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Taloustorstai 20.8.2020
@MinnaPunakallio, pääekonomisti
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Valtion vuoden 2021 talousarvion valmistelu 



Valtiovarainministeriö julkaisi oman 
talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021

• Talousarvioehdotus löytyy VM:n 
nettisivuilta

• Kuntaliiton analyysi riihi-
päätöksistä löytyy 
pääekonomistin palstalta

• VM:n budjettiehdotus käynnisti 
toden teolla myös syksyn 
kuntatalousohjelman valmistelun

• Ohjelman pääpaino vuoden 2021 
päätösten ja vaikutusten 
kuvaamisessa
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https://budjetti.vm.fi/indox/tae/frame_year.jsp?year=2021&lang=fi
https://www.kuntaliitto.fi/talous/paaekonomistin-palsta/vmn-riihiehdotukset-vievat-eteenpain-kuntien-tehtavien-laajennuksia


“VM:n 
talousarvioehdotus 
oli tekninen ja 
yllätyksetön”

Minna Punakallio 
pääekonomisti
@MinnaPunakallio



“Hallituksen linjaukset 
lisäävät kuntien menoja ja 

tuloja vuonna 2021”



Valtiovarainministeriön 
budjettiehdotus 2021
• Ei huomioinut tarpeeksi 

koronapandemian vuodelle 2021 
ulottuvia vaikutuksia

• Vei eteenpäin julkisen sektorin 
tehtävien laajennuksia, vaikka samaan 
aikaan taloutta pitää sopeuttaa

• Sisältää työmarkkinaratkaisusta 
huolimatta edelleen vuosityöaikaan 
liittyvän kiky-vähennyksen

Kritisoitavaa:
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Lähde: Kuntaliitto 
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/korona-heikentaa-
kuntataloutta-17-miljardia-euroa-vuonna-2021-ratkaisut-
kuntien
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Kuntanäkymät: Paikallishallinnon tulojen ja menojen 
erotus eli nettoluotonanto 1975-2024

Vuoden 2019 
nettoluotonanto 
oli 
paikallishallinnon 
tilastohistorian 
heikoin lukema.
Vuodesta 2021 
uhkaa tulla 
sitäkin heikompi.

Ennusteen mukaan nettoluotonanto -2,8 mrd. euroa vuonna 2019.

Lähteet: Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus kesä 2020



Hallituksen budjettiriihi 
14.-15.9.2020



Ensi vuoden valtion talousarvio

Työllisyystoimet

Julkisen talouden kestävyystiekartta; pitkän aikavälin toimet

EU:n elpymistoimet

Tulevaisuusinvestoinnit

Koronaepidemiaan liittyvät jälkihoito- ja jälleenrakennustoimet

Käsittelyssä ainakin:

Hallituksen budjettiriiheen kasautuu 
painavaa asiaa. Moni ennakoi riiheen 
myös lihavaa riitaa.

14.-15. 
syyskuuta 
2020

8 Lähde: valtiovarainministeriön talousarvioehdotus 2021



Budjettiriihipäätösten 
jälkeen valmistelu jatkuu
Budjetti, budjettilait ja kuntatalousohjelma julkaistaan 

5.10.2020



“Jo sitä ennen 
talousarvioiden laadintaan 
saa tukea Kuntaliitosta.”



Käytössänne veroennustekehikko, 
valtionosuuslaskuri, koulutukset ja 
PALJON muuta

11



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Minna Punakallio
+358 9 771 2095
minna.punakallio@kuntaliitto.fi
@MinnaPunakallio

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


Taloustorstai
20.8.2020

Verotulojen ajankohtaiskatsaus

Benjamin Strandberg



Verotuloanalyysi kesän jälkeen

• Epävarmuudet liittyen kuntien verotuloihin jatkuvat myös kesän jälkeen.
• Koronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin ovat verokertymien perusteella 

tähän asti olleet pelättyä pienemmät.
• Koko vuoden kehitys riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten epidemia kehittyy ja miten 

yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpiteitä.

• Yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoihin tehtyjen muutosten vaikutukset 
kuntien verotuloihin ovat jäämässä selvästi odotettua pienemmiksi. 

• Kesäkuun lopun ennusteessa kunnallisveron tilitysten arvioitiin jäävän muutosten takia 
400 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin normaalitilanteessa. Yhteisöverossa 
maksujärjestelyjen arvioitiin pienentävän kuntien verokertymää 20 miljoonaa euroa ja 
kiinteistöverossa noin 60 miljoonaa euroa. 

• Verohallinnon 12.8.2020 antamien tietojen perusteella maksujärjestelyt pienentävät 
tämän vuoden kertymää kunnallisverojen osalta vajaalla 110 miljoonalla eurolla ja sekä 
yhteisöveron että kiinteistöveron osalta noin 10 miljoonalla eurolla. 
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Heinäkuun kunnallisverotilitykset

• Kunnallisveroja kertyi heinäkuussa yhteensä 1 827,7 miljoonaa euroa, joka on 6,3 % 
enemmän kuin vuosi sitten. Kuluvan vuoden kunnallisverot kasvoivat 2,4 %. 

• Selitys 1: Ennakot odotettua paremmassa kehityksessä (Tulorekisterin ilmoitusongelmat 
viime vuonna, etuuksien kasvu: ansiosidonnaiset päivärahat).

• Selitys 2: Valmistuvan verotuksen 2019 kertymät pääsyy niinkin positiiviseen kehitykseen 
heinäkuussa.

• Kurkistus sumuiseen loppuvuoteen
• Veronpalautusten osuus parantaa kuntien kertymiä yhteensä noin 215 me vrt. viime 

vuoteen ja jäännösverot paranee yhteensä noin 90 me vrt. viime vuoteen.
• Ennakonpidätykset ovat siis kehittyneet suotuisasti ennusteisiin nähden                                    
 palkkasumman muutos tammi-kesäkuussa olisi -3,1 % (Kelan tilasto). Lisääntyneiden 
etuuksien maksatus nostanut ennakonpidätysten tasoa.

• Lomautusten ja työttömyyden kehitys voivat loppuvuodesta johtaa verokorttien 
muutoksiin ja pienempiin ennakonpidätyksiin (Verohallinnon mukaan tästä ei vielä ole 
näyttöä)
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Helsinki GSE:n Tilannehuone: 
Koronakriisi ja ansiot

• ”Heinäkuun 2020 palkkasumma jo viime vuoden tasolla”

• ”Tulorekisteristä saadut palkkatiedot ovat yksi nopeimmista julkisen vallan 
käytössä olevista luotettavista talouden kuvaa piirtävistä tietolähteistä. 
Rekisteristä juuri saadut tiedot antavat vahvoja viitteitä siitä, että Suomen talous 
olisi rivakasti toipumassa koronan ensimmäisen aallon aiheuttamasta 
romahduksesta. Toukokuun yli kahdeksan prosentin pudotuksesta 
palkkasummassa on päästy heinäkuussa hienoisesti jo plussan puolella.”

…

• ”Erityisen lupaavaa on se havainto, että tilanne heinäkuussa on kesäkuuta parempi 
lähes kaikilla toimialoilla.”
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Helsinki GSE:n Tilannehuone: 
Koronakriisi ja ansiot

• Hankkeen käyttämä laaja yksikkötason tulorekisteriaineisto on tulossa tänä 
syksynä myös laajempaan tutkimuskäyttöön.

• Helsinki GSE:n hankkeessa on kehitetty sovellus, johon on nyt lisätty myös 
palkkasummatietoja kunnittain: https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/

• Koko maan palkkasumman muutos tammi- heinäkuussa olisi Tulorekisteritiedon 
mukaan noin -2 % laskussa koko maassa.

• Kuntaliiton nettisivuille viedään lähipäivinä kuntakohtainen tiedosto jossa vuoden 
alun palkkasumman kumulatiivinen muutos 2019-2020 tämän tilastoaineiston 
pohjalta. 
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https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/


Helsinki GSE:n Tilannehuone: 
Palkkasummat kunnaittain
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Heinäkuun yhteisöverotilitykset

• Yhteensä yhteisöveroja kertyi melkein 160 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna 
viime vuoteen (valtio ja kunnat).

