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Nostot
• Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät rahaa toimintoihin, jotka tukevat ja ylläpitävät
yhteiskuntaamme.
• Paikallishallinto on Suomessa erittäin tärkeä ja iso kokonaisuus osana julkista sektoria.
• Kuntien rahoitus muodostuu verotuloista, maksutuotoista sekä valtionavuista.
• Kuntien taloustilanne on joutunut vaikeuksiin ja tämä joudutaan korjaamaan
tulevaisuudessa.
• Paikallishallinnon velkaantuminen on jatkunut pitkään ja kiihtyy seuraavien vuosien
aikana.
• Kuntien veroasteet ovat nousseet tasaisesti ja erot kuntien välillä ovat kasvaneet.
• Soteuudistuksen myötä kunnallisvero pienenee, mutta valtion vero kasvaa.
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Paikallishallinto velkaantuu nopeasti
Paikallishallinnon ja etenkin kuntien taloudellinen tila on ollut huolenaiheena useamman vuoden
ajan. Kuntien lainakanta onkin noussut hiukan yli 15,5 miljardista noin 18,5 miljardiin vuosien 2015
ja 2019 välisenä aikana (Tilastokeskus, 2020). Myös asukaslukuun suhteutettuna lainakanta on
noussut huomattavasti. Paikallishallinnon budjetin alijäämä on kasvanut tasaisesti pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi tulevaisuudessa joudutaan tekemään korjaavia toimenpiteitä. Kuviossa 1
havainnollistetaan paikallishallinnon budjettitasapainoa vuodesta 1975 vuoteen 2020.

Kuvio 1: Paikallishallinnon budjetin alijäämä
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2020)

Suomessa paikallishallinto on lisännyt velkamäärää 2000-luvulla kohtuullisen nopeasti. Vuosien
2016 ja 2017 aikana velkaantuminen hidastui, mutta vuoden 2019 aikana velkaantuminen kääntyi
nopeaan nousuun. Vuoden 2020 aikana paikallishallinto tulee velkaantumaan huomattavasti
koronaviruksesta johtuvien ongelmien vuoksi. Kuviossa 2 havainnollistetaan paikallishallinon bruttovelan määrää ja kehitystä 2000-luvulla.

Kuvio 2: Paikallishallinnon velkaantuminen
(Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, JHL)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Verotus kiristynyt ja erot kuntien välillä kasvaneet
Kuntien menoista iso osa katetaan verotuloilla, joten yksi tapa parantaa kuntatalouden
tasapainoa on kasvattaa verotulojen määrää.
Keskimäärin kuntien veroasteet ovat kiristyneet vuosien saatossa ja tämän lisäksi kuntien
verotasot ovat erkaantuneet toisistaan. Verotasojen erkaantuminen tarkoittaa, että joissakin
kunnissa maksetaan korkeampaa veroprosenttia, verrattuna muihin kuntiin. Erot kunnallisverotuksessa johtuvat osittain kuntien menorakenteiden eroista, johon vaikuttaa muun
muassa erot väestörakenteessa hoivatarpeessa.
Kuviossa 3 havainnollistetaan, miten kunnallisveroasteet ovat muuttuneet Suomessa. Kuvioon on piirretty vuosien 2012-2020 osilta kuntien veroasteiden jakaumat. Vaaka-akselilla on
kunnallisveroprosentin määrä, ja pystyakselilla tiheys, eli kuinka suuri osa kunnista sijaitsee
kyseisen veroprosentin kohdalla.
Kuviosta nähdään, että keskimääräinen veroaste on kasvanut vuosien saatossa ja lisäksi
hajonta veroasteissa on kasvanut. Vuosien 2012 ja 2019 aikana keskimääräinen kunnallisveroprosentti on noussut 0,64 prosenttiyksikköä. Keskimääräisen veroprosentin lisäksi ääripäiden erot ovat kasvaneet.

Kuvio 3: Kunnallisveroprosenttien
jakaumat Suomessa

Kuntien kasvava ero veroasteissa asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan ja saattaa entisestään kiihdyttää muuttotappiokuntien näivettymistä muuttovoittokuntien kukoistaessa.
Veroasteiden erot voivat kasvattaa muuttoliikkeitä kuntien välillä, mikä puolestaan
kasvattaa entisestään kuntien eroja kokonaisverotuloissa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden menot
Kunnat ja kuntayhtymät käyttävät rahaa runsaasti tärkeisiin toimintoihin, joilla turvataan Suomessa asuvien henkilöiden päivittäinen hyvinvointi ja yhteiskunnan toiminta. Esimerkiksi vuoden 2019
osalta kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot olivat yhteensä yli 47 miljardia euroa (Kuntaliitto,
2020). Edellä mainittu rahasumma voidaan jakaa karkeasti kuvion 4 mukaisesti.

