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Ajankohtaista
Taloustorstai 25.11.2021

Minnamaria Korhonen @minnamariak



Ajankohtaista automatisoidusta 
talousraportoinnista 1
• AURA-käsikirjasta on julkaistu päivitetty 

versio 19.11.2021 Käsikirjaan tehdyt 
muutokset on lueteltu käsikirjan alussa 
olevassa versiohistoriassa.

• Valtiovarainministeriön verkkosivuilla on 
julkaistu luonnokset hyvinvointialueiden 
tililuettelotaulukosta ja tililuetteloa 
koskevasta tulevaan hyvinvointialueiden 
AURA-käsikirjaan sisältyvästä 
ohjeistuksesta. Huomioittehan, että 
taulukko- ja ohjeistusluonnoksiin voi 
tulla vielä pieniä muutoksia ja 
täsmennyksiä.
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https://vm.fi/automatisoidun-talousraportoinnin-ohjeita


Ajankohtaista automatisoidusta 
talousraportoinnista 2
• Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, 

perusopetuslain mukaisen 
koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen 
taloudesta ja toiminnasta –
raportointikokonaisuuden (TOTT) 
testaus on nyt avoinna 
järjestelmätoimittajille ja raportoijille 
kuntatalouden tietopalvelun 
testipuolella.
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Ajankohtaista automatisoidusta 
talousraportoinnista 3
• Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, 

liikelaitokset, vesihuollon taseyksiköt 
ja kuntayhtymät (TOLT) -raportointi 
vuodelle 2022 aukeaa marraskuun 
aikana Kuntatalouden tietopalvelussa.  
Raportointi koskee kaikki kuntia ja 
kuntayhtymiä. Mikäli näitä yksiköitä ei 
ole, on kuitenkin toimitettava tyhjä 
raportti Kuntatalouden tietopalveluun. 
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Ajankohtaista automatisoidusta 
talousraportoinnista 4
• Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio-

ja suunnitelmatietojen raportointi 
(KTAS) 2022 aukeaa 15.12.2021 
Tietojen viimeinen hyväksyntäpäivä on 
15.1.2022. 

• Kunnan ja kuntayhtymän sekä sen 
liikelaitoksen ja vesihuollon 
taseyksikön tilinpäätösarvioiden 
raportointi (KKTPA ja KLTPA) aukeavat 
1.1.2022 Viimeinen hyväksyntäpäivä on 
25.1.2022.
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Ajankohtaisia tilaisuuksia

• Valtiovarainministeriö järjestää 
8.12.2021 klo 13–15 webinaarin, jonka 
aiheena on hyvinvointialueille 
siirtyvien tehtävien talousarviokysely 
kunnille. Lisätietoa webinaarista 
löytyy valtiovarainministeriön 
verkkosivuilta. 

• Valtiokonttori järjestää AURA tutuksi -
webinaarin 14.12.2021 klo 10–11.30. 
Aiheena on palveluluokittaisen tiedon 
testaus ja ajankohtaiset asiat. 
Lisätietoa Valtiokonttorin 
verkkosivuilta. 
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https://vm.fi/tapahtumat/2021-12-08/webinaari-hyvinvointialueille-siirtyvien-tehtavien-talousarviokysely-kunnille
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/aura-tutuksi-palveluluokittaisen-tiedon-testaus-ja-ajankohtaiset-asiat/
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Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja
prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta

MAKSU 2019 2020 2021 2022* 2023*

Sairausvakuutusmaksu 0,77 1,34 1,53 1,34 1,43

Työttömyysvakuutusmaksu 2,05a) 1,70b) 1,90c) 2,05d) 2,05e)

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu, keskimääräinen 
työnantajan osuus

21,2 20,8 20,73 20,3 20,3

Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksustaf) 17,25 16,85 16,83 16,83 16,8

Eläkemenoperusteinen maksuosa g) 3,95 3,95 3,90 3,5 3,5

Valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksu 16,76 16,25 16,22 16,65 16,65

Muut erät (keskimäärin) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,7

TYÖNANTAJAN MAKSUT KESKIMÄÄRIN 24,28 24,09 24,41 24,05 24,1

Maksumuutos, %-yksikköä ed. vuodesta -1,01 -0,19 +0,32 -0,37 +0,1

Vakuutetun eläkemaksu (alle 53v. tai yli 62v.) 6,75 7,15 7,15 7,15 7,15

Vakuutetun eläkemaksu (53-62v.) 8,25 8,65 8,65 8,65 8,65

a. 0,50 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 086 500 euroon asti 

b. 0,45 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 125 500 euroon asti

c. 0,50 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 169 000 euroon asti

d. 0,50 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 197 500 euroon asti

e. Palkkasummarajan ylittävältä osalta. 
Rajan alla maksu olisi 0,50 %.

f. Palkkaperusteinen eläkemaksu on 
kokonaiseläkemaksu, joka sisältää 
työnantajan ja työntekijän 
eläkemaksun sekä 
työkyvyttömyyseläkemaksun. 
Taulukossa keskimääräinen 
työnantajan osuus.

g. Eläkemenoperusteista maksua 
maksetaan niistä maksussa olevista 
eläkkeistä, jotka ovat karttuneet 
jäsenyhteisön palveluksessa ennen 
vuotta 2005. Maksu poistuu vuonna 
2023 ja tilalle tulee tasausmaksu, 
joka jaetaan kuntien ja 
hyvinvointialueiden osuuksiin.

* ennuste

Lähde: Eläketurvakeskus, Valtiovarainministeriö, valtioneuvosto, Keva 19.11.2021 
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Kevan jäsenyhteisön eläkemaksut
Prosenttia maksun perusteena olevasta 
palkasta

2020 2021 2022*

Työansiopohjainen eläkemaksu 
(kaikilla jäsenyhteisöillä sama) 

23,40 23,20 23,30

Työkyvyttömyyseläkemaksu, keskimäärin 
(jäsenkohtainen) 

1,00 1,20 1,10

Palkkaperusteinen eläkemaksu yhteensä 24,40 24,40 24,40

Palkkaperusteiseen maksuun sisältyy työntekijän 
eläkemaksu:

Alle 53v. ja 63 vuotta täyttäneet 7,15 7,15 7,15

53-62 -vuotiailta 8,65 8,65 8,65

Työntekijän maksu keskimäärin 7,55 7,57 7,57

Eläkemenoperusteinen maksu, keskimäärin 3,95 3,90 3,50

ELÄKEMAKSUT YHTEENSÄ
(ml. eläkemenoperusteinen maksu)

28,35 28,30 27,90

Lähde: Eläketurvakeskus, Valtiovarainministeriö, Keva 12.11.2021
* ennuste



Parhaan arvion vuoden 2022 
eläkemenoperusteisesta maksusta saa 
kertomalla vuoden 2021 työnantajan 
ennakkomaksun luvulla 0,97.
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Eläkemenoperusteisen maksun 
budjetointi vuodelle 2022

0,97

Lähde: Keva



Valtionavustukset
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Taloustorstai 25.11.2021

Päivi Väisänen-Haapanen @HaapaPaivi



Seuraa ja hae avustuksia 
Kuukauden tärpit!
OPH rahoitushaut https://www.oph.fi/fi/rahoitushaut

Vapaan sivistystyön ylimääräiset avustukset 24.11. asti.

Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelma 29.11. 
asti.

Vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten esi- perus- ja lukiokoulutuksen järjestämiseen 
2021 21.12. asti.

Lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelma 7.1.2022 asti.

Erasmus+ hakuja vireillä.