• kuluvan vuoden ennakoita kertyi melkein 180 miljoonaa euroa vähemmän 
• kumulatiivisesti kuluvan vuoden ennakoita on tilitetty koronan vaikutusaikana huhti-

heinäkuussa noin 460 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

• Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun 
tilityksistä alkaen.  

• kunnat saivat heinäkuussa verovuodelle 2020 positiivista oikaisua 227 miljoonaa euroa. 
Näin ollen kunnille tilitettävä yhteisövero kasvoi edellisvuodesta noin 210 miljoonaa 
euroa 354 miljoonaan euroon (+145 %).

• Yhteisöveron tämän vuoden kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta liittyen 
esimerkiksi vientiteollisuuden loppuvuoden kehitykseen ja mahdollisista uusista 
talouden rajoitustoimenpiteistä.
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Heinäkuun kiinteistöverotilitykset
• Kiinteistöverotuksenkin osalta siirryttiin verotuksen joustavaan valmistumiseen 

tänä vuonna. 

• Tämän takia kiinteistöveroja erääntyi verovuodelta 2020 maksettavaksi ja 
tilitettäväksi aiempaa aikaisemmin. Verohallinnon tämän hetken tiedon mukaan 
lähikuukausina kiinteistöveroja erääntyy tai on erääntynyt seuraavasti:

• heinäkuussa 455 milj. euroa
• elokuussa 318 milj. euroa
• syyskuussa 470 milj. euroa
• lokakuussa 245 milj. euroa

• Koko verovuoden 2020 maksuunpantu kiinteistöveron määrä on noin 1 950 
miljoonaa euroa.
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Veroennustekehikon syksyn 
julkaisuaikataulu
• Syksyn ensimmäinen päivitys tehdään elo-syyskuun vaihteessa. 

• Ennusteen pohjalla on kesäkuun ennuste, heinäkuun ja elokuun verotilitykset sekä 
viimeisimmät ennakkotiedot verovuodesta 2019. Päivitämme myös uuden arvion liittyen 
yritysten maksujärjestelyistä ja ajankohtaiset tiedot koronakriisin vaikutuksista 
verotulojen kehitykseen. 

• Seuraava ennuste julkaistaan sitten kevään KTO:n julkaisun jälkeen 5.10.
• Ennusteen pohjalla VM päivitetty veroennuste, syyskuun verotilitykset sekä tuoreimmat 

ennakkotiedot verovuodesta 2019 (julkaistaan viikolla 41). 

• Näiden kahden päivityksen lisäksi päivitämme veroennusteita tarvittaessa ottaen 
erityisesti huomioon koronakriisin kehittymisen ja vaikutukset (nk. sote-kehikon 
julkaisu menee aikaisintaan ensi vuoden alkuun)
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Kuntaliiton uusi tuote: Verotulojen 
kuntakohtaista vertailutietoa

• Kuntakohtaista vertailutietoa pääosin valmistuneesta verotuksesta 2018 mutta 
myös väestöstä ja ansiotulojen jakaumasta verovuosilta 2014-2018:

• Vuosien 2014-2019 väestötiedot kuntakohtaisen veroennustekehikon ikäjakauman 
mukaan (alle 24 –vuotiaat, 25-64 –vuotiaat sekä yli 64 –vuotiaat)

• Kunnallisveron alaiset ansiotulot verovuosilta 2014-2018
• Kunnallisveron alaiset ansiotulot tulosaajaryhmittäin
• Maksettavan kunnallisveron ja efektiivisen veroasteen muodostuminen verovuonna 2018
• Verotettavat tulot per verotettava verovuonna 2018 postinumeroittain

• Linkki Power BI sovellukseen viedään kuntakohtaisille veroennustesivustoille 
lähipäivinä
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Kuntakohtaiset väestötiedot per 31.12.
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Kuntakohtaisen 
veroennustekehikon 
mukainen 
ikäjakauma



