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Maakuntauudistuksen vaikutus kuntatalou-
teen riippuu tarkastelutasosta ja aikavälistä

• Yleisperiaate: koko maan tasolla neutraali, kunnittain ei
• Vaikutuksia on kuvattu (v. 2017 tasolla) 

1. Valtiovarainministeriön siirtolaskelmalla
1. Keskiössä kunnan talouden tasapainon (vuosikate suhteessa poistoihin) 

2. Kuntaliiton jakoavaimella
1. Tilinpäätöstiedot ja niiden muuttuminen

3. Konsulttien tekemillä laskelmilla

• Huom. Em. tarkastelut pureutuvat maakuntauudistuksen 
vaikutuksen kuvaamiseen -> todellista ennustetta sote-
muutoksen sisältävästä kuntataloudesta 2019 ja siitä 
eteenpäin ei vielä ole tehty
» Tehdään kehysriihen yhteydessä, kunnittaiset laskelmat kesällä 
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Sote Uusi 
kunta

20192018

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

2020

Tuloslaskelma

Rahoituslaskelma

Tase

KUNTA

Tunnusluvut

SIIRTYVÄT TEHTÄVÄT:
lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, ikääntyneiden palvelut, 
vammaisten palvelut, kotihoito, päihdehuolto, perusterveydenhuolto, 
erikoissairaanhoito, ympäristöterveydenhuolto sekä palo ja pelastustoimi. 



Yleiset periaatteet, jolla tehtävät/
kustannukset ja rahoitus siirretään

Nyt: 12,47 %



Miksi kunnan tasapaino muuttuu?
• Kunnista siirtyy eri määrä kustannuksia ja tuloja
• Maakuntiin siirtyvät kustannukset eroavat kunnittain

» Ääripäät Salla 5 507 €/as − Pornainen 2 266 €/as
» Huom. Kustannustiedonkeruu vuodelta 2016 kannattaa täyttää erityisellä 

huolella
» Myös talousarviotilastoilla 2017-2019 iso merkitys laskelmiin

• 500 milj. euron (2016 taso) leikkaus kuntien yhteisöveron 
ryhmäosuuteen vaihtelee kunnittain

• Maakuntiin siirtyvät valtionosuudet vaihtelevat kunnittain
• Kaikkien kuntien tuloveroja vähennetään 2019 lakiin kirjoitettu 

prosenttiluku, noin 12,5 %-yks., mutta verotettava tulo eroaa 
kunnittain
» Ääripäät Kauniainen 4 424 €/as − 1 264 €/as

 Pysyväksi jäävä tasaus +/-100 €/as muutoksen perälautana

Sanna Lehtonen 18.1.20175
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Tuloslaskelma – rahoituslaskelma – tase
€: Kunta 2015/2016 – siirtyvät erät = uusi kunta 2019 
Infot eristä
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Mitä jakoavain kertoo?
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Kuntien verotulot 2016 vs. 2019

74,3 %

16,4 %

9,3 %

Kuntien verotulorakenne 2019*

Kunnallisvero  Kiinteistövero  Yhteisövero

*perustuu VM:n alustaviin laskelmiin 1.12.2016, vuoden 2016 tasossa

7,6 mrd. €

1,7 mrd. €

0,95 
mrd. €

85,5 %

6,8 %

7,7 %

Kuntien verotulot 2016

Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero

18,8 mrd. €

1,5 mrd. €

1,7 mrd. €

12.1.2017 Jukka Hakola Taloustorstai 11



Verotulorakenne 2019* eroaa kunnissa

88,2 %

9,0 %

2,9 %

24,5 %

71,7 %

3,7 %

57,9 %

10,3 %

31,8 %

*perustuu VM:n alustaviin laskelmiin 1.12.2016, vuoden 2016 tasossa

Kiinteistöveron osuus suurin 
Eurajoella

Kunnallisveron osuus suurin 
Limingalla

Yhteisöveron osuus suurin 
Pyhäjärvellä
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Valtionosuuksien osuus kunnan 
kokonaistuloista muuttuu

• Koko maan tasolla valtionosuuden osuus kunnan 
kokonaistuloista pienenee n. 20 %  11 %, mikä 
on noin 3 mrd. euroa.  

• Osassa kuntien valtionosuuden osuus 
kokonaistuloista kasvaa, osassa vähenee

• Pelkän valtionosuuseuromäärän tarkastelu voi 
johtaa vääriin päätelmiin, sillä uudistuksessa 
muutosta tarkastellaan tasapainotilalla ja sen 
muutoksella

Sanna Lehtonen / Taloustorstai 12.1.201713



Ääriesimerkit verorahoituksen 
muutoksista 2016 -> 2019 
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Maakuntauudistuksesta johtuva kuntien talouden tasapainotilan 
muutos siirtymäajan jälkeen maakunnittain, €/asukas

vuoden 2017 tasossa1)

Lähde: VM/KAO 7.2.2017
1) Laskelma perustuu kuntien vuoden 2017 talousarviokyselyyn     
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Yhteenvetoa vaikutuksista

• Uudistus laskee kuntien kustannuksia ja tuloja

• Laskennallisesti uudistus ei muuta yhdenkään kunnan talouden 
tasapainoa enempää kuin 100 euroa per asukas, suuntaan tai toiseen. 
» Laskelmat eivät huomioi kaikkia kunnan talouteen vaikuttavia tekijöitä

• Uudistus parantaa hieman pienten, alle 40 000 asukkaan kuntien 
tasapainoa

• Uudistus heikentää tyypillisesti yli 40 000 asukkaan kuntien 
tasapainoa

• Muutosajurit: siirtyvien sote-kustannusten suuruus vs. veropohja ja 
leikkautuvan veroprosentin tuotto

• Keskeistä talouden sopeuttamisen jatkaminen 2017-2018 ja 
tulopohjan riittävyys ja rakenne 2019 eteenpäin   



Kiitos mielenkiinnostanne!
Lisätietoa www.kunnat.net

http://www.kunnat.net/