OKM avustukset Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset - OKM - Opetus- ja 
kulttuuriministeriö Useita avustuksia esim. ammatillinen koulutus, kulttuuri, liikunta, nuoriso…
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Aluehallintovirastot Valtionavustukset kirjastotoiminnan kehittämiseen – haku on 
käynnissä – Avustukset (aviavustukset.fi)
Kirjastotoiminnan kehittäminen 30.11. asti.
Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset 
31.12. asti.

https://www.oph.fi/fi/rahoitushaut
https://okm.fi/avustukset
https://aviavustukset.fi/


Valtionavustusten kehittämis- ja 
digitalisointihanke 2019-2023            
vm.fi
Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittämisjaoston väliraportti 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163521

Kuntajaosto toteuttaa työpajasarjan niiden kehittämisalueiden työstämiseksi, joihin erityisesti uuden 
valtionavustusten toimintamallin on ajateltu tuottavan ratkaisuja. Jokaisessa työpajassa työstetään eri 
kehittämisalueita. Osallistua voi joko kaikkiin työpajoihin tai johonkin alla olevista:

• 1. työpaja: Kuntalaisten tarpeisiin vastaava avustuskokonaisuus ja yhteistyö. Keskiviikko 24.11.2021 klo 
9-12

• 2. työpaja: Tulos- ja vaikutuslähtöinen, läpinäkyvä ja yhtenäinen avustustoiminta. Keskiviikko 8.12.2021 
klo 9-12

• 3. työpaja: Arviointi ja tulosten käytäntöön vienti. Keskiviikko 12.1.2022 klo 9-12

https://vm.fi/tapahtumat/2021-11-24/kuntien-valtionavustuskaytanteiden-kehittamistyopaja
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https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163521
https://vm.fi/tapahtumat/2021-11-24/kuntien-valtionavustuskaytanteiden-kehittamistyopaja


Äänestä parasta
Asiaa taloustavarasta -

haastevideota



Kuntien veroprosentit 2022 -
Kuka nosti, kuka laski, kuka piti samana 
ja mitä tämä tarkoittaa?
Taloustorstai, 25.11.2021

Pekka Montell, @MontellPekka



Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä
tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2022
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Tietoja kuntien tuloveroprosenteista 
vuosilta 2010-2022
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Vuosi Keskimääräinen tulovero-% Tuloveroprosenttia
Korkein ja 
alhaisin

muuttaneiden tuloveroprosentti
painotettu muutos arit. kuntien lkm

%-yks. keskiarvo nosti laski korkein alhaisin
2010 18,97 0,38 19,60 181 2 21,00 16,25
2011 19,16 0,19 19,66 49 6 21,50 16,25
2012 19,24 0,08 19,81 91 3 21,75 16,25
2013 19,38 0,14 20,01 119 4 22,00 16,25
2014 19,74 0,36 20,36 156 0 22,50 16,50
2015 19,82 0,08 20,53 98 0 22,50 16,50
2016 19,85 0,03 20,60 45 3 22,50 16,50
2017 19,90 0,05 20,67 47 14 22,50 16,50
2018 19,84 -0,06 20,76 53 6 22,50 16,50
2019 19,88 0,04 20,84 46 5 22,50 16,50
2020 19,96 0,08 20,92 53 7 23,50 16,50
2021 20,02 0,06 20,98 39 4 23,50 16,50
2022 20,01 0,00 21,00 16 12 23,50 16,50



Yhteenveto kuntien tuloveroprosentti-
päätöksistä vuonna 2022

• 281 kuntaa piti tuloveroprosentin 
ennallaan vuoden 2021 tasolla

• 16 kuntaa nosti tuloveroprosenttia.
• 2000-luvun matalin lukumäärä

• 12 kuntaa laski tuloveroprosenttia
• Tyypillistä vuotta korkeampi määrä

Ennätysharva kunta muutti soten alla  
veroprosenttejaan

18 Lähde: Verohallinto, Kuntaliitto



Tuloveroprosenttia korotti vuonna 2022 
ennätysharva kunta

• Korottajia 16 kappaletta

• Korottajien määrä laski edellisestä vuodesta 23 kunnalla

• Suurimmat kunnat, jotka korottivat veroprosenttiaan olivat Kotka ja Nurmes

• Veroprosenttiaan korottaneissa kunnissa asui yhteensä reilu 115 836 asukasta. 

• Suurin korotus oli 1,00 prosenttiyksikköä, joka tehtiin neljässä kunnassa 

• Tyypillisin korotus 0,50 prosenttiyksikköä, 11:sta kunnassa

• Korotusten taustalla vaikuttaneita syitä 
• Menojen, erityisesti sote-menojen, kasvu on ollut ripeää, eikä kunnan taloutta ole saatu tasapainotettua 

riittävästi muilla toimilla
• Kunnan tulokehitys on ollut vaimeaa muun muassa eläköitymisen ja heikosti kehittyvien verotulojen vuoksi. 

Covid19-pandemiaa ei juurikaan mainittu olennaisena kuntien veronkorotuksia aiheuttaneena tekijänä.
• Kunnallisverokynnys (eli euromäärä, josta kunnallisveroa ryhdytään maksamaan) noussut palkkatuloissa jo 16 100 

euron tuntumaan. Syynä kunnallisverosta myönnettävien verovähennysten kasvu. Etuudensaajalla 
kunnallisverokynnys on pienempi, noin 3 600 euroa. 

• Koulujen peruskorjausten ja uudisrakennushankkeiden sekä muiden rakennushankkeiden ja kunnallistekniikan 
investointien rahoittaminen

• Kuntien tehtäviä on laajennettu viime vuosina ripeästi. Valtiolta laajeneviin tehtäviin myönnetty rahoitus ei 
välttämättä kata kuntakohtaisesti kaikkia kustannuksia, mikä aiheuttaa veronkorotuspaineita.

19 Lähde: Kuntaliitto



Maltillisten kuntaveronkorotusten 
taustalla muun muassa

Koronatuet 2020-2021
Valtion kunnille 2020-2021 
myöntämät koronatuet ovat 
vakauttaneet kuntien 
taloutta ja ennaltaehkäisseet  
uusia sopeutuspaineita.

Talouden elpyminen 
Talouskasvu on elpynyt 
Covid19-epidemiaan 
liittyneen pudotuksen 
jälkeen ja vahvistanut 
kunnan verotulokertymiä. 

Tahto vähentää soten 
alla epävarmuutta ja 
lisätä elinvoimaa
Jos kunta korottaa veroja, se 
on pois paikkakunnan 
elinvoimasta. Sote-
uudistuksen rinnalle ei 
haluta tuoda uusia 
rahoitusmuutoksia.

20 Lähde: Kuntaliitto



Valtaosa kunnista pitää kunnallisveron 
vuonna 2022 ennallaan

• Suurin osa kunnista pitää veroprosentin ennallaan vuonna 2022, yhteensä 281 kuntaa

• Valtion covid19-epidemiasta aiheutuneiden terveysturvallisuuden kustannusten täysimääräinen 
koronatuki vuonna 2021 on kompensoinut kuntien sote-kustannusten nousupainetta ja pienentänyt 
veronkorotuspaineita vuodelle 2022.

• Kunnat eivät ennakoineet sote-muutoksen rahoitusleikkauksia vuonna 2023 ja nostaneet 
kunnallisveroprosenttiaan varmuuden vuoksi. Veromuutoksilla ei ole haluttu lisätä epävarmuutta.