Kunnallisveron alaiset ansiotulot 
verovuosina 2014-2018
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Kuntakohtaisen 
veroennustekehikon 
mukainen 
ansiotulojakauma

Välilehden vaihto



Kunnallisveron alaiset ansiotulot 
tulosaajaryhmittäin verovuonna 2018
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- Mahdollista valita 
useamman kunnan

- Sivulla myös taulukko 
jossa tarkemmat 
euromäärät



Maksettavan kunnallisveron ja efektiivisen 
veroasteen muodostuminen verovuonna 2018
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Efektiivinen veroaste 
on maksettavan 
kunnallisveron suhde 
ansiotuloihin



Verotettavat tulot per verotettava 
verovuonna 2018 postinumeroittain
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Kuntaliiton päivitetty tuote: nimellinen vs. 
efektiivinen veroaste -taulukko 

Valitse kunta:
Uusikaarlepyy      

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020**
Kunnan tuloveroprosentti 19,75 20,00 20,00 20,50 21,00 21,00 21,25 21,25 21,25
Kunnan efektiivinen veroaste 13,77 14,14 13,98 14,20 14,33 13,78 13,95 13,92 13,85

Efektiivinen veroaste (ml. verokomp.) 14,81 15,18 15,05 15,42 15,85 15,76 16,02 16,20 16,49
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22,00

24,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019** 2020**

Efektiivinen veroaste (ml. verokomp.) Kunnan tuloveroprosentti Kunnan efektiivinen veroaste

Efektiivinen 
veroaste =
maksettavan
kunnallisveron 
suhde 

Nimellinen
veroaste =
kunnan 
tuloveroprosentti

Vihreä alue 
punaisen ja 
vihreän viivan 
välillä kuvaa 
kompensaation
määrää  

• Kuntakohtaiset nimelliset ja efektiiviset 
veroasteen vuosille 2012-2020*

• Verotulomenetysten kompensaatio 
huomioitu veroasteessa (vihreä viiva ja 
alue)

• Kompensaatio mitattu veroasteessa 
sekä kompensaation määrä asukasta 
kohden

• Kuvaa veroasteen oikeaa tasoa –
nimellisen ja efektiivisen veroasteen 
erotukset pienenevät kuntien kesken
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos!
Benjamin Strandberg
Asiantuntija, Kuntatalous
Puh. + 358 50 594 0603
Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
mailto:Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi
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Valtionosuusasiat
Taloustorstai 20.8.2020

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL

Kuntatalouteen
lähes

1,4
mrd. euroa

Kuntatalouteen
lähes

1,4
mrd. euroa



Kuntatalouden tukipaketti

1. Valtionosuuden lisäys (770 milj. €)
Kuntatalouden tukipaketti (8.6.) Koko

maa

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (28.90.30), ennen muutoksia 7 074

Valtionosuuden lisäys 772

A) mistä €/asukas-tasasuuruisesti 180

B) mistä kunnallisverojen suhteessa 370

C) mistä alle 18-vuotiaiden määrän suhteessa 112

D) mistä yli 64-vuotiaiden määrän suhteessa 60

H) mistä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys 50

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (28.90.30), muutosten jälkeen 7 846
7



Kuntatalouden tukipaketti (2.6.)

VM julkaisi kuntakohtaiset laskelmat
5.6.2020
HUOM!

• Veronmaksulykkäyksen korvaus
(VM 14.4.), 547 milj. euroa

• Ei jatku ja peritään takaisin 2021

• Kuntatalouden tukipaketti:
Valtionosuuden ja yhteisövero-
tulon lisäys (VM 2.6.), 1 132 milj. €

• Ei jatku 2021, mutta ei peritä
takaisin 2021
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Muuttunee
syksyn 2020

aikana
130 milj. euroon

Kuntien tehtävien ja
velvoitteiden muutokset

on otettu huomioon
kunnan peruspalvelujen

valtionosuutta
muuttamalla.



