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Kirjoita viestisi 
kommenttilaatikkoon

lähetyksen aikana
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tekniikkaan, luennoitsijoihin 
ym. liittyen

Myös toiveita 
käsiteltäviksi 

aiheiksi, kiitos!
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• VTV 27.3.2018 (Dnro 121/51/2017)

”Kuntatalouden ohjaus”
• Kysely kunnille touko-kesäkuussa 

2018:
» Kilpailukykysopimus
» Varhaiskasvatusmaksujen alennus
» Maakunta- ja sote-uudistuksen 

muutoskustannukset

• Kuntaliiton uusi tuote, syksy 2018: 
Kunnan terveystarkastus

Kysely 5/2017
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28.2.2018

Alueuudistus.fi

Seuraava päivitys jo huhtikuussa 2018
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Kuntataloustilasto

Siirtolaskelmat
mm. -11,71 %-yks.

Uuden kunnan 
valtionosuus 2020
mm. muutosrajoitin €/as ja
kunnan tasapainon muutos, 
max. +/-100 €/asukas

Maakuntien valtionrahoitus

Keskeisimpiä vuosien 2018 ja 
2019 tilinpäätöstiedot

Mutta tärkeitä myös talousarvion
2019 ja taloussuunnitelman 2020 
tiedot (jotka tilastoidaan 1/2019)

Kuntien tilinpäätökset
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Koulutus on tarkoitettu kaikille kuntien taloustilastoinnin kanssa työskenteleville, 
esimerkiksi kuntien talousasiantuntijoille ja -suunnittelijoille, taloussihteereille, 
kirjanpitäjille, controllereille ja hallinto- ja talousjohdolle

PAIKKA Kuntatalo, Helsinki + TALLENNE
AIKA MA 16.4.2018 klo 12:30 / Tallenne viikolla 17

Tilaisuus on osallistujille maksuton.

Lisätietoja antavat:
• kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090 
• tutkimussihteeri Tuija Valkeinen, tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi, p. 050 548 1440

Kuntaliiton seminaari 16.4.2018 + tallenne:

Kuntataloustilaston tärkeys
maakunta- ja sote-uudistuksessa
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24.-25.4.2018

FCG Talous- ja veroennustepäivät 2018

[pvm]
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Perustietoa ja laskentaharjoituksia
FCG: Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus

[pvm]
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Lisätiedot: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&&id=9868

13.-14.3.2018 Helsinki
22.-23.5.2018 Tampere
23.-24.8.2018 _______
11/2018 _______

• ”Koulutus oli käytännönläheistä, käytiin 
konkreettisesti läpi lukuja ja taulukoita. Erittäin 
hyödyllinen koulutus.” 

• ”Hyvä ja vuorovaikutteinen. Tehtävien tekeminen 
välissä toi auttoi ymmärtämään.” 

• ”Hyvä ja käytännönläheinen koulutus, syvensi 
ymmärrystä asiasta.”

• ”Pieni ryhmä oli myös hyvä.” 
• ”Todella hyviä kouluttajia. Osasivat asiansa.”
• ”Hyvä perusteellinen koulutus. Tällaisia 

koulutuksia lisää!”
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Taloustorstait keväällä 2018
• To 11.1.2018
• To 9.2.2018 Taloustorstai LIVE
• To 22.3.2018 
• To 3.5.2018
• To 14.6.2018

Jäikö edelliset Taloustorstait näkemättä?
• Ei hätää! Saat veloituksetta käyttöösi tallenteet ja 

luentomateriaalit edellisistä Taloustorstai-
tilaisuuksista ilmoittautumalla jälkikäteen oheisten 
linkkien kautta.