Kuvio 4: Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot
eriteltynä vuoden 2019 osalta. (Tilastokeskus ja Kuntaliitto, 2020)

Kuntien ja kuntayhtymien menot voidaan myös jaotella tehtäväluokittain. Jopa 79% kuntien
menoista koostuu Sosiaali- ja terveysalan (Sote) sekä opetus- ja kulttuurialan menoista. Muut
kuntien ja kuntayhtymien palvelut kattavat 15% kuntien ulkoisista menoista ja jäljelle jäävä 6%
koostuu rahoitukseen liittyvistä kuluista (Kuntaliitto ja Tilastokeskus, 2020).

Kuvio 5: Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset menot
tehtäväluokittain (Kuntaliitto ja Tilastokeskus, 2020)
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Kuntien toiminnan rahoitus jakautuu kolmeen osaan
Kuntien tulot koostuvat suurelta osin verotuloista (~55%), toimintatuloista (~25%) ja
valtionosuuksista (~20 %). Toimintatuotot ja verotulot ovat kuntien omia tuloja ja valtionosuudet puolestaan valtion maksamia tukia, joiden avulla varmistetaan, että kunnat voivat
suoriutua niille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunnat saavat itse vaikuttaa toimintatuloihin
ja osittain verotuloihin. Valtionosuudet tulevat nimensä mukaisesti valtiolta ja rahamäärät
allokoidaan valtion toimesta. Kuviossa 6 havainnollistetaan kuntien tulopohjan rakennetta
					
Yksittäisten kuntien tulo- ja menorakenteet

vaihtelevat huomattavasti toisistaan, sillä
kunnat eroavat toisistaan muun muassa väestörakenteen ja työllisyystilanteen osalta.
Osa kunnista saa huomattavasti pienemmän
osuuden tuloistaan veroja keräämällä. Tällaisissa tapauksissa valtionosuudet kattavat
huomattavasti suuremman osuuden kunnan
tulorakenteesta.

Kuvio 6: Kuntien tulopohjan rakenne keskimäärin

Jos kunnalla on enemmän menoja verrattuna tuloihin, on rahoitus katettava lainalla.
Esimerkiksi vuosien 2018 ja 2019 välillä lainakanta koko paikallishallinnon tasolla kasvoi
noin 2,8 miljardia euroa, joista kuntien lainan osuus oli noin 1,7 miljardia euroa. Koska
kuntien tehtävät ovat monelta osin säädelty laissa ja tehtävien suorittaminen on kansantalouden ja hyvinvoinnin kannalta elintärkeää, on kuntien velkaantuneisuus hyväksyttävä,
jotta tehtävät saadaan suoritettua.

Verotulot
Kunta saa verotuloja kunnallis- ja kiinteistöverosta sekä osan yhteisöveron tuotoista. Noin
.
84
prosenttia kunnan verotuloista muodostuu kunnallisverosta, 8 prosenttia yhteisöveroista ja 8 prosenttia kiinteistöveroista.
Kunnallisveroa maksetaan ansiotuloista ja se
on Suomessa arvonlisäveron lisäksi merkittävin yksittäinen vero. Kunnallisveroa kerättiin
yhteensä koko Suomessa noin 19 miljardia
euroa vuonna 2018 ja kasvua vuodesta 2017 oli
2,4 prosenttia (Verohallinto, 2020). Yhteisöveroa
kunnat keräsivät vuonna 2018 1,86 miljardia
euroa ja kiinteistöveroa 1,81 miljardia euroa.
(Kuntaliitto, 2020)

Kuvio 7: Kunnan verotulojen muodostuminen.