VM päätös 7.8.2020
Valtionosuus 2020
• Digikannustinrahoitukseen tehty

leikkaus pienenee -30 milj. €

• Vanhushoivan mitoitus (0,7)
17,7 à 12,7 miljoonaa euroa

• LTA4 tukipaketti (5 laskenta-
osiota)

• Muuttaa valtionosuus-
maksatusta elo- ja syyskuussa
2020
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Valtionavustuksista



Harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotuksen haku päättyy 31.8.2020
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• Jaossa 60 milj. € vuonna 2020
• Hakemukset VM:ään viim. 31.8.
• Kunnan talouden

tasapainottamis-toimenpiteet
tulee olla hyväksyttyinä

• Myös koronaepidemian
vaikutus huomioidaan





Opetus- ja
kulttuuritoimen
ajankohtaisia
valtionavustus-
hakuja 2020
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AJANKOHTAISET VALTIONAVUSTUSTÄRPIT ELOKUUSSA

KATSO LISÄÄ RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Aluehallintovirastojen avustusrahoitus
sekä muut avustusrahoitusta myöntävät tahot.

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/opetus-ja-kulttuuritoimen-
talous-ja-rahoitus/opetus-ja-kulttuuritoimen-valtionavustukset

Valtionavustus Hakuaika päättyy
Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseksi
https://www.oph.fi/fi/funding/valtion-erityisavustus-
lukiokoulutukseen-koronaviruksen-aiheuttamien-poikkeusolojen

24.8.2020

Lukuliikkeen toiminta-avustukset - haku
Nuorten ja aikuisten lukutaito
Lukeva kunta -verkostot
https://www.oph.fi/fi/funding/lukuliikkeen-toiminta-avustukset-
haku-1-lukeva-kunta-verkostot

27.8.2020

HAKU PÄÄTTYY
20.8. !

• Innovatiiviset
oppimisympäristöt:
varhaiskasvatus,

perusopetus, lukiot

• Koulujen
kerhotoiminta

KOSKI-tiedot
kuntoon

HETI!

Suora
vaikutus

vuoden 2021
valtionosuus-
rahoitukseen!



Talousarviovalmistelu 2021

• Yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatko
• Kilpailukykysopimukseen liittyvän

valtionosuusleikkauksen poisto
• Veronmaksulykkäyksen korvauksen

leikkauksen peruminen



Vuoden 2021 valtion
talousarvioesityksen käsittely:

13.8. Valtiovarainministeriön esitys

14.−15.9. Hallituksen budje iriihi

5.10. Talousarvioesityksen käsittely
valtioneuvostossa. Budjetin julkaisu.



Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL |  kesäkuu 2020

Ennakkolaskelma: Google ”Valtionosuudet 2021”

Laskelmat
päivitetään

syyskuun
alussa



Soten raha-asioita

Taloustorstai 20.8.2020

24

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL

Sote-lakiluonnos
lausunnoilla 25.9. saakka



Soten raha-asiat
1. Kustannusten ja tulojen siirtolaskenta

2.Kunnan talouden tasapaino ja valtionosuus

3.Maakunnan valtionrahoitus

4.Omaisuus ja kiinteistöt

5.Muutoskustannukset

Lakiluonnos (15.6.) lausunnoilla 25.9. saakka
Tärkeimmät nostot sote-paketin raha-
asioista kuntien näkökulmasta

Yleistä
• Kustannusten ja tulojen siirto

tehdään poikkileikkaustilanteessa,
jossa olennaista kuntien talous
(2020), 2021 ja 2022.

• Esitys ei huomioi viimeaikaisia
muutoksia, kuten kuntatalouden
heikentymistä tai koronaepidemiaa.

• Esitys ei huomioi kuntien tai
perustettavien sote-maakuntien
kasvua tai supistumista eikä täten
myöskään investointitarpeita tai
säästö-potentiaalia
tulevaisuudessa.

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 17.8.2020

Kuntatalous
• Esitetty malli johtaa kuntien

merkittävään suhteellisen
velkaantuneisuuden kasvuun.