Lisätietoja antavat:
• kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, 

sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090 
• tutkimussihteeri Tuija Valkeinen, 

tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi, p. 050 548 1440

Kuntaliiton Taloustorstai
- ajankohtaistietoa kuntien taloudesta
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Julkisen talouden suunnitelma

Taloustorstai 22.3.2018
@MinnaPunakallio
pääekonomisti
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Julkisen talouden suunnitelma 2019-2022 
julkaistaan 13.4.2018
• http://vm.fi/valtion-talouden-kehykset
• Samaan aikaan julki myös:

21.3.2018
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JTS rakennetaan aikaisempaa 
valoisammalle talousuralle
• Vielä viime keväänä VM arvioi v. 2019 BKT:n 

kasvavan 1,2 %, sen jälkeen 1,0 %
• Nyt esim. Etla arvioi 2019 BKT-kasvuksi 2,4 %, sen 

jälkeen noin 2 %
• Kasvu kirittänyt verotuloja, mutta kikyn vuoksi 

alkuperäiset kasvuluvut pieniä
• Julkisen sektorin tasapainottuminen lähellä jo 2018 
• Hyvä kehitys virittänyt vaatimuksia menojen 

kasvattamisesta, säästöistä luopumisesta ja 
tulopohjan heikennyksistä 

21.3.2018
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Vaalikauden viimeinen kehys, uusia isoja 
linjauksia tullee niukasti
• VM-kanta julkistettu, lopulliset linjaukset 

tehdään kehysriihessä 10.-11.4.2018
• Sote/maku-valmistelu hallitsee loppukautta, 

myös yksittäisiä muita teemoja esillä  
» Aktiivimalli, kannustimet, koulutuksen maksuttomuus, 

kokeilut, sähköpyörä, lukiot…
• Puheet sopeutuksesta ja esim. kuntien 

lisätehtävien kompensoimisesta tuntuvat 
hautautuneen hyvän suhdannekehityksen alle

21.3.2018
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Hallituskauden finanssipolitiikan säännöt
• Julkisen talouden suunnitelman rahoitusasematavoitteet 2019 

mennessä: 
1. Valtiontalouden alijäämä korkeintaan ½ suhteessa BKT:hen
2. Kuntatalouden alijäämä korkeintaan ½ suhteessa BKT:hen, mikä merkitsee runsaan miljardin 

euron sopeutustarvetta vaalikauden loppuun mennessä
3. työeläkerahastojen ylijäämä noin 1 % suhteessa BKT:hen
4. Muiden sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema tasapainossa

» Kuntatalouden menorajoite: vähintään -540 milj. €
• Valtion tulee alentaa v. 2019 mennessä kuntatalouden toimintamenoja vähintään 540 milj. 

eurolla verrattuna hallituskautta edeltäneeseen ns. ”tekniseen” julkisen talouden 
suunnitelmaan.

• Julkisen talouden alijäämä saa olla enintään 3 % ja velka 
enintään 60 prosenttia suhteessa BKT:een

• Julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman muutoksen 
keskipitkän aikavälin tavoite (MTO): -0,5 % suhteessa BKT:een

11.11.2015
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Kuntiin vaikuttavat keskeisimmät 
päätökset 2019-
• Kuntaliiton kehyskannanotto
• Kiky-leikkaukset jatkuvat 2019, kikyn huomioiminen 

kustannustenjaon tarkistuksessa, kiky-säästöjen 
purkautuminen 2019/2020 ja kiky-hyötyjen 
jakaantuminen kuntiin ja maakuntiin 2020

• Hallitusohjelman ”säästölakien” häntiä 2019, muita 
lakiesityksiä, joiden kustannusvaikutukset eivät ole 
mukana kehyksessä

• Vos-indeksileikkaus 2019 
• Verotuottomenetykset kompensoidaan kunnille 2019. Sen 

jälkeen tarvitaan uusi päätös.
• Yhteisvaikutus 2019 painuu reippaasti negatiiviseksi? 

21.3.2018
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Uusi JTS ja kuntatalousohjelma 
päivittävät myös kuntien kehitysarvion
• Viime syksyllä kuntien 

kehitysarvio vahva
• Tilinpäätösarviot 2017

» Menokehitys pettymys
• Kuntasäästöt etenevät 

hitaasti, investointipaineet, 
tulopohjaan aukkoja

• Palkankorotukset 2018
• Hyvä suhdannekehitys 

tasoittaa hieman tilannetta? 