Vaikka kunnallisveroa maksetaan ennalta määritellyn kiinteän prosentin mukaan, ei kunnallisvero silti ole tasavero. Kunnallisveron määrään vaikuttavat erilaiset vähennykset, joiden
seurauksena kunnallisverotus on käytännössä progressiivista1. Esimerkiksi vuonna 2020
keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan kunnallisveroa maksetaan vasta
15 625 euron vuosituloista ylöspäin. Veronmaksajain keskusliiton mukaan 25 000 euron
vuosipalkasta kunnallisvero on 8,8 prosenttia, ja esimerkiksi 40 000 euron vuosipalkasta
16,5 prosenttia.
1Progressiivisessa verotuksessa enemmän tienaava maksaa korkeampaa veroprosenttia
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Yhteisöveron tuotto kuntasektorille
Kaikki kunnat saavat siivun yhteisöjen maksamista veroista. Yhteisövero on kaikkialla Suomessa
20%, joka tilitetään valtiolle, ja vuoden lopussa valtio jakaa yhteisöverosta kunnille osan, joka
perustuu yritysten toimipaikkojen sijaintiin ja henkilöstömääriin. Keskimäärin valtiohallinto saa siis
hiukan yli kaksi kolmasosaa yhteisöveron tuotosta ja kuntasektori saa loput.
Esimerkiksi vuonna 2019 yhteisöveroa maksettiin Suomessa yhteensä 6,07 miljardia euroa,
josta 4,15 miljardia päätyi valtionhallinnolle ja 1,92 miljardia euroa paikallishallinnolle, eli
kuntasektorille.

Kuvio 8: Yhteisöveron jakautuminen Suomessa
(Tilastokeskus, 2020)

Toimintatuotot
Kunta saa toimintatuottoja muun muassa myyntituotoista ja maksutuloista, jotka kattavat kunnan
kokonaistuliosta keskimäärin 20 prosenttia. Kun toimintatuottoihin huomioidaan lisäksi kuntien ja
kuntayhtymien muut tuotot saadaan toimintatuottojen osuudeksi noin 25 prosenttia kokonaistuloista. Toimintatuotot voidaan jakaa karkeasti 4 osaan. Toimintatuotoiksi lasketaan esimerkiksi
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä päivähoitomaksut.

Kuvio 9: Kuntien ja kuntayhtymien ulkoiset
toimintatuotot (Kuntaliitto, Tilastokeskus, 2020).

Kuntien toimintatuotoilla rahoitetaan siis osa kuntien menoista, mutta pääosin kuntien ja
kuntayhtymien toiminta rahoitetaan yhteisistä verorahoista joko välillisesti tai suoraan.
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Valtionosuusjärjestelmä
Kuntien tuloista noin viidesosa (20 %) muodostuu valtionosuuksista, jonka puitteissa valtio
osallistuu kuntien tehtävien rahoitukseen ja varmistaa, että kunnilla on edellytykset selvitä
lakisääteisistä tehtävistään.
Valtionosuudet jakautuvat hallinnollisesti kahteen osaan; kunnan peruspalvelujen
valtionosuuksiin sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksiin, joita hallinnoivat
valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuuksien lisäksi kunnille
maksetaan valtionapuja, joiden tarkoituksen on myös tukea kuntien toimintaa. Valtionosuusjärjestelmän keskeisin tarkoitus onkin varmistaa, että kunnat pystyisivät suoriutumaan
lakisääteisistä tehtävistä riippumatta tulopohjien eroista.
Valtionosuudet ovat keskimäärin matalat suurissa kunnissa ja korkeat pienissä kunnissa.
Suurimmillaan valtionosuudet kattavat jopa 60 prosenttia kunnan rahoituksesta ja pienimmillään vain 2 prosenttia.
Merkittävin osa valtionosuuksista muodostuu kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta,
joka puolestaan muodostetaan seuraavien osatekijöiden perusteella:
•
•
•
•
•
•

sosiaali- ja terveydenhuolto
varhaiskasvatus
esi- ja perusopetus
kirjastotoimi
yleinen kulttuuritoimi ja
asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus.