• Esityksen +/-100 €/asukas
enimmäismuutosten raja tai yhden
(1) %-yksikön muutospaine
kunnallisveroprosenttiin on
kestämätön tässä kuntatalous-
tilanteessa.

• Muutoksia myös valtionosuuden
määräytymisperusteisiin, mm.
50 % kiinteistöverosta tulopohjan
tasaukseen.

Maakunnat
• Täysimääräinen valtionrahoitus
• Rahoituksen säästöleikkurina

tarpeen kasvun huomioiminen
vajaana vain 80 % osalta
tavoitteena 1,5 mrd. € säästö
vuonna 2035

• Rahoituksen maksimimuutos
rajattu +/-150 €/asukas seitsemän
(7) vuoden siirtymäaikana

• Maakunnille siirtyvät kiinteistöt
maakuntien omaan taseeseen -
ei kansallista tilakeskusta

• Selvitys verotusoikeudesta kesken



Sote-uudistuksen siirtolaskenta (VM 10.6.2020)

Kuntien tulojen siirto valtiolle
maakuntien rahoitusta varten, 19,1 mrd. €

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 11.6.2020

mrd.
euroa

A) Siirtyvät kustannukset 19,1

B) Leikattava yhteisövero -0,6

C) Leikattava valtionosuus -6,4

D) Kunnallisverosta leikattavaksi jäävä osuus -12,1

à Tarvittava euromäärä laskennassa käytetyillä veropohja-
tiedoilla johtaa 12,63 %-yksikön kunnallisveron leikkauksen

HUOM!
Kunnallisverosta leikattava

prosenttiosuus on laskennan
lopputulos – ei laskentaa

ohjaava suure!

Prosentti siis muuttuu
kustannusten, valtionosuuksien

ja yhteisöveron muuttuessa.



1. Kustannusten ja tulojen siirto
kunnilta valtiolleà
maakuntiin:
Valtionosuussimulaattori:
Kunnasta siirtyvien
kustannusten ja tulojen
eriparisuus à muutosrajoitin

2. Vaikutus kuntien talouteen:
Uuden kunnan valtionosuus,
kunnan talouden tasapaino ja
tasapainon muutos
uudistuksessa, siirtymätasaus-
mekanismit

3. Sote-maakuntien valtionrahoitus

Laskelmat päivittyvät soteuudistus.fi

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 17.8.2020

Soteuudistus.fi



Sote-maakuntien rahoitus



Sote-maakuntien valtionrahoitus
Tärkeimmät nostot maakuntien
rahoituksesta

Valtion ohjausvalta

• Erittäin vahva valtion
ohjaus ja tavoite
kustannusten hillintään…

• …mutta koko
valtionrahoitus kuitenkin
laskennallista ja yleis-
katteista, maakunnan
vapaasti käytettävää
tuloa.

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 11.8.2020

Rahoituksen
määräytyminen

• Ikärakenne ja palvelutarve
• Olosuhde- ja muut tekijät,

mm. hyte
• Investointien rahoitus

laskennallisella
rahoituksella

• Muutoskustannuksille ei
toistaiseksi ole varattu
rahoitusta

Tasausmekanismit

• UUTTA! Maksimimuutos
+/-150 €/as seitsemän (7)
vuoden siirtymäaikana

Maakuntaverotus

• Selvitys kesken

Maakuntien valtionrahoituksen
määräytymisperusteet



Sote-maakuntien vuosittaisen valtion-
rahoituksen tason määräytyminen

Palvelutarpeen muutos
Säästötavoite: Palvelutarpeen
kasvusta hyväksytään vain 80 %

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 23.6.2020

Kustannustason muutos
Perusteena sote-maakuntien
kustannusindeksi

Tehtävien ja velvoitteiden
muutokset
Olennaista vaikutusarviot

Kustannustason tarkistus
Toteutuneiden kustannusten ja
myönnetyn rahoituksen vertailu

+ Sote-maakunnan lisärahoitus
HUOM! Valtion varoista

+ Valtionavustus

Turvaako uudistus julkisen talouden
kestävyyden?
• Maakunnan kannustimet kustannusten kasvun hillintään