• Vaikka monissa kunnissa taloustilanne on vaikea erityisesti 2022 niin veronkorotuksia on pyritty 
välttämään. Ensisijaisia keinoja taloustilanteen paikkailuun ovat menosäästöt, investointien 
lykkääminen ja velanoton kasvu

• Veroprosentti koetaan kunnassa jo nykytasolla korkeaksi, eikä korotuksella haluta leikata alueen 
kulutusta ja elinvoimaa
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Veroprosenttia laskeneiden kuntien 
määrä nousi
• Veroprosenttiaan laskee 12 kuntaa

• Taivassalo (1 659 as.), Savonlinna (32 662 as.), Rauma (39 040 as.), Vaala (2 737 as.), Vesanto (1 972 as.), 
Maarianhamina (11 705 as.), Kustavi (962 as.), Lieto (20 146 as.), Siuntio (6 149 as.), Siikalatva (5 203 as.), Akaa (16 
391 as.), Pelkosenniemi (931 as.)

• Veroprosentin laskun taustalla
• imagosyitä 
• tahto houkutella kuntaan uusia asukkaita 
• Aikaisempina vuosina tehdyt sopeutustoimet ovat tasapainottaneet kunnan taloutta ja nyt kiristykset halutaan 

perua 
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Kunnallisverokynnys on noussut viime 
vuosien aikana

Palkansaaja ryhtyy 
maksamaan 
kunnallisveroa noin 

16 100 euron 
vuosituloista.
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Eläkeläinen ryhtyy 
maksamaan 
kunnallisveroa noin 

11 700 euron 
vuosituloista.

Etuudensaaja ryhtyy 
maksamaan 
kunnallisveroa noin

3 600 euron 
vuosituloista.

Oletus: Keskimääräinen kunnallisvero 20,01 %, vain viran puolesta myönnettävät vähennykset. 
Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto



Nimellinen ja efektiivinen 
kunnallisveroprosentti
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Nimelliset ja efektiiviset veroasteet kunnissa

• Erilaisten vähennysten johdosta kuntien 
tuloveroprosentit (nimellinen veroaste) ei vastaa 
todellista (efektiivistä) veroastetta kunnissa joka on 
maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin. 

• Ansiotulosta vähennetään erilaisia vähennyksiä josta 
saadaan verotettava tulo, josta laskennallisen veron 
määrä lasketaan kunnallisveroprosentin mukaisesti.

• Laskennallisesta kunnallisverosta vähennetään vielä 
vähennykset verosta josta muodostuu lopullisen 
maksuunpantavan kunnallisveron määrä. 

• Kunnallisverotuksessa tehtävien vähennysten määrä 
on riippuvainen veronmaksajan tulotasosta. 
Vähennykset painottuvat alemmille tulotasoille jolloin 
efektiivinen veroaste on alhaisempi.
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Rautavaaran kunnassa nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus on 
suurin verovuonna 2022, arviolta 9,54 % -yksikköä.

Kauniaisissa erotus on vastaavasti pienin, arviolta 2,46 % -yksikköä.
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Kuntien kiinteistöverot vuonna 2022
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Muu
Vakituinen kuin

Kuntien kiinteistöveroprosentti Yleinen asunto vakituinen asunto

Veroprosentin alaraja 0,93 0,41 0,93
Veroprosentin yläraja 2,00 1,00 2,00

Keskimääräinen veroprosentti 2021 1,11 0,51 1,21
Muutos %-yks +0,00 +0,00 +0,01
Nostajien lukumäärä 11 9 9

Kiinteistövero milj.€

Laskennallinen arvio vuodelle 2022 1 154 623 97

Veroprosentin muutoksen lask. vaikutus (m€) +1,4 +1,5 +0,3

Yleinen, vakituisen asunnon tai muu kuin vakituisen asunnon kiinteistövero nousee yhteensä 14 kunnassa 
ja laskee 9 kunnassa.



Tuloveroprosentit kuntakokoluokittain 2022
Verotettavilla tuloilla laskettu painotettu keskiarvo.
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Kuntien lukumäärät vuoden 2022 tuloveroprosentin 
mukaan (yhteensä 309 kuntaa)
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Kuntien verotulot
mrd.€
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Verolaji
Kunnallisvero 19,24 20,22 20,64 21,49 9,98 9,43 9,64
Yhteisövero 1,91 1,97 2,65 1,97 1,45 1,43 1,50
Kiinteistövero 1,87 1,75 2,01 2,04 2,05 2,08 2,10

Verotulot yhteensä 23,01 23,94 25,30 25,50 13,48 12,94 13,24

Muutos-%:
Kunnallisvero 2,6 5,1 2,1 4,1 -53,6 -5,5 2,2
Yhteisövero 2,8 3,0 34,7 -25,7 -26,4 -1,4 4,9
Kiinteistövero 3,1 -6,6 15,0 1,5 0,5 1,5 1,0

Verotulot yhteensä 2,6 4,0 5,7 0,8 -47,1 -4,0 2,3

Tuloveroprosentti, keskim. 19,88 19,97 20,02 20,02 7,63 7,63 7,63
Yhteisöveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Osuus yhteisöverosta, % 31,30 42,13 44,34 34,19 22,73 21,71 21,81

Lähde: Kuntaliiton veroennuste 27.9.2021



Verotuloennusteet - kuluva vuosi odotettua 
parempi 

• Kuluvan vuoden osalta ei ole ollut 
päivitystarvetta 27.9.2021 jälkeen
• Valmistunut verotus 2020 ei tuonut 

yllätyksiä kunnallisveroon koko syksyn 
aikana.

• Yhteisövero tosin kehittynyt paremmin 
(vrt. syyskuun lopun ennuste). 
Lopullinen verotus 2020 odotettua 
parempi ja kuluvan vuoden 
yhteisöveron ennakot ovat kehittyneet 
arvioitua paremmin. 

• Noin 10 % verovuoden 2021 
kiinteistöverosta tilittyy vasta ensi 
vuoden tammi- ja helmikuussa 
(huomioitu kehikossa)
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Seuraava veroennustekehikko julkaistaan 
ensi vuoden alussa

• Tulevassa veroennustekehikossa otamme mm. seuraavat asiat huomioon:
• Lopullinen verokertymä vuodelta 2021.
• Tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2022.
• Valmistunut kuntakohtainen kunnallisverotus 2020 (ansiotulo- ja vähennystiedot 

julkaistaan Verohallinon tiedon mukaan tilastotietokantaan joulukuun puolessa välissä).
• Valmistunut kiinteistöverotus 2021 (julkaistiin maanantaina 22.11.).
• VM:n joulukuun ennustekierros. 
• Toivon mukaan myös yhteisöveron kuntakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2022 

(julkaistaan yleensä juuri ennen tammikuun tilityksiä).

• Ennusteessa on palkkatulojen 2021 osalta tarkoitus myös hyödyntää 
Verohallinnon uutta kuntakohtaista ansiotulotilastoa.
• Joulukuun loppupuolella on marraskuun  2021 palkkatiedot löytyy tilastossa, jonka 

pohjalta voi paremmin arvioida palkkatulojen kehitys koko vuodelle 2021.
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Valtionosuudet 2022 ja 
muutosvaikutukset vuodesta 
2023 eteenpäin
Taloustorstai 25.11.2021

Olli Riikonen, erityisasiantuntija

olli.riikonen@kuntaliitto.fi

Puh. 050 477 5619

Twitter @RiikosenOlli
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Valtion rahoitus kunnille 2022

34

VALTIONAVUT
YHTEENSÄ N. 11,9 MRD.€ KUNNILLE

VALTIONOSUUDET

VM
7,99+2,65=10,64 

mrd.€

OKM
-1,5 + 1,5 mrd.€ =

n. +-0

VALTION-
AVUSTUKSET

1,3 mrd.€
- Eri ministeriöt



Kuntien valtionosuusrahoitus 2022
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KUNNAN OMARAHOITUSOSUUS 23,6 MRD. € = 4290,50 €/AS. 
(SISÄLTÄÄ VEROTULOMENETYSTEN KOMPENSAATION)

IKÄRAKENNE N. 70 %
21,5 MRD. €

SAIRASTAVUUS N. 24 %
7,3 MRD. € 

MUUT 
TEKIJÄT 
N. 7 %

2 MRD. €

Opetus- ja kulttuuritoimen 
valtionosuus (OKM)

(v. 2021 luvuin)
Kunnille nettona

+4 milj.€

KUNNAN V. 2022 
OMARAHOITUSOSUUS

* LUKIO 91 €/AS.
* AMMATILLINEN 

KOULUTUS 186 €/AS.