Edellä lueteltujen valtionosuustehtävien arvioidut kustannukset lasketaan yhteen ja tästä
summasta valtio maksaa laissa määritellyn valtionosuusprosentin mukaisen summan ja
loput kustannuksista jää kuntien vastuulle. Vuonna 2019 valtionosuusprosentti oli 25,37 %.
Valtionosuusjärjestelmässä otetaan huomioon kuntien erilaiset tilanteet perustuen sairastuvuuteen, väestörakenteeseen ja tulopohjaan, joiden avulla määritetään kustannus- ja
tarve-erot. Valtionosuusrahoitus ei ole korvamerkittyä, joten kunnat kohdentavat rahoituksen käytön itse parhaaksi näkemällään tavalla, ottaen kuitenkin huomioon palvelutehtävän
lainsäädännön asettamat reunaehdot.
Peruspalvelujen valtionosuuksien lisäksi kunnille maksetaan verotulomenetysten kompensaatioita. Veroperusteisiin saattaa tulla muutoksia, joiden seurauksena kunnallisverotuloja
kertyy vähemmän ja tästä syystä kunnat saavat kompensaatiota valtiolta.
Vuonna 2019 kuntasektorille myönnettiin yhteensä valtionapuja 10,5 miljardin euron edestä. Tästä summasta kuntien peruspalvelujen valtionosuutta oli yhteensä 9,6 miljardia euroa.
Kun otetaan huomioon valtionavustukset, joita kunnille maksettiin hieman alle 1 miljardin
euron edestä, saivat kunnat yhteensä vuonna 2019 noin 10,5 miljardia euroa valtiolta
rahaa toimintojen rahoittamiseen.
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Valtionosuusjärjestelmä on kohtuullisen hankalasti ymmärrettävissä kokonaisuus, joten kuviossa 10
pyritään yksinkertaistamaan rahan liikkuminen eri momenteista kuntasektorille.
Kuntien peruspalvelujen valtionosuus
+
Opetus- ja kulttuuritoimen
valtionosuus (OKM)
= 7,3 Mrd.€

Kunnille maksettavat verotulomenetysten kompensaatiot
2,3 Mrd.€

Muut valtionavut
0,97 Mrd.€

Valtionavustukset
10,5 Mrd.€
Kuvio 10: Kuntien valtionavustukset
havainnollistettuna helpommin.

Valtionosuusjärjestelmän sisään on rakennettu kuntien tulopohjaa tasaava elementti, jonka seurauksena pystytään paremmin pitämään huolta kunnista, joiden edellytykset suoriutua lakisääteisistä
tehtävistään heikkenevät suhteessa muihin kuntiin. Kyseistä järjestelmän osaa kutsutaan tulopohjan
tasausjärjestelmäksi.
Valtionosuusjärjestelmän tulopohjan tasausjärjestelmässä tasataan kuntien välisiä asukaskohtaisia
tuloeroja. Jos kunnan asukaskohtaiset verotulot alittavat Suomen kaikkien kuntien asukaskohtaisen
verotulon, niin kutsutun tasausrajan, maksetaan kunnalle tasausjärjestelmän puitteissa 80 prosenttia
kunnan asukaskohtaisen verotulon ja tasausrajan erotuksesta.

Kunnan asukaskohtainen verotulo
•Määritetään jokaiselle kunnalle erikseen

Tasausraja
Kaikkien Suomen kuntien keskimääräinen asukaskohtainen verotulo

Kuntakohtainen tasauslisä
(Tasausraja - kunnan asukaskohtainen verotulo) *0,8

Kuvio 11: Tasausjärjestelmän toiminta, jos kunnan
laskennalliset verotulot alittavat tasausrajan
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Kuntien verotulojen laskemisessa otetaan huomioon kunnallisvero, kuntien osuus yhteisöveron tuotosta ja kiinteistövero ydinvoimalaitosten osalta. Tasausjärjestelmässä yksittäisten
kuntien asukaskohtaisia verotuloja verrataan tasausrajaan ja tämän perusteella määritellään
tasausmaksun määrä. Jos laskennallinen verotulo alittaa tasausrajan, maksetaan kunnalle
80% tämän erotuksen määrästä, jota kutsutaan tasauslisäksi.
Jos kunnan asukaskohtainen verotulo ylittää tasausrajan, kunnan valtionosuuksia vähennetään summalla, joka on suuruudeltaan 30% kunnan asukaskohtaisten verotulojen ja tasausrajan välisestä erotuksesta. Edellä mainittua määrää kutsutaan tasausvähennykseksi.
Vuonna 2019 tasauslisää maksettiin peräti 1,4 miljardia euroa ja tasausvähennyksien määrä
oli puolestaan 650 miljoonaa euroa. Tasausjärjestelmällä on merkittävä aluepoliittinen ja
hyvinvointia tasaava merkitys Suomessa. Järjestelmän avulla saadaan myös pienille kunnille
paremmat mahdollisuudet suoriutua lakisääteisistä velvoitteistaan.
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