• Vahva valtion ohjaus eri näkökulmista
• Palvelutarpeen kasvu huomioidaan vain 80 %

à Tavoitteena 1,5 mrd. euron säästö vuoden 2035 tasolla
• Sote-maakunnan toistuva rahoitusalijäämä johtaa

arviointimenettelyn käynnistämiseen

• Riskit?
• Pehmeä budjettirajoite ts. riittääkö valtion ohjauksen uskottavuus?
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi lakisääteisiä

peruspalveluita, joiden saatavuudesta valtio viime kädessä vastaa
• Kunnat ja maakunnat yhtä ja samaa menoerää suhteessa valtioon
à Jos maakuntien rahoitus ei riitä, uhka kuntien valtionosuuksille!

37

”On etukäteen
mahdoton
arvioida

luotettavasti,
kuinka paljon

esitetty
rahoitusmalli
voisi tuottaa
kustannus-
säästöjä.”

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL 18.8.2020



Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL



Talousraportoinnin tärkeys ja 
Jakoavain

Taloustorstai 20.8.2020

Mikko Mehtonen @MikkoMeh



Sote-uudistus, rahoituslaskelmat ja 
tietopohja
• Veroprosenttileikkaus ja kuntien kustannustiedot

• Kuntakohtaiset laskelmat ja uuden kunnan valtionosuus

• Keskiöissä kustannustiedot vuodelta 2021 ja 2022

• Taloustiedot raportoidaan vuodesta 2021 alkaen Kuntatieto-ohjelman luokituksilla
• Uusi palveluluokitus
• Siirtyvien ja kuntaan jäävien palveluiden nettokustannukset
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Kunnan ja maakunnan palvelut
• Listaus (excel-tiedosto)
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Huomioita kulujen kohdentamisesta

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
• 2901 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijapalvelut ja tuki
• Muut palveluluokat

• Työllisyyspalvelut
• 5552 Työllisyyspalvelut ja 5553 Työllisyyden edistäminen
• 5554 Kuntouttava työtoiminta

• Maahanmuutto
• 5601 Kotoutumisen edistämisen ja maahanmuuton palvelut
• Muut palveluluokat

• Kuraattori- ja psykologipalvelut (koulutuksen yhteydessä)
• 3456 Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
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Huomioita kulujen kohdentamisesta

• Tukipalvelut
• Vyörytykset, sisäiset veloitukset, ulosmyynti

• Eläkemenoperusteisten kohdentaminen

• Kuntayhtymien ali-/ylijäämien kattaminen/palautus
• Jos kirjauksia palveluluokille (toimintakatteeseen), samalle palveluluokalle kuin ostotkin
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Tärkeintä on noudattaa palveluluokituksen ohjeistusta!
Mahdolliset ongelmaluokat käsitellään laskentavaiheessa erikseen.



Jakoavain – kuntien tilinpäätösmuutokset
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Helposti lähestyttävä tuloslaskelmamuotoinen apuväline sote-uudistuksen 
talousvaikutusten avaamiseen ja simulointiin.



Jakoavain – kuntien tilinpäätösmuutokset
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Sote- tai muiden kulujen muutos: talousvaikutusten simulointi tuloslaskelmarivien tasolla.
Jakoavain laskee sekä muutosrajoittimen, että siirtymätasauksen syötetyillä tiedoilla.



Jakoavain – kuntien tilinpäätösmuutokset
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Talousraportoinnin tärkeys ja Jakoavain 
linkit
• Talousraportoinnin tärkeys:

https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-sote-uudistuksessa

• Jakoavain:

https://www.kuntaliitto.fi/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu/jakoavain-tyokalu-
maakuntauudistuksen-vaikutuksista

9

https://www.kuntaliitto.fi/talous/talousraportoinnin-tarkeys-maakunta-ja-sote-uudistuksessa
https://www.kuntaliitto.fi/talous/budjetointi-ja-taloussuunnittelu/jakoavain-tyokalu-maakuntauudistuksen-vaikutuksista
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