• Lukio
• Ammatillinen koulutus
• Aamu- ja 

iltapäivätoiminta
• Kansalais-/kansanopisto 
• Taiteen perusopetus
• Museo, teatteri, 

orkesteri
• Liikunta ja nuoriso

JÄRJESTÄJÄKUNNALLE 
VALTIONOSUUKSINA

Lisäosat: syrjäisyys, saamen kotiseutu, työpaikkaomavaraisuus

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

=> Kunnille maksetaan
10,6 mrd. € = n. 1900 €/as.

Peruspalvelujen valtionosuus (VM)
Pohjana laskennalliset kustannukset 30,9 mrd. € 

Tehtävät: Sote, perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto, kulttuuri ja taiteen perusopetus.
Kunnille maksetaan 10,64 mrd. €: 

Valtionosuudet 7,99 mrd. € + verotulomenetysten kompensaatiot 2,65 mrd. €

+/-

+/-

+/-



Mitä Kuntaliiton valtionosuuslaskelma kertoo?

Valtionosuuslaskelman räjäytys

Valtionosuusjärjestelmä on 
hallinnollisesti kaksiosainen. 

VM:n että OKM:n
valtionosuudet tulee muistaa 

laskea yhteen arvioitaessa 
kunnalle myönnetyn 

valtionosuuden 
kokonaismäärää.

Peruspalvelujen valtionosuus (VM) on 
rakenteellisesti kolmiosainen. Se muodostuu 

1) kustannuserojen tasauksen, 2) tulopohjan tasauksen 
ja 3) muiden erien summana. Näistä tulopohjan tasaus 
on erotettu tässä laskelmassa omaksi sarakkeekseen 

sen yhteiskunnallisen kiinnostavuuden takia.

”Valtionosuudet yhteensä” 
(ns. oikea valtionosuus =
VM + OKM) on euromäärä, 
joka kunnille myönnetään 

peruspalvelujen 
järjestämiseen.

Kun verotukseen tehdään muutoksia (verovähennyksiä 
lisätään), kuntien verotulot pienenevät. Näitä on 

kompensoitu kunnille jo usean hallituskauden ajan 
lisäämällä veromenetystä vastaava euromäärä kunnan 
valtionosuuteen. Tämä nykyään verotulomenetysten 

korvauksen nimellä maksettava euromäärä ei siis liity 
valtionosuuteen mitenkään, mutta valtionosuusjärjestelmää 
käytetään veromenetysten kompensaatioiden maksamiseen.

Tuloslaskelmassa valtionosuudet ovat oma 
tiliryhmänsä. Kirjanpidossa valtionosuuksia 
kuitenkin kirjataan tarkemmin, vähintään 

neljälle eri tilille. Laskelmissa 
tililuettelomallin mukainen tilikoodi on 

ilmoitettu sarakeotsikossa.

Valtionosuuksia maksettaessa 
em. eriin yhdistetään vielä 

kotikuntakorvakorvaukset. 
Ne eivät ole kirjanpidollisesti 

valtionosuutta, vaan 
asiakaspalvelujen ostoja / 

myyntituloja toisilta kunnilta, 
mutta maksetaan kunnille 

valtionosuuksien yhteydessä.

2022



Esimerkkilaskelma 
valtionosuuden 
muodostumisesta
vuonna 2022

Lähde:
Kuntaliiton valtionosuuslaskuri
2022
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Ennakollinen_voslaskuri2022_081021_0.xls


Peruspalvelujen vos-tekijät VM:n sivuilta

38



Peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 
tämän vuoden 25,67 prosentista 23,57 

prosenttiin vuonna 2022, Kuntaliitto sanoo, 
että valtionosuuksia leikataan, mutta kunnat 

saavat kuitenkin enemmän rahaa.

Miten se on mahdollista?





41



42



43



Vuoden 2022 tehtävälaajennukset 
peruspalveluiden valtionosuuksissa (VM)

Valtionosuudet (VM) Valtionosuudet (VM)

M€ €/as

Seulontaohjelman laajennus +10 +1,8

Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen +8,4 +1,5

Varhaiskasvatuksen tuki +6,3 +1,1

Lastensuojelun henkilöstömitoitus +4,8 +0,9

Sote-uudistukseen osallistuminen +2 +0,4

Sairasvakuutuslain muutos +1 +0,2

Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden yläikärajan 
nosto

+12 +2,2

Hoivahenkilöstön vähimmäismitoitus (0,7) +43,7 +7,9

Oppivelvollisuuden laajentaminen +2,8 +0,5

Sote-asiakasmaksulain muutos +27,1 +4,9

Yhteensä: +118,1 21,5

Tehtävälaajennukset korvataan 100 % valtionosuuskorotuksella.



Kuntaliiton kannanottoja 
valtionosuusmuutoksiin

• Pysyviä leikkauksia ei voi perustella kertaluonteisilla 
tuilla

• Kustannustenjaon tarkistuksesta ei pitäisi luopua – on 
keskeinen periaate valtio-kunta –suhteessa, nyt 
luovutaan vuoteen 2025 saakka

• Kiky-leikkaus pysyväksi, vaikka perusteet puuttuvat

• Sote-muutoskustannusten korvaus kosmeettista

• Vuosi 2022 luo pohjan kuntien ja hyvinvointialueiden 
taloudelle – näkymä vuodesta 2023 alkaen huolestuttaa 
ja hämmentää kunnissa nyt voimakkaasti
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-316
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-631

-756

-1 118

-1 394
-1 469

-1 957

-2 118

-2 358

-2 017

-1 757

-2 317

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vuosien 2012-2023 
leikkausten vaikutus 
kuntien peruspalvelujen 
valtionosuuteen
milj. €
Lähde: Kuntaliitto
Päivitetty: 20.10.2021 MM

Aikaisempien leikkausten
kumulatiivinen summa

Ko. vuoden uusi
valtionosuusleikkaus

Indeksikorotusten jäädyttäminen

Kiky-sopimukseen perustuva
leikkaus

Kustannustenjaon tarkistuksen ylimääräinen 
kiky-leikkaus (59 milj. €)

Digitalisaatiorahan, harkkarien ja 
yhdistymisavustusten rahoitus (yht. 20-40 milj.€)

Kustannustenjaon tarkistuksesta maksamatta 
jätetty osuus (316 m€)

Sote-uudistus huomioiden vuodesta 2023 alkaen

Kuntien 
osuus noin 
-695 
miljoonaa 
euroa.

-1622



Kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä tehtävä 
valtionosuusvähennys on pysyvästi valtionosuuden 
laskentapohjaan vaikuttava leikkaus. Sitä ei voi perustella 
kertaluonteisilla koronatuilla. 