21.3.2018
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Lisätietoa: Neuvottelutuloksen 
kustannusvaikutukset
• Vuonna 2018 sopimuskorotukset ovat keskimäärin yhteensä 1,3 % 

ja vuonna 2019 keskimäärin 2,16 % eli yhteensä 3,46 %. 
• Eri sopimusalat noudattavat pääsääntöisesti em. vuosittaista 

kustannusten jakoa. Kustannusten kokonaistaso on jokaisella 
sopimusalalla sopimuskauden aikana yhtä suuri. Lisäksi 
tammikuussa 2019 tulee paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva 
kertaerä, joka on kaikki sopimusalat huomioiden keskimäärin noin 
260 €.

• Vuosikeskiarvon muutos on vuonna 2018 keskimäärin 0,86 % ja 
vuonna 2019 keskimäärin 2,36 %. 

• Erillisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän 
kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan keskimäärin 0,67 % 
vuonna 2019. 

21.3.2018
19Lähde: KT
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Lisätietoa JTS-asioista löytyy
• Kuntaliiton tiedote kehysriihestä 

11.4.2018
• Twitter, esim. @MinnaPunakallio
• Valtiovarainministeriön internet-

sivut 13.4. lähtien
• Kuntaliiton talousasioiden 

nettisivut, mm. pääekonomistin 
palsta

21.3.2018
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Maakunta- ja sote-uudistuksen laskelmien päivitys 
28.2.2018 

Kuntaliiton Jakoavain -työkalu uuden kunnan 
talouden ennakointiin

Taloustorstai, 22.3.
Mikko Mehtonen
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Laskelma maakuntauudistuksen 
kuntatalousvaikutuksista (VM)
• http://alueuudistus.fi/kuntien-

valtionosuusjarjestelma (julkaistu 28.2)

• Pohjana talousarviokysely (TA18,TS19)
» Siirtyvät kustannukset
» Veroprosentti -11,7 %-yksikköä

• Lopullinen laskelma 18 ja 19 toteuman mukaan

21.3.2018
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Jakoavain
Mitä uutta?
Päivitetty 5.3
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Jakoavaimen päivitykset
• Viimeisimmät siirtolaskelmat:

» Tuloslaskelma, nykykunta, siirtyvät jne.
• TPA17
• Uudet verotilitykset
• Painelaskelma (!)
• Sarakkeita lisätty (2020-2024)
• Kuviot vuodet 2020-2024
• Ennakolliset väestötiedot

21.3.2018
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Painelaskelmat (VM)

• Toimintakatteen muutos-%
• Väestöennuste, uusi kunta -relevantit ikäryhmät

» päivähoito: 0-6 vuotiaat
» esiopetus: 6-vuotiaat
» perusopetus: 7-15 vuotiaat
» muut palvelut: 0-100 vuotiaat

• Yksikkökustannus, väestöennuste
• Lineaarinen kasvu (pl. ”Tuottavuustekijä”)
• Kuntatalousohjelman hintamuutosennuste

21.3.2018
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Muita asioita
• Lopulliset kustannukset toteumatiedon 

perusteella
• Koulutustilaisuus kuntatalolla 16.4

• Yhteiset hallintokustannusten vyörytyssäännöt
• JHS-Kustannuslaskenta
• Lakisääteisyys

21.3.2018
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Talousraportointi uudistuu
JHS-suositukset
Automaattisen talousraportoinnin koulutukset
Ammatillisen koulutuksen tiedonkeruun pilotti
Kerava Kuntatieto-ohjelman pilottina
Tiedolla johtamisen verkostohanke kunnille

Taloustorstai, 22.3.2018
Minnamaria Korhonen
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JHS-suositukset
• Valmiit

» JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo (päivitys tulossa)
» JHS 194 Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus 

maakuntiin (päivitys käynnissä)
» JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja –suunnitelma
» JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus (päivitys 

tulossa)

