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Millä keinoilla kuntatalouden ja eri tilanteissa olevien kuntien  

vakautta ja kestävyyttä voisi parantaa?

- Sukupolvien välistä taakanjakoa

- Julkisen sektorin sisäistä taakanjakoa: kunnat –
(maakunnat) - valtio – sosiaaliturvarahastot

- Varautumista epävarmaan tulevaisuuteen

- Väestö liikkuu ja keskittyy – myös muuttoliikkeen ”laatu” 
merkitsevä

- Syntyvyys alenee huolestuttavasti

- Kunnittaiset ja alueelliset erot palvelujen ja 
elinvoimaisuuden suhteen 

- Ikääntymisen menopaineet ja vaikutus tuloihin

- Muuttoliikkeen epäsymmetria: paineita sekä 
väestökasvu- että –tappioalueilla

- Infran korvausinvestointitarpeet suuret

- Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen  

- Tehtävien ja rahoituksen tasapaino sekä investointien 
suunnitelmallisuus, ajoitus ja laatu

- Oikea tilannekuva ja koordinoitu kuntapolitiikka

Julkisen talouden kestävyys raami 

kuntia koskevalle päätöksenteolle

Kuntien ja alueiden eriytyminen 

voimakasta

Kuntatalouden uhkana pysyvä 

tulojen ja menojen epätasapaino

Kuntatalouden vakauden ja 

kestävyyden parantaminen



Vuosikate vahvistuu vuonna 2020, mutta uhkaa heikentyä 

sen jälkeen tasaisesti

Lähde: TK, VM
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Toiminnan ja investointien rahavirta kuntakokoryhmittäin
vuosina 2018-2023, euroa per asukas

Yli 100 000 as.

40 001 - 100 000 as.

20 001 - 40 000 as.

10 001 - 20 000 as.

6 001 - 10 000 as.

Alle 6 000 as.

Manner-Suomi

Kuntatalouden rahoituksellinen sopeutuspaine suuri
- mittavat erot kuntakokoryhmittäin



Investointitarpeita riittää – ovatko investointien pitemmän 

aikavälin rahoitusriskit hallinnassa?
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Sote: maakunnan ja kunnan rahoitus osana kokonaisuutta
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Maakuntien rahoitus

• Riittävyys: hinta, 

volyymi, tarkistus

• Jako: tarve, 

olosuhteet,ennaltaeh

käisy?

• Investoinnit

Omaisuus-

järjestelyt

Ohjauskokonaisuus

• Sote-

järjestämislaki

• Pela-

järjestämislaki

• Maakuntalaki

• Rahoituslaki

→ VN-koordinaatio

→ Kunnat vs

maakunnat -

rajapinta

Henkilöstön 

siirrot

Rahoituksen 

siirto kunnista 

Ikääntyminen, 

syntyvyys, työvoiman 

saatavuus

Investointipaineet: 

rakennukset, infra

Vero-

velvollisten 

kohtaanto

→

yhdenverta

isuus

Muuttoliike ja 

alueiden 

eriytymiskehitys

Tukipalveluiden 

järjestäminen

Maakuntalaki: talous

• Talouden 

tasapainovaatimus

• Arviointimenettely

• Lainanotto-oikeus

Parlamentaari-

nen

valmistelu:

Verotusoikeus

MKR

Maakunnan 

muut tehtävät

Työmarkkina-

järjestelyt ja 

eläkejärjestelmä

Verojärjestelmän 

koordinaatio ja tavoitteet 

(esim. kasvu  & työllisyys)

Julkisen talouden tila ja 

kestävyys: julkisen sektorin 

keskinäiset suhteet

Terveyspalvelujen 

tarjontatekijät ja 

kasvavat vaatimukset

Palvelujen saatavuus, 

laatu ja yhdenvertaisuus

”Uusi 

kunta” 

”Malliominaisuuksia”: 

johdonmukaisuus, 

kannustavuus, selkeys, 

ennakoitavuus, tehokkuus

”Periaatteita”: 

Toteutettavuus (PeL), 

veronmaksajan näkökulma

JTS/budjettikäy

tännöt

• Uudet kunta- ja 

maakuntamom

entit

• Muutos- ja 

siirtymäkustann

ukset

Tavoitteet

& yhteen-

sovitus

”Ilmiöt”

”Kunnasta 

maa-

kuntaan”

Maa-

kunnan 

rakentami-

nen

Kokonaisvaikut

ukset: kunnan 

talous, rahoitus, 

tase, 

investointikyky

Digitalisaatio ja 

tiedon 

hyödyntäminen

Kuntien 

sääntelyä 

koskevat 

muutos-

tarpeet

Kunnat ja 

rahoituspe

riaate



Demokratia + päätöksenteko

Talous + näkymät (ml. rahoitus/tase)

Palvelut + palveluverkko

Henkilöstö

Kasvun ja elinvoiman edellytykset

Väestö + väestönkehitys

Kuntatalouden tilannekuva – tavoitteena keskustelun laajentaminen ja pohjan 

luominen koordinoidulle kuntapolitiikalle
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Valtio

Kunta ”Maakunta”

Yritykset ja yhteisöt

Kansalaiset

Julkisen 

talouden 

kestävyys

Kunnallinen 

itsehallinto

Palvelut ja  

yhdenvertais

uus

Rahoitusjär-

jestelmän

toimivuus

Erilaisia ”silmälaseja”

Konsernira

kenteet

T
ila

n
n
e
k
u
v
a
n
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e
e
m

a
t

Investoinnit

Olemassa olevan tiedon 

kokoamista ja analyysia



Jani Pitkäniemi

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Puh. 0295 16001 (vaihde)

Lisätieto: 

etunimi.sukunimi@vm.fi

www.vm.fi

@JaniPitkaniemi

Valtiovarainministeriön viestintä

vm-viestinta@vm.fi

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 

02955 30500

http://www.vm.fi/

