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VAHVA KUNTATALOUDEN 
EPÄTASAPAINO

Tasapainoa 
lisäävät

Tasapainoa 
heikentävät



TALOUDEN KUVA

Kunnan taloussuunnitelma on 
alijäämäinen 2020-2023

Helppoja säästöjä ei ole
Kunnan toimintamenot on läpikäyty 
erillistarkasteluin ja vertailutarkasteluin

Kuntalaki edellyttää talouden 
tasapainoa



Taseen kertynyt ylijäämä 2010—
2022 
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PHHykyn
ennakoitu 
alijäämä v. 
2019 n. -40 

milj. e

Hollola: verotulo-
rahoitus v. 2019 + 

0,5 milj. e, 
sotemenot + 5 

milj. e

”Vuonna 2020 suurella osalla 
kunnista olisi laskennallista 

tuloveroprosentin korotuspainetta, ja 
yli puolella kunnista korotuspaine olisi 

yli 3 prosenttiyksikköä. ”



MITÄ TAPAHTUU KUNNILLE ?
Muuttoliike ja alueiden eriytymiskehitys on 
voimakasta

Ikääntyneiden palvelutarpeet kasvavat nopeasti

Työvoimapula uhkaa nostaa kustannuksia

Huoltosuhde heikkenee ja veronmaksajat 
vähenevät



MITÄ TAPAHTUU KUNNISSA ?

Soten rahoitustarve on syönyt kuntien kaiken 
liikkumavaran. Säästöpaineet siirtyvät sivistykseen ja 
opetukseen.

Kuntien tyhjenevistä ja sisäilmaongelmaisista 
kiinteistöistä aiheutuu tulosvaikutteisia alaskirjauksia, 
mitkä syövät taseen ylijäämät/kerryttävät alijäämää

Elinvoiman kehittämispanostuksen vastuu ja -
odotukset on siirretty kunnille, joiden verotulot eivät 
ole vuosiin juurikaan kasvaneet.

Kuntien väliset erot repeävät; varakkaiden kuntien 
lisäpalvelut lisäävät eriarvoistumista ja asettavat 
paineita uusille lakisääteisille palveluille



MITÄ TAPAHTUU 
VALTAKUNNALLISESTI ?

”Taistelu” kuntien sisällä

”Taistelu” kuntien välillä

”Taistelu” kuntien ja valtion 
välillä



KUNNALLISEN ITSEHALLINNON PERUSTUSLAIN 
SUOJAN ASETTAMINEN ARVIOITAVAKSI ?

Kunnilla ei ole ollut riittäviä resursseja lakisääteisten tehtävien hoitoon: vaikutukset 
jakautuvat epätasa-arvoisesti, kunta/aluekohtaisia vaikutuksia ei ole arvioitu 
suhteessa perustuslakiin.

Tehtävien arvioinnissa ei ole otettu huomioon rahoituksen riittävyyttä kuntien 
yleisen toimialan tehtäviin.

Kuntien tosiasiallista mahdollisuutta paikallisten olosuhteiden huomioon 
ottamiseen ei ole otettu huomioon yksityiskohtaisen lainsäädännön 
asettamisessa.

Kunnalle säädetyt lisävelvoitteet eivät automaattisesti ole korottaneet/eivät korota 
valtion rahoitusosuutta eikä konkreettisia arvoja tai rajoja kuntien voimavarojen 
riittävyydelle.

Sote-palveluihin käytetty 
(käytettävissä oleva) 

rahoitus P-H: 2018: 5551 
e/as -21%/k-a



PERUSVIESTIT

Kuntien rahoitus kuntoon
- Lakisääteisten tehtävien riittävä rahoitustaso

Kuntien paikallisuuden roolin ja merkityksen 
tunnustaminen ja hyväksyminen 
- Kunta ei voi olla pelkkä säästöautomaatti

Uskottava tulevaisuuden kuva ja suunnitelma, 
ETENEMINEN (sote)
- Elämisen edellytyksien varmistaminen eri puolilla 
Suomea



Ansainta-
logiikan 

muutokset

Työn 
muutokset

Arvojen 
muutokset

Teknologian 
muutokset

TULOT

MENOT

Alusta/jakamis/vaihdan-
tatalous, ”itsenäiset 

yrittäjät”..

Energiaratkaisut, 
digitalisaatio,Iot, 
robotisaatio…

Odotusten ja vaatimusten 
kasvu/julkiset toimijat, 

turvallisuuden 
korostuminen, kestävä 

kehitys, vapaa-ajan 
arvostus…

Ammattiryhmäpoistumat, 
epätyypilliset työsuhteet,0-

tuntisopimukset,  
verkkokauppa, etätyö,  

psyykkinen kuormitus…

Syntyvyyden 
alentuminen/työvoiman 

väheneminen

Nopea ikääntyminen

YHTEISKUNNALLISET MUUTOKSET/KUNTAHAASTEET vs. TASAPAINO

Kaupungistuminen

Päivi Rahkonen

MIKÄ ON SE UUSI RAKENNE JA MALLI, MITEN VALTIO/KUNNAT 
SELVIÄVÄT TULEVAISUUDEN HAASTEISTA ?

Vauramo 2019: ”Kun vanhusikäluokkien kasvu 
suhteutetaan veronmaksukykyyn, joka ei 
väestön ikärakenteen vuoksi kasva, nähdään, 
että hoitoon ja hoivaan käytettävissä oleva 
resurssi pienenee hoivan osalta noin 40 % ja 
hoidon osalta noin 15 %.”