• Palautekierrokselle lähdössä
» Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

22.3.2018
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JHS-suositukset
• 1. palautekierros päättynyt

» Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskenta
» Maakuntien kustannuslaskenta

• 2. palautekierros päättynyt
» Maakuntien palveluluokitus 
» Maakuntien tililuettelo
» Maakuntien talousarvio ja -suunnitelma 
» Maakuntien taloustietojen raportointi

22.3.2018
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Automaattisen talousraportoinnin 
koulutusohjelma

» 11.-12.4.2018 Jyväskylä
» 18.–19.4.2018 Rovaniemi
» 16.–17.5.2018 Lappeenranta
» 23.–24.5.2018 Helsinki

• Ilmoittautuminen Tilastokeskuksen sivuilta. 
• http://www.stat.fi/tup/koulutus/talousraportoinnin-

koulutusohjelma.html 

22.3.2018
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Ammatillisen koulutuksen tiedonkeruu, 
pilotti, ideavaiheessa

• Tavoitteena saada ammatillisen 
koulutuksen kustannustiedonkeruu 
osaksi muuta kuntien ja kuntayhtymien 
taloustietojen raportointia. 

• Suunnitellaan kuntien, kuntayhtymien, 
OPH:n, OKM:n ja Kuntaliiton 
yhteistyönä. 

22.3.2018
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Kerava Kuntatieto-ohjelman pilottina
• Keravan tuotteet kohdistettiin JHS-

palveluluokille. 
• Sisäisestä raportoinnista johdettiin ulkoinen 

raportointi. 
• Pilotin tuotokset (JulkICT wikissä)

» Kustannuslaskennan kuvaus
» Palveluluokituksen jalkautusoppaan tiivistelmä
» Käsitemalli, Tietomalli, Sanastot

22.3.2018
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Muutos on mahdollisuus
• Talousraportoinnin uudistuminen edellyttää 

valmistautumista.
• Muutos ei ole vain pakko, vaan mahdollisuus

» kehittää johtamista ja raportointia
» parantaa palveluita kuntalaisille
» saada aikaa säästöjä
» vertailla järjestämistapoja ja tehdä tietoisia 

valintoja

22.3.2018
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Tiedolla johtamisen verkostohanke 
kunnille (FCG)
• Tavoitteena toteuttaa talousraportoinnin muutos 

kunnan sisäiset johtamis- ja raportointitarpeet 
huomioiden.

• Aamukahvitilaisuus 23.3.2018 klo 8.30-10.30
Myös etäosallistumismahdollisuus. 

• Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

22.3.2018
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Kuntaliiton veroennuste 

Taloustorstai 22.3.2018
Jukka Hakola
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Kuntaliiton veroennustekehikko 1.3.2018

MAKSETTAVA KUNNALLISVERO KOKO MAA , Milj. €
VEROVUOSI 2016 2017** 2018** 2019** 2020** 2021**

Ansiotulo - vähennykset 100 334 101 010 103 850 106 670 112 060 116 170

Tuloveroprosentti, painotettu ka 19,85 19,90 19,86 19,86 8,15 8,15

VERO (Tulon perusteella) 19 920 20 099 20 623 21 183 9 131 9 466

Työtulovähennys 812 1 010 1 130 1 100 70 70

Muut vähenn. verosta 323 249 213 203 31 26

Vähenn. verosta yhteensä 1 135 1 259 1 343 1 303 101 96

MAKSETTAVA  VERO 18 785 18 840 19 280 19 880 9 030 9 370
Muutos % 0,8 0,3 2,3 3,1 -54,6 3,8

TILITYKSET YHTEENSÄ 18 891 18 903 19 140 19 850 9 730 9 470

Muutos % 2,0 0,1 1,3 3,7 -51,0 -2,7
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KUNTIEN VEROTULOT  YHTEENSÄ KOKO MAA ,  Milj.€
TILIVUOSI 2016 2017 2018** 2019** 2020** 2021**

