhennykset)

1) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde 
on alle 80 prosenttia (nykyisin konsernin negatiivinen vuosikate);

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen 
tuloveroprosentti (nykyisin 1 prosenttiyksikkö); 

3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen 
ja vuokravastuiden määrä ylittää kaikkien kuntien 
konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen 
määrän vähintään 50 prosentilla (nykyisin tunnusluvussa ainoastaan 
konsernin lainamäärä); 

4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate* on alle 0,8 
(nykyisin tunnuslukuna: suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 %). 
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Kuntien on omassa 
talouden suunnittelussaan 
ja analysoinnissaan 
tarpeen tunnistaa myös 
tilanteet, joissa 
tunnusluvun arvo on 
heikentynyt ilman että se 
täyttää varsinaisen raja-
arvon

 Lain perusteosassa olevassa 
taulukossa on kuvattu myös 
väljemmät, tunnuslukujen 
heikkona pidettävät arvot eli 
ns. keltaiset valot, jotka eivät 
vielä johda 
arviointimenettelyyn

Ns. keltaiset valot



Ns. keltaiset valot (konsernitasolla)
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Tunnusluku ja raja-arvo 2015 ja 2016 2016 ja 2017

Alijäämä euroa/asukas
kahtena vuonna > 500 12 6
1. vuonna > 500, 2. vuonna > 1000 4 3

Vuosikate prosenttia poistoista
kahtena vuonna < 100 % 28 22
kahtena vuonna < 80 % 17 8

Tuloveroprosentti
kahtena vuonna vähintään 1,5 % yli keskimääräisen 69 82
kahtena vuonna vähintään 2,0 % yli keskimääräisen 24 24

Lainamäärä euroa/asukas*
kahtena vuonna vähintään 25 % yli keskimääräisen 25 28
kahtena vuonna vähintään 50 % yli keskimääräisen 9 11

Laskennallinen lainanhoitokate
kahtena vuonna < 1 73 57
kahtena vuonna < 0,8 33 23
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