”Neutralisointi” = jätetään kunnille kuuluva raha antamatta

Pysyviä leikkauksia ei voi perustella 
kertaluonteisilla tuilla

-564 + 248 
= -316
miljoonan euron 
leikkaus 
valtionosuuksiin
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On perusteltua, että kustannustenjaon tarkistusta 
täsmennetään ja tarkistusmenettelyn läpinäkyvyyttä 
lisätään. Tarkistuksiin liittyvän sahausliikkeen 
vähentämiseen liittyvät laskentatapamuutokset ovat myös 
kannatettavia. 

Seuraava tarkistus tulisi kuitenkin vasta vuonna 2025. 
Kustannusjaon tarkistuksesta ei pitäisi luopua välivuosina 
ennen uudistuksen voimaantuloa.
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Kustannustenjaon tarkistuksesta ei 
pitäisi luopua

Laskentatavan 
muutos on 
pelkkää teoriaa 
vuoteen 2025 
saakka



Kiky-leikkaus vie 
kunnilta 234 
miljoonaa
palkanmaksuvaraa

Kilpailukykysopimuksen yhteydessä 
sovitut säästöt (työajanpidennys ja 
lomarahasäästöt) ovat poistuneet, 
mutta sopimukseen liitetty 
valtionosuusleikkaus jää kunta-valtio-
suhteen pysyväksi heikennykseksi.

Kiky-leikkaus heikentää kuntien 
palkanmaksuvaraa samaan aikaan, kun 
julkisuudessa spekuloidaan kunta-alan 
muita sektoreita suuremmilla 
palkankorotustarpeilla, palvelutarpeet 
kasvavat ja henkilöstön saatavuus on 
vaikeutunut. 



36 senttiä 
asukasta kohti ei 
paljon lämmitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistuksesta kunnille 
aiheutuvat 
muutoskustannukset tulee 
selvittää ja ne pitää korvata 
täysimääräisesti kunnille, 
koska uudistuksen 
valmistelu on kunnille uusi 
lakisääteinen tehtävä.



Tuskin koskaan on kuntien ollut näin vaikea ennakoida 
taloussuunnitelmavuosien avainlukuja

• Kunnista hyvinvointialueille siirtyvät kustannukset ja tulopohja vasta 
arviolaskelmien varassa

• Vuoden 2022 talousarviotietojen varassa tehdään myös kunnallisveroprosenttiin 
tehtävä leikkaus

• Siirtyvät kustannukset ratkeavat kuitenkin 2022 toteuman perusteella

• Koronatilanne sotkenut sote-talouden ja sotkee sitä edelleen

• Ensi vuonna huomio on palveluiden siirrossa -> riskit sotekustannusten 
hallitsemattomaan kasvuun ovat suuret

• Vuoden 2022 sote-kustannusten toteuma ratkaisee kuntien valtionosuuspohjan, 
koska mahdollinen puuttuva raha leikataan sieltä
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Kuntien talous heikkenee 2022, mutta pääasiallinen huolen 
aihe on, mitä tapahtuu rahoituspohjalle 2023 ja 2024



Valtionosuudet vuonna 1
• Miten valtionosuudet muotoutuvat 2023 – ?

• Sote-rahoituslaskelmat keväältä, VM:n KTO:n painelaskelmakehikko lokakuulta
• Niihin liittyvät epävarmuudet
• Keväällä uudet laskelmat
• Veroprosenttileikkauksen ajankohta ja perusteet – TP21 ja TA22 -> valtakunnalliset luvut -> 

veroprosenttileikkaus – laskentajärjestys: Sote-menot -> paljonko tarvitaan rahaa. 1. sote-
sidonnaiset valtionosuudet, 2. osuus yhteisöverosta, 3. kunnallisveroa niin paljon kuin aukon 
paikkaamiseen tarvitaan

• Veroennustepoikkeamat (maksuunpano vs. tilitys)
• Valtionosuudet 2023 määräytyvät kevään siirtolaskelman ym. budjettipäätösten perusteella 

syksyllä 2022
• Lopulliset valtionosuudet, kun TP22 tiedossa -> oikaistaan vuoden 2024 maksatuksissa
• Jos soten siirtyvät kustannukset ovat suuremmat kuin veroprosenttileikkausta tehtäessä on 

laskettu, puuttuva raha otetaankin kuntien valtionosuuksista, koska veroprosenttileikkausta ei 
tarkisteta.

• Nyt siirtolaskelmaoletus on, että kuntiin jää valtionosuuksia n. 3,6 mrd.€
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Hyvinvointialueille siirtyy soten ja pelastus-
toimen menoja kunnista ja kuntayhtymistä 
vajaa 24 mrd. euroa vuoden 2022 tasolla 
(bruttomenot).

• Käyttötuotoilla eli maksu-, myynti- ja 
muilla tuloilla tästä rahoitettiin noin 3 
mrd. euroa.

• Loppuosan ts. nettomenot 20,7 mrd. 
euroa kunnat rahoittivat verorahoi-
tuksella eli veroilla ja valtionosuuksilla.

Perustettaville hyvinvointialueille siirtyvä

Sote ja pelastustoimi on noin 24 miljardin 
euron kokonaisuus

36 %

21 %

18 %

9 %

14 %
2 %

24
mrd. €

Erikois-
sairaan-

hoito

Ikääntyneiden 
palvelut

Perus-
terveyden-

huolto

Vammaisten 
palvelut

Muu sote

Pelastustoimi

Tämän verran rahoitusta 
siirretään kunnista valtiolle 
alueiden rahoitusta varten. 53
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6 % Rahoitus ym. 2,2 mrd.

15 %
Muut palvelut 8,1 mrd.

31 %
Opetus ja kult. 14,9 mrd.

48 %
Sosiaali- ja terv. 23 mrd.

3 % Muut tuotot 1,5 mrd.

7 %
Lainanotto 3,7 mrd.

19 %
Toimintatuotot 9,2 mrd.

22 %
Valtionosuudet 10,99 mrd.

48 %
Verotulot 23,8 mrd.

4 % Muut kulut 2 mrd.

12 % Investoinnit 5,7 mrd.

5 % Lainanhoito 2,4 mrd.

5 % Avustukset 2,5 mrd.

22 %
Palvelujen ostot 10,5 mrd.

8 % Materiaalien 
ostot 4 mrd.

9 %
Henkilösivukulut 4,3 mrd.

35 %
Palkat ja palkkiot 16,9 mrd.

12 % Rahoitus ym. 

30 %
Muut palvelut 

58 %
Opetus ja kult. 

2 % Muut tuotot
6 % Lainanotto

29 % Toimintatuotot

13 % Valtionosuudet

45 % Verotulot

5 % Muut kulut

17 % Investoinnit

8 % Lainanhoito

5 % Avustukset

20 % Materiaalien ja 
palveluiden ostot

8 % Henkilösivukulut

35 %
Palkat ja palkkiot

Kuntien ja kuntayhtymien talous nyt ja tulevaisuudessa
Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot
Arvio vuodelle 2020 noin 49 mrd.

Tulos- ja rahoituslaskelman mukaiset ulkoiset tulot ja menot
Hahmotelma vuodesta 2023 vajaa 25 mrd.

Maakunnille siirtyvä osuus noin 24 mrd.

Kuntaliitto/MM 12.5.2021 Lähteet: Kuntaliitto, Tilastokeskus, VM, Luvut vuoden 2020 hintatasossa. Luvuissa huomioitu koronatukien aiheuttama ylijäämä, jonka seurauksena tulot ovat kuluja korkeammat.