Verolaji

Kunnallisvero 18 891 18 903 19 140 19 850 9 730 9 470

Muutos % 2,0 0,1 1,3 3,7 -51,0 -2,7

Yhteisövero 1 538 1 869 1 860 1 980 1 590 1 550

Muutos % -6,3 21,5 -0,5 6,5 -19,7 -2,5

Kiinteistövero 1 670 1 774 1 820 1 850 1 880 1 920

Muutos % 4,1 6,3 2,6 1,6 1,6 2,1

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 22 098 22 546 22 820 23 680 13 200 12 940

Muutos % 1,5 2,0 1,2 3,8 -44,3 -2,0

Kuntaliiton veroennustekehikko 1.3.2018
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Muuta huomioitavaa:
• Tilitysten kehitysprosentit alkuvuonna ei täysin 

vertailukelpoisia:
» Viime vuonna alkuvuoden tilitysten jaksotus ei teknisistä 

syistä ollut normaali
» Yhteisöverossa siirryttiin ennakontäydennysmaksuista 

lisäennakkojärjestelmään 
• Aikaisti tilikaudelta -31.12.2017 maksettujen ennakoiden 

tilityspäivää toukokuulta helmikuulle

• Seuraava päivitys huhti-toukokuussa huomioiden 
kehysriihen ratkaisut, tulokehitystilasto ja uudet 
ennusteet ja veroprosentin alennus

21.3.2018
42



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Korkojen vähennysoikeus ja 
julkiset infrahankkeet
EU-direktiivin toimeenpanon vaikutukset 
kuntakonserneihin ja yhtiöihin
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Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen

• DIREKTIIVI (EU) 2016/1164, annettu 12.7.2016, 
sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron 
kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen 
vahvistamisesta

• Jäsenvaltioiden on julkaistava lait, asetukset ja 
hallinnolliset määräykset viimeistään 31.12.2018.

• Sovellettava 1.1.2019 alkaen

• Kansallinen luonnos oli lausuntokierroksella alkukeväästä

[pvm]
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Direktiivin soveltamisala 
1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin verovelvollisiin, 
jotka ovat yhteisöverovelvollisia yhdessä tai 
useammassa jäsenvaltiossa, mukaan lukien sellaisten 
yksiköiden yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa 
olevat kiinteät toimipaikat, joiden verotuksellinen 
kotipaikka on kolmannessa maassa. 

[pvm]
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Koron vähennysoikeutta rajoittava sääntö 
4 artikla

Ylimenevät* vieraan pääoman menot ovat vähennyskelpoisia sinä 
verokautena, jona ne kertyvät, mutta vain 30 prosenttiin** asti 
verovelvollisen tuloksesta ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia 
(’EBITDA’). 

* Määrä, joka ylittää veronalaiset korkotulot
**Voidaan kuitenkin myöntää oikeus vähentää 3 milj. euroon saakka 

Huom. Koskee kaikkia korkomenoja, ei ainoastaan etuyhteyskorkoja

Huom. Jäsenvaltiot voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle ennen 
17.6.2016 otetut lainat

[pvm]
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Kuntia koskeva erityiskohta
Artikla 4, alakohta 4

Jäsenvaltiot voivat jättää soveltamisalan ulkopuolelle ne ylimenevät vieraan 
pääoman menot, jotka kertyvät: 

b) lainoista, joilla rahoitetaan pitkän aikavälin julkisia 
infrastruktuurihankkeita, jos hankkeen toteuttaja, vieraan pääoman 
menot, varat ja tulot ovat kaikki unionissa. 

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa pitkän aikavälin 
julkisella infrastruktuurihankkeella tarkoitetaan hanketta, jolla 
tuotetaan, kehitetään, käytetään ja/tai ylläpidetään laajamittaista 
omaisuutta, jonka jäsenvaltio katsoo olevan yleisen edun mukainen. 

