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Uuden kunnan talous 2021 - missä 
mennään? 

Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö

Kuntamarkkinat 12.9.2018



Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa 

Lähde: VM/Kuntaliitto/Tilastokeskus

Muut tulot 4 %

Palvelujen ja 
materiaalien
ostot
13,1 mrd. €
30 %

Avustukset  5 %

Lainanhoito 5 %

Investoinnit 16 
%

Palkat
8,5 mrd. €
34 %

Rahoitus ym. 11 %

Verotulot
13,6 mrd.€, 51 %
Siitä:
Kunnallisvero 38 %
Yhteisövero 6 %
Kiinteistövero 7 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14,8 mrd. €
59 % 
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7,5 mrd. €
30 %,

Sosiaali- ja
terveystoimi
20 mrd. €
47 %
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Palvelujen ja 
materiaalien 
ostot
6,5 mrd. €, 26 %

Valtionosuudet
2 mrd. €, 9 %

Toimintatulot
7,7 mrd.€ 30 %

Muut tulot 6 %
Muut menot 1 %

Palkat
16 mrd. €
36 %

Muut henk.-
menot 10 %

Verotulot
23 mrd. €
51 %

Siitä:
Kunnallisvero 43%
Yhteisövero 4 %
Kiinteistövero 4 %

Valtionosuudet
9 mrd. €
19 %

Opetus- ja 
kulttuuritoimi
14 mrd. €
31 %
(toimintamenot 
+ investoinnit)

Muut tehtävät
7 mrd. €
16 % 

Rahoitus ym.6 %

Toimintatulot
9 mrd. €
21 %

Lainanotto 5 % Lainanotto 4 %

Muut henk.menot 8%

Avustukset  6 %
Lainanhoito 9 %

Investoinnit 11 %

Muut menot 3 %

Maakunnille siirtyvä osuus noin 21 mrd. €

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset  
tulot ja menot. 
ARVIO VUODELLE 2017 noin 44 mrd. €

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset
tulot ja menot.
HAHMOTELMA VUODESTA 2021 noin 25 mrd. €
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Kuntaliiton ”korjaussarja” uudistuksen valmisteluun
1. Kaavamaisesta palveluiden järjestäjän ja 
tuottajan erottamisesta luovutaan.
2. Toteutetaan valinnanvapausmalli, mutta 
lisätään olennaisesti maakuntien päätösvaltaa 
palvelujen markkinoille viennin laajuudesta ja 
aikataulusta.
3. Lisätään palveluiden monituottajuutta
maakunnan päätöksiin perustuen 
asiakassetelien, henkilökohtaisen budjetin ja 
julkisten hankintojen avulla
4. Poistetaan lainsäädännöstä, erityisesti ns. 
järjestämislaista, valtion toimivalta puuttua 
maakunnan päätöksiin.
5. Ei kielletä kunnilta mahdollisuutta osallistua 
palvelujen tuottamiseen.
6. Uudistuksen toteutuksen alueellista ja 
aikataulullista vaiheistusta lisätään.
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7. Maakuntien talouden ohjausta koskevaa 
sääntelyä tulee keventää ja valtion maakuntien 
talouteen kohdistamista ohjaustoimenpiteistä 
tulee päättää lainsäädäntöön perustuen vuosittain 
julkisen talouden suunnitelman yhteydessä.
8. Poistetaan lainsäädännöstä valtakunnallisten 
tukipalveluyhtiöiden (toimitila ja ICT) käyttövelvoitteet 
lähtökohtaisesti.
9. Säädetään menettelystä, jolla kunnille 
kompensoidaan taloudelliset menetykset, jotka 
aiheutuvat kuntien omaisuuden siirrosta 
maakunnille.
10. Säädetään kunnille mahdollisuus järjestää ja 
tuottaa kasvupalveluita kuntien ja maakuntien välisiin 
sopimuksiin perustuen.



2012: 2017: 2030:

Väestöllinen
huoltosuhde 
kunnittain

Alle 72

Yli 72

Eurostatin pitkän aikavälin 
ennusteen mukaan 
Suomen huoltosuhde 
vuonna 2030 on 72.
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Mitä, jos sote kaatuu eteenpäin?
1. Hallituksen malli

 Rahoitus valtiolta, tiukka valtionohjaus
 Ei verotusoikeutta, ei lainaa

2. Hyvinvointikuntayhtymä
 Valtionosuusperusteinen
 Rahoitus kunnilta, kuntien ohjaus
 Ei verotusoikeutta, mahdollisesti lainaa

3. Hyvinvointialue
 Verotusoikeus, aidosti itsehallinnollinen
 Valtionosuuksilla tietty rooli
 Oikeus ottaa lainaa ja investoida 

4. Sekamalli
 Eri malli eri puolilla maata tai yhdistelmä edellä mainituista
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Kaikissa mallissa:
a) tarvitaan 
tasausjärjestelmä, 
ja b) maksutuloilla 
rahoitetaan osa 
toiminnasta
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Kiitos!
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