Lopulliset laskelmat: milloin?
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Veroprosenttileikkaus 
päätetään ennen sote-
uudistusta

2. Kuntien valtionosuudet 
vuonna 2023 (alustava)

Kuntien valtionosuudet 
tarkistetaan

Sote-uudistuksen jaksotus 
(siirtymätasaus)

+4 €/as +-15 €/as +-30 €/as +-45 €/as +-60 €/as

1

2

3



Sote-uudistus, rahoituslaskelmat ja 
tietopohja
• Veroprosenttileikkaus (koko maan tasolla)

• Lopullinen laskelma: TA22

• Kuntakohtaiset laskelmat, uuden kunnan valtionosuus
• Alustava laskelma: TP21 + TA22
• Lopullinen laskelma: TP21 + TP22

• Keskiössä 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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6/2020 10/2020 5/2021

mrd. € mrd. € mrd. €

Siirtyvät kustannukset 19,1 19,9 20,70

Leikattava yhteisövero -0,56 -0,57 -0,67 

Leikattava valtionosuus -6,4 -6,5 -7,2

Kunnallisverosta leikattavaksi 
jäävä osuus (mrd. euroa) -12,1 -12,8 -12,84

→ mikä johtaa kunnallisveron 
leikkaukseen ko. %-yksiköllä

12,63 
%-yks

13,26 
%-yks

12,39
%-yks

Sote-uudistuksen siirtolaskenta

Veroprosentin leikkaus
koko maan tasolla

HUOM!
Kunnallisverosta 

leikattava 
prosenttiosuus on 

laskennan lopputulos
– ei laskentaa ohjaava 

suure!

Prosentti siis muuttuu
kustannusten, 

valtionosuuksien ja 
yhteisöveron
muuttuessa.



Sote-uudistuksen vaikutus tasataan
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toimintakate

poistot

kunnallisvero 
58%

yhteisövero 2%
kiinteistövero 4%

vos 36%

toimintakate kunnallisvero 
66%

yhteisövero 4%
kiinteistövero 9%

poistot
vos 21%

Siirtolaskelmissa esitetään
laskennallinen arvio 
tasapainotilasta vuonna 2022

Uuden kunnan valtionosuutta lisätään tai 
vähennetään tarvittaessa sen verran, että 

tasapainotila muuttuu maksimissaan 60 €/as 

sote-uudistuksen seurauksena.



Kuntakohtaisen 
valtionosuuden 
laskenta vuodelle 
2023 ja eteenpäin



VOS-kriteeristön muutokset
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Sote-valtionosuuksien 
poisto ja perushintojen 
muutokset.



Kunnallisveroleikkaus on jäännöserä, mutta
valtionosuudet lopullinen tasauserä
• Sote-siirtolaskelmissa kunnallisvero toimii ensi vaiheessa ns. residuaalieränä (=jäännöseränä), jolla 

siirtyvät kustannukset ja tulot tasataan koko maan tasolla. Samalla taataan kustannusneutraalisuus 
kuntien ja valtion välillä. 

• Kun vuoden 2022 tilinpäätökset valmistuvat niin kunnallisveron leikkuuta ei enää muuteta, vaan 
mahdollinen loppuleikkaus/-lisäys kohdistuu valtionosuuksiin. 

• Pykälissä tämä on epäselvästi kuvattu

• Lopullinen täsmäytys vuodesta 2024 tehdään valtionosuuteen lisäämällä tai leikkaamalla 
valtionosuutta tasasuuruisesti euroa asukasta kohti kaikissa kunnissa. 

• Muutos voi mahdollisesti olla suurikin, joten valtionosuuden muutos otetaan huomioon vuosien 2024 ja 
2025 maksatuksissa. 

• Sekä kuntien että hyvinvointialueiden osalta tasainen tulojen ja kustannusten muutos olisi tavoiteltava 
tilanne.

• Valtionosuuteen tämä voidaan kohdistaa tasaus/vähennys-osioon tai pysyvänä muutoksena 
valtionosuusprosentin kautta.

61



Kuntatalousohjelman painelaskelmakehikko (VM)

62



Kuntaliiton sivuilla ennakolliset vuoden 
2023 laskelmat ja muutosvaikutuksia
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Valtionosuustietoutta
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• https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet

• https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja

• https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat

• https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/kuntien-tilanneseuranta/valtionosuudet/

• https://minedu.fi/rahoitus

• https://www.oph.fi/fi/valtionosuudet

https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat
https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/kuntien-tilanneseuranta/valtionosuudet/
https://minedu.fi/rahoitus
https://www.oph.fi/fi/valtionosuudet




SOTE-uudistus ja raha-asiat
Taloustorstai 25.11.2021

Mikko Mehtonen



https://www.kuntaliitto.fi/


Miksi laskelmat muuttuvat kokoajan?



Siirtolaskelmat ovat toistaiseksi 
ENNUSTEITA

1) Verotuloennuste
• maksuunpantu kunnallisvero siirtohetkellä
• veroprosenttileikkauksen suuruus

2) Kustannusennuste
• Sote-kulujen kehitys
• Korona, hoitovelka yms.
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Lopulliset laskelmat: milloin?

70

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1. Veroprosenttileikkaus 
päätetään ennen sote-
uudistusta

2. Kuntien valtionosuudet 
vuonna 2023 (alustava)

Kuntien valtionosuudet 
tarkistetaan (oikaistaan)

Sote-uudistuksen jaksotus 
(siirtymätasaus)

+4 €/as +-15 €/as +-30 €/as +-45 €/as +-60 €/as

1

2

3



Sote-uudistus, rahoituslaskelmat ja 
tietopohja
• Veroprosenttileikkaus (koko maan tasolla):

• Lopullinen laskelma: TA22

• Kuntakohtaiset laskelmat, uuden kunnan valtionosuus
• Alustava laskelma: TP21 + TA22
• Lopullinen laskelma: TP21 + TP22

• 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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HUOM!
Kaupunkien ja kuntien

tässä kyselyssä antamia 
tietoja käytetään 

sote-
laskelmissa!

Kuntien talousarviokysely:
viikko 49

-> 10.1 asti



Soten eteneminen

Päivittyvätkö laskelmat 
huhtikuussa 2022?

Veroprosenttileikkaus, 
milloin?



Tuloveroprosentin leikkaus

12,63 %
6/2020

13,26 %
10/2020

12,39 %
5/2021

(viimeisin)

Veroprosenttileikkauksen suuruus on vaihdellut huomattavasti eri 
laskentakierrosten välillä. Tämä vaikeuttaa talouden suunnittelua. 
Lopullinen laskelma tulossa näillä näkymin huhtikuussa 2022.

Veroprosenttileikkaus toteutetaan yhtä suurena kaikille kunnille. Perusteena 
tälle on se, että veronmaksajan asema pitäisi säilyä alueellisesti samana. Eli 
verotus ei saisi kiristyä uudistuksen seurauksena.



Laskelmia valtionosuuksien budjetoinnin tueksi

KTO painelaskelmat (VM)

Valtionosuuslaskuri (KL)

VOS-simulaattori (VM)

Jakoavain 
(KL)



SAKU
Samankaltaiset kunnat
…



Samankaltaiset kunnat (SAKU)

• SAKU on Kuntaliiton tutkimushanke, jossa selvitetään tilastollisen menetelmän 
avulla mitkä ja miten eri tekijät selittävät kuntien kustannuseroja

• Tulosten perusteella jokaiselle kunnalle valitaan samankaltaiset kunnat, joihin 
omia kustannuksia on mielekästä verrata

• SAKU-hanke tarjoaa:
• Tietoa eri tekijöiden kustannusvaikutuksista
• Kunnille tiedon samankaltaisista kunnista
• Pohjaa tehokkuusvertailulle
• Eväitä rahoitusjärjestelmän kehittämiseen

77

DATA KUSTANNUKSET VERTAILUKELPOISUUS
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Mitä SAKU hankkeessa on tehty?