[pvm]
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Lakiluonnoksen linjaukset
• Esityksessä lähdetty minitasoa tiukemmasta 

säätelystä
» Etuyhteyslainoista vähennyskelpoista 500.000 euroa 

ja sen ylittyessä max. 25 % EBITDAsta
» Rahalaitoslainoista vähennyskelpoista 3.000.000 euroa 

tai sen ylittyessä max. 25 % EBITDAsta
• Tasevapautussääntö esitetään poistettavaksi
• Siirtymäsäännöstä vanhoille lainoille ei esitetä
• Julkisten infrahankkeiden poikkeusta ei esitetty

21.3.2018
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Lausuntopalaute yleisesti

• Direktiivin vähimmäistasoa tiukempi sääntely ei 
perusteltua

• Siirtymäsäännökselle tarvetta
• Julkinen Infra-poikkeus tulisi säätää
• Erityiskysymyksenä esille nousi erityisesti:

» kunnallinen ja yleishyödyllinen asuntotuotanto
» Energia-alan suurinvestoinnit

21.3.2018
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Direktiivi jättää kansallista liikkumavaraa

Jos julkiset infrahankkeet jätetään 
säätelyn ulkopuolelle:

Miten määritellään julkiset 
infrastruktuurihankkeet?

Vrt. Ruotsissa on ajateltu, että julkiset palvelut (ml. yleishyödyllinen 
asuntotuotanto) muodostavat julkisen infrastruktuuriverkoston.   

[pvm]
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Kuntaliiton esitys julkisten 
infrahankkeiden määrittelyksi

• Yhteisen edun mukaiseksi omaisuudeksi tulee määritellä laajasti 
julkisen tahon ylläpitämään palveluverkostoon liittyvää omaisuus kuten 
esimerkiksi koulu- ja sote-kiinteistöt, sosiaalinen asuntotuotanto, 
kunnallistekniikka ja -verkostot 

• Määrittely siitä, että mikä yleisen edun mukainen omaisuus on 
tarpeeksi laajamittaista, ei voi olla kovin suppea

• Määrittelyn tulee lähteä ennen kaikkea siitä, että investoinnin tarkoitus 
on lähtökohtaisesti parantaa yhteiskunnan ja sen asukkaiden elämää ja 
toimintaedellytyksiä sekä toisaalta tukea julkisten tehtävien hoitoa.

21.3.2018
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Mitä tarkoittaa kuntakonserneissa, jos 
julkisten infrahankkeiden poikkeusta ei 

säädetä?
• Säädökset joka tapauksessa voimaan 1.1.2019
• Tulee koskemaan kaikkia verovelvollisia yhteisöjä

» Erityisesti niitä, jotka toimivat pääomavaltaisella alalla ja 
vieraanpääoman osuus on suuri

• Esim. Energia-ala, vesihuolto, asuntotuotanto, muut suuret 
yhtiömuodossa toteutetut investoinnit 

» Jos kaikkia korkomenoja ei saa vähentää, lisää maksettavia 
veroja ja siten yhtiön kustannuksia

21.3.2018
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p. 050 411 7112



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntatalouden edunvalvonta 
muutoksessa 

Henrik Rainio, vs. johtaja
Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö

Taloustorstai 22.3.2018



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntatalouden edunvalvonta muutoksessa
1. Omaisuusjärjestelyt, kiinteistöt, vuokranmääritys, 

kompensaatiosääntely.

2. Siirtolaskelmien oikeellisuus, yksityiskohdat ja 
tilastotietojen tärkeys.  

3. Muutoksen suorat ja epäsuorat kustannukset kunnille, 
vaikutukset kuntien investointikykyyn, riskit.
» Kuntatalouden terveystarkastus
» Uuden kunnan talouden ”simulointi”  

4. Uuden vaalikauden 2019+ haasteet ja 
hallitusohjelmatavoitteet.
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Perustuslakivaliokunnan edellyttämä 
kompensaatiomalli

• ”Perustuslakivaliokunnan mielestä voimaanpanolaissa 
tulee säädösperusteisesti varmistaa, että kunnan 
omaisuuteen liittyviin omaisuusjärjestelyihin kytketään 
kunnan itsehallinnon turvaava kompensaatiosääntely”.