1. Kartoitettu 
olosuhde- ja muut 

tekijät
2. Kerätty data

3. Selvitetty 
tilastollisesti 
mitkä tekijät 

selittävät kuluja

4. Valittu tulosten 
perusteella 

samankaltaiset 
kunnat

Perusopetus Varhaiskasvatus

Esiopetus Muuttoliike

Rakennettu omat SAKU-mallit eri 
kokonaisuuksille:



Tilastollinen selvitys

• Tilastollinen selvitys perustuu regressioanalyysiin

• Regressioanalyysi on kvantitatiivinen monimuuttujamenetelmä, jossa selitettävää 
muuttujaa (kuntien kustannukset) selitetään useilla eri muuttujilla samanaikaisesti

• Regressioanalyysi:
• Karsii pois ne muuttujat jotka eivät selitä kustannuseroja
• Kertoo kuinka paljon malliin jäävät muuttujat selittävä kustannuseroja
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Tilastollinen selvitys

• Regressioanalyysissä on huomioitu:
1) päätöstekijät (kunnat voivat vaikuttaa)
2) olosuhdetekijät (kunnat eivät voi vaikuttaa)

• Malleissa hyödynnetään alueellista ja ajallista vaihtelua selittävien tekijöiden 
vaikutusten estimoimiseksi
• Kuntakohtainen aineisto vuosilta 2015-2019

• Kustannuksia selitettiin lukuisilla muuttujilla:
• Opetuksen malleissa 29-34 selittävää tekijää
• Muuttoliikemallissa 47 selittävää tekijää

• Selittäviä tekijöitä löytyi alkukartoituksissa enemmänkin mutta kaikkiin ei löydetty 
dataa

• Regressioanalyysin ja datan keruun toteutti Tempo Lecon

80
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https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuotteet-talousjohtamisen-tueksi/samankaltaiset-kunnat-saku



Varhaiskasvatuksen SAKU
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https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuotteet-talousjohtamisen-tueksi/samankaltaiset-kunnat-saku
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Kestävä kuntatalous 
verkostohanke 2022 -
2024

Taloustorstai 25.11.2021
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Kuntatalouden muutosten 
vuodet 2022 -2024

Sote, työllisyyspalvelut, verotus, 
valtionosuudet? Elinvoima, 

väestönmuutos, palveluverkko?



Kestävä kuntatalous verkostohanke

24.11.2021 86

✓Tarjoaa asiantuntijoiden ja vertaiskuntien tukea kuntien strategiseen johtamiseen 
ja kestävän kuntatalouden edistämiseen

✓Verkostohankkeen ilmoittautuminen, juha.koskinen@fcg.fi

✓Hinta per vuosi osallistuvalle kunnalle
✓Alle 10 000 asukasta, 7 500 euroa per vuosi

✓10 000 – 30 000 asukasta, 8 500 euroa per vuosi

✓30 000 – 50 000 asukasta, 9 500 euroa per vuosi

✓Yli 50 000 asukasta, 10 500 euroa per vuosi

✓Suuremmille kunnille korotettua osallistumismaksua vastaavasti enemmän 
kuntakohtaisia konsultointi- ja analyysipäiviä 

✓Yhteinen aloitus maalis-huhtikuussa 2022

mailto:juha.koskinen@fcg.fi


Verkostohankkeen keskeiset näkökulmat
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Yhteinen työ
Hanke antaa puitteet 
samoja haasteita kohtaavien 
kuntien väliselle 
keskustelulle

Talouden ennakointi
Ajankohtaisen tilannekuvan pohjalta
luodaan malli, jolla kunnan taloutta
ennakoidaan eri vaihtoehdoissa.

Talouden 
tilannekuva

FCG:n ja kumppaniverkoston 
laatima ajankohtainen 
talouden tilannekuva 
päätöksenteon tueksi. 

Kunnan strateginen 
talous

Kuntakohtaisessa osiossa laaditaan
kehittämissuunnitelma kunnan talouden
kestävyydelle. Ohjelma tukee kunnan
omia strategisia linjauksia.

Suuret murrokset
Tukea kunnan omille toimille sote-
uudistuksen toteuttamisessa sekä
työllisyys-palveluiden siirtoon
valmistautumisesta. Verkostokunnat
pääsevät ensimmäisten joukossa
testaamaan FCG:n ja Kuntaliiton
muutostuen palveluita.

Tasapainottamisen 
keinot

Hankkeessa tarkastellaan talouden
tasapainottamisen ja tasapainossa
pysymisen laajaa keinovalikoimaa.

KESTÄVÄ 
KUNTATALOUS



Verkoston anti osallistujakunnalle
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Tilannekuva-analyysi

Analyysi kunnan talouden ja toiminnan asemasta sekä 
kehityksestä sote-uudistuksen muutosaikana. 

Analyysi koostuu nykytilakartoituksesta ja valituista 
ennusteista. Johtopäätöksinä tunnistetaan vahvuuksia ja 
haasteita talouden tasapainon kannalta. Analyysi 
päivitetään ainakin kerran hankkeen aikana.

Organisaation oma 
kehittäminen

Hankkeessa tehdyn tilannekuva-analyysin pohjalta 
tehdään yhdessä kunnan kanssa tavoitteellinen 
suunnitelma kunnan talouden kehittämiseksi. 
Suunnitelmassa tavoitellaan kunnan taloutta on 
kestävälle tasolle kunnan kanssa sovittavalla aikavälillä.

Verkostoseminaarit

Kuusi verkostoitumistapahtumaa viranhaltijoille ja 

luottamushenkilöille. Seminaareista kolme järjestetään 
virtuaalisena ja yksi seminaari vuodessa järjestetään 
tilanteen sallimalla tavalla live-tilaisuutena.

Aiheet ajankohtaisten kuntatalouteen vaikuttavien 
teemojen mukaisesti.

Kvartaalitapaamiset

Kvartaaleittain toteutettavat luottamukselliset 
etätapaamiset osallistujakuntien yhteyshenkilöille ja 
muille työntekijöille. Perehdytään valtakunnalliseen 
muutostilanteeseen, kuntien kehittämissuunnitelmiin ja 
haetaan yhdessä hyviä käytäntöjä kestävän 
kuntatalouden kehittämiseksi. Tarpeen mukaisesti 
tapaamiset voidaan toteuttaa myös pienryhmissä.



Päätös 
osallistumisesta

Alkuhaastattelu
Konsultin analyysi 

jatkosta
Verkostohankkeen 

päätös

Kunnan tulevaisuuteen 
valmistautuminen 
Tarkistetaan sovittujen 
kehittämistoimenpiteiden toteutuminen ja 
päivitetään tavoitteita tarpeen mukaisesti.  
Päivitettu konsultin analyysi esitellään 
sovittavalla tavalla päättäjille.

Aloitusvaihe
Hankkeen aloitusvaiheessa käydään 
kuntakohtaiset haastattelut kunnan omista 
tarpeista ja toiveista hankkeen sisällölle. 
Hankkeessa käytettävissä olevien 
asiantuntijoiden osaamista jaetaan kunnalta 
saatujen toiveiden pohjalta 

Kunnan 
kehittämissuunnitelma
FCG toimittaa tilannekuva-analyysin kunnan 
käyttöön. Analyysi esitellään kunnan 
toivomalla tavalla. Analyysin pohjalta 
kunnalle laaditaan kehittämissuunnitelma 
asioista, joihin halutaan vaikuttaa vuoden 
2024 loppuun mennessä.