• ”Kunnan itsehallinto on turvattava säädösperustaisesti 
esimerkiksi tilanteessa, jossa investointeja vaatineiden 
tilojen jääminen uudistuksen seurauksena 
käyttämättömiksi taikka jokin muu uudistukseen 
kytkeytyvä, mahdollisesti ennakoimatonkin peruste 
vaarantaisi kuntien mahdollisuuksia päättää 
itsenäisesti taloudestaan”.
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VM:n linjaukset kompensaatiomallista
• VM on esittänyt mallia, jossa

» Kunnalla on oikeus saada valtiolta avustusta, jos kunnan taloudellinen 
asema ja mahdollisuus päättää itsenäisesti taloudestaan olennaisesti 
vaarantuu. 

» Kunnan taloudellista tilannetta ja mahdollisuutta päättää itsenäisesti 
taloudestaan arvioidaan kokonaisuutena. Huomioidaan omaisuuteen 
kohdistuneet välittömät kustannuksen ja hyödyt.  

» Kustannusten ja hyötyjen merkitystä kunnan taloudelle arvioidaan niistä 
aiheutuvan kunnallisveroprosentin olennaisen laskennallisen 
korotustarpeen perusteella. 
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Kuntaliiton esittämä kompensaatiomalli (1)
• Kuntaliitto on esittänyt mallia, jossa

» Kunnalle korvataan taloudellinen menetys, joka sille aiheutuu uudistuksen 
omaisuusjärjestelyjen johdosta. 

» Omaisuusjärjestelyt sisältävät kaikki omaisuuslajit (mm. käyttöä vaille 
jäävät tilat kunnissa, maakunnille siirtyvän irtaimiston, kuntayhtymien 
peruspääomaosuudet).

» Raja-arvon ylittävä taloudellinen menetys käynnistäisi menettelyn, jossa 
tarkemmin arvioitaisiin menetyksen ja korvauksen todellinen määrä.

» Kunnat olisivat säädetyillä edellytyksillä oikeutettuja korvaukseen 
taloudellisesta asemastaan riippumatta.
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Kuntaliiton esittämä kompensaatiomalli (2)
• Kuntaliiton malli sisältää kaksi vaihtoehtoista 

raja-arvoa, jotka laukaisevat kompensaatio-
menettelyn:

» Vaihtoehto 1: Korvaus myönnetään, jos kunnan 
taloudellinen menetys on vähintään kolme miljoonaa 
euroa. 

» Vaihtoehto 2: Korvaus myönnetään, jos kunnan menetys 
vastaa vähintään 0,25 prosenttiyksikön laskennallista 
korotustarvetta kunnan tuloveroprosenttiin.
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Kuntaliiton esittämä kompensaatiomalli (3)
Pienimmät raja-arvot    Raja-arvo, €           Euroa/asukas 

(0,25 %-yks v. 2020)  
 
Lestijärvi                26 000  32 
Luhanka                   26 000  34 
Merijärvi                 31 000  27 
Kivijärvi                 35 000  30 
Savukoski                 37 000  35 
Halsua                    38 000  31 
Pelkosenniemi             38 000  40 
Kustavi                   39 000  43 
Kannonkoski               44 000  31 
Kyyjärvi                  44 000  32 
Hailuoto                  45 000  45 
Siikainen                 45 000  30 
Karijoki                  47 000  35 
Ristijärvi                48 000  36 
Enonkoski                 49 000  34 
Oripää                    51 000  37 
Rautavaara                51 000  30 
Multia                    52 000  31 
Tervo                     52 000  32 
Kinnula                   54 000  32 

Sovelletaa
n 3. milj. € 
rajaa
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Kiitos!
Henrik Rainio
Vs. johtaja, kuntatalous  
Kuntatalous
Suomen Kuntaliitto ry
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+ 358 50 596 9635
henrik.rainio@kuntaliitto.fi