Kunnan oman kehityksen tukeminen verkostossa
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2022

2023 ja 
2024

Kunnan kehitystyö
Tavoiteasetannan jälkeen aloitetaan kunnan 
omat kehittämistoimet. 
Kehittämistoimenpiteiden seurantaa 
tehdään aktiivisesti. Sovitaan hankkeen 
seuraavien vuosien tilaisuudet ja 
päivitetään tilastoaineisto tarvittavilta osin.



Kuntien oma kehittämissuunnitelma

24.11.2021 90

✓Uudessa Kestävä kuntatalous verkostohankkeessa hyödynnetään vuoden 2021 Keku-
hankkeessa mallinnettavaa kuntatalouden kestävyyden mallia

✓Mallissa tarkastellaan kunnan mahdollisuudet tulojen lisäämiseen ja menojen 
vähentämiseen, mutta myös kunnan mahdollisuudet sopeutua suuriin kuntatalouden 
muutoksiin, sote-uudistukseen ja työvoimapalveluiden uudelleen järjestelyihin

✓Tarkastelussa huomioidaan kuntakonserni kokonaisuudessaan

✓Kehittämissuunnitelman taustalla on kuntakohtainen tilanneanalyysi, jossa myös 
vertaisarvioidaan kuntia väestörakenteen, kokoluokan,  sijainnin ja elinkeinorakenteen 
näkökulmasta. 

✓Tilanneanalyysissa nousseita teemoja tarkennetaan kehittämissuunnitelman vaatimalla 
tavalla



Kestävä kuntatalous verkostohanke

24.11.2021 91

✓Tarjoaa asiantuntijoiden ja vertaiskuntien tukea kuntien strategiseen johtamiseen 
ja kestävän kuntatalouden edistämiseen

✓Verkostohankkeen ilmoittautuminen, juha.koskinen@fcg.fi

✓Hinta per vuosi osallistuvalle kunnalle
✓Alle 10 000 asukasta, 7500 euroa per vuosi

✓10 000 – 30 000 asukasta, 8500 euroa per vuosi

✓30 000 – 50 000 asukasta, 9500 euroa per vuosi

✓Yli 50 000 asukasta, 10 500 euroa per vuosi

✓Suuremmille kunnille korotettua osallistumismaksua vastaavasti enemmän 
kuntakohtaisia konsultointi- ja analyysipäiviä 

✓Yhteinen aloitus maalis-huhtikuussa 2022

mailto:juha.koskinen@fcg.fi


Hyvän elämän tekijät
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MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMINEN JA UHKIEN ENNALTAEHKÄISY

 IA Insight Public Oy

 Jani Heikkala & Markus Kiviaho
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MAHDOLLISUUKSIEN JA UHKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA

24.11.2021



TOIMINTAKULTTUURIMME KEHITTYNEISYYS?

 Mitä ymmärrämme mahdollisuudella ja uhalla?

 Muutos, tapahtuma tai olosuhde, joka mahdollistaa kehittämisen vai joka uhkaa

esimerkiksi toiminnan tuloksellisuutta

 Onko meillä yhteinen ymmärrys ja tavoite, johon pyrimme?

 Mahdollistavan kehittämisen toimintakulttuuri?  

 Tavoitteena kuntalaisten palvelutarpeisiin vastaaminen

 Perustana ongelman eri näkökulmien analysointi, riippuvuuksien tunnistaminen

 Kehittäminen perustuu henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntämiseen, on avointa, 

läpinäkyvää ja jatkuvaa

24.11.2021



TUNNISTETTUJA MAHDOLLISUUKSIA JA UHKIA

 Palveluiden ja prosessien kehittäminen hyvinvointihyötyjen
saavuttamiseksi

 Henkilöstön asiantuntemuksen hyödyntäminen

 Muutoksen aikaansaaminen yhteistyössä ja ajan osoittaminen

 Teknologiset ratkaisut osana toimintapojen uudistamista

 Ratkaisuja ongelmiin, odotusten realistisuus

 Elinvoiman edistäminen ja kunnan toiminta markkinoilla

 Alueen elinvoiman edistäminen

 Investoinnit ja julkiset hankinnat

 Kilpailuneutraliteetin varmistaminen

24.11.2021

 Kuntalaisten
hyvinvoinnnin ja 
alueen
elinvoimaisuuden
edistäminen

 Kunnan toiminnan
vastuuullisuus ja 
laillisuus

 Kuntakonsernin
toiminnan
tuloksellisuus ja 
taloudellinen asema



MAHDOLLISUUKSIEN HYÖDYNTÄMISEN TULOKSELLISUUS

 Tunnistammeko ja teemmekö ratkaisujamme yhteistyössä kokonaisuuden, siihen

liittyvien olosuhteiden ja keskinäisriippuvuuksien ymmärryksen (analyysin) 

perusteella?

 Ratkaisuihimme liittyy usein vastuullisuuteen ja toimintatapoiin liittyviä

epävarmuuksia ja menettelytapasäännöksiä.

 Teemmekö ratkaisumme läpinäkyvästi epävarmuudet ja 

menettelytapasäännökset huomioiden?

 Aiheutuuko toimintakulttuuristamme todennäköisiä toiminnallisia, taloudellisia

tai laillisuuteen liittyviä uusia uhkia, jotka olisivat olleet vältettävissä?

24.11.2021



IA INSIGHT PUBLIC OY 

24.11.2021

Julkisen sektorin sisäistä tarkastusta tarvitseville toimijoille uusi ja 
innovatiivinen yhteisö, jossa julkisen hallinnon sisäisen tarkastuksen
asiantuntijat kerääntyvät yhteen parhaiden ratkaisujen löytämiseksi
kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden määräysvaltaan kuuluvien
yhteisöjen, hyvinvointialueiden, valtion virastojen ja laitosten sisäiseen
tarkastukseen, riskienhallintaan ja valvontaan.

Tarjoaa objektiivisia ja riippumattomia sisäisen tarkastuksen palveluita
sekä hyvän hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus- ja 
konsultointipalveluita niin luottamushenkilöille kuin viranhaltijoille. 
Lisäksi yhtiö avustaa sisäisen ilmoituskanavan perustamisessa, 
toimintamallin luomisessa ja tuottaa ilmoitusten käsittely- ja 
tutkintapalveluita.  

Ohjaa ja tukee riskien arviointeja sekä sisäisen valvonnan ja 
konsernivalvonnan selontekojen edellyttämien arviointien suorittamista
ja kehittämistä hyödyntäen tarkoitukseen kehitettyä sovellusta. 



Talouden koulutustarjontaa     
- Alkuvuosi 2022 

Taloustorstai 25.11.2021



Tulossa alkuvuodesta 2022

Kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöspäivät
• 12.1.-13.1. (webinaari)

Whistleblowing-kanavan käyttöönotto kunnissa ja kuntayhtiöissä – näin 
pääset liikkeelle

• 17.1. (webinaari)

RAFO 2022, Rahoitus- ja johtamisfoorumi
• 9.2.- 10.2, Tampere

FCG Talouden aamukahvit: Tilintarkastajan havaintoja tilinpäätöksestä 
• 10.2. (webinaari)

Kuntien automatisoitu talousraportointi tilivuodelta 2021 - keskiössä 
tilinpäätöstä täydentävät tiedot

• 31.3. (webinaari)
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• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
www.fcg.fi/koulutus



Hyvän elämän tekijät



Äänestä parasta
Asiaa taloustavarasta –

haastevideota
Taloustorstain verkkosivuilla

https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuotteet-talousjohtamisen-tueksi/taloustorstai-lahetykset


Seuraava
Taloustorstai

10.2.2022
klo 9.00
Tervetuloa!


