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• Kunta-valtio-suhteessa 1970-luvun alku oli 
käänteentekevä: asetus kunnallistalouden 
neuvottelukunnasta = nykyinen KUTHANEK 

• 1975 järjestelyasiakirjamenettely, jolla pyrittiin 
hillitsemään julkisia menoja ja veroasteen kohoamista

• Kuntien tehtäviä ja velvoitteita kuitenkin koko ajan lisättiin. Samalla ministeriöt, VM ja kunnat kiistelivät 
tehtävien ja rahoituksen tasapainoista. 

• 1990-alun lama pakotti kunnat säästämään, vos-
järjestelmä uudistettiin, verotulojen merkitys kuntien 
tulopohjassa kasvoi

• 2000-luvulla tehtäviä yhä lisättiin, 
peruspalveluohjelmamenettely (Kuntaliitto vahvasti 
mukana menettelyssä)

• Viime vuosina EU-säätelyn ohjausrooli on lisääntynyt
• Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma 

2015 eteenpäin 
• Kuntaliitolla ja sitä edeltäneillä liitoilla koko ajan kunta-

valtio-suhteessa ja kuntien ohjauksessa tärkeä rooli

Kuntatalouden ohjaus on muuttunut 
vuosien varrella
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Kuntatalouden ohjaus
• EU:n talouspolitiikan ohjaus 

• Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021

• Kuntatalousohjelma

• Kuntalaki: 13 luku – Kunnan talous
» Talousarvio ja suunnitelma, 110 §
» Veroja koskevat päätökset, 111 §
» Kirjanpito,112 §, Konsernitilinpäätös, 114 §, Toimintakertomus, 115 §
» Erityisen vaikeassa asemaassa olevan 

kunnan arviontimenettely, 118 §

• Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden 
oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa

• Talouden ohjaus kunnassa

Maakuntatalouden ohjaus
• EU:n talouspolitiikan ohjaus 

• Julkisen talouden suunnitelma 2018-2021, 
maakuntataloutta koskeva osio

• Maakuntalaki
» Maakuntatalous osana ju lkisen ta louden 

suunnite lm aa, 11 §
» Investo intien ohjaus, 12 §
» Valtion ja m aakunnan neuvotte lu , 13 §,
» Maakuntatalouden neuvotte lukunta, 14 §
» 13 luku: Talous, 97 – 101 § >  talousarvio, kirjanpito, 

tilinpäätös, konsern itilinpäätös, to im intakertom us
» Maakunnan arvio intim enette ly 103 – 105 §

• Maakuntien rahoituslaki:
» Päätösvalta rahoituksen käytöstä, 4 §
» Kustannukset ja laajuus, 5 §,
» Taso (m aakuntaindeksi +  0,5 % ), 6 §
» Rahoituksen harkinnanvarainen korottam inen 7 §, 
» Taloudellis issa vaikeuksissa o levan m aakunnan 

rahoitus, 8 §
» Kustannusten perusteet ja kerto im et, 9 -15 §,
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Talouden ohjaus - maakuntalaki
Maakuntatalous osana julkisen talouden 
suunnitelmaa, 11 §

» Ju lkisen ta louden suunnite lm an m aakuntataloutta 
koskevassa osiossa arvio idaan rahoituksen riittävyyttä 
m aakuntien tehtävien ho itam iseen kokonaisuutena ja 
m aakunnitta in  (rahoitusperiaate).

» Käsite llään m m . la insäädännön m uutoksia, 
investo inteja, kustannuskehitystä, m aakuntien ohjausta.

» Ohjaa m in isteriö itä n iiden valm iste llessa m aakuntaa 
koskevaa la insäädäntöä ja ohjausta.
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Maakunnan arviointimenettely, 103 – 105 §

» Maakuntakonsern in vuosikate kaksi tilikautta peräkkäin 
negatiiv inen.

» Toim innan ja investo intien rahavirta on negatiiv inen kaksi 
tilikautta peräkkäin.

» Lainanhoitokatteen tunnusluku on kaksi tilikautta 
peräkkäin alle  yksi.

ta i
» Maakunnalle on m yönnetty m aakuntien rahoituksesta 

annetun la in  8 §:ssä tarko itettu  harkinnanvarainen 
rahoitusavustus.

Investointien ohjaus, 12 §

» Maakuntien on vuositta in  laadittava esitys tu levista 
ta loudellisesti m erkittävistä investo inneista. 

» Esitys on to im itettava to im ivalta isille  m in isteriö ille  
kalenterivuoden loppuun m ennessä. M in isteriöt 
valm iste levat yhte istyössä valtiovarainm in isteriön kanssa 
yhteen sovitetun m aakuntien investo intisuunnite lm an.

» Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkem m in 
eurom äärästä, jonka ylittävää investo intia on p idettävä 
m aakunnan eri tehtäväalo illa ta loudellisesti m erkittävänä.

Valtion ja maakunnan neuvottelu, 13 §

» Arvio idaan m aakunnan kustannusten toteutunutta ja 
tu levaa keh itystä. 

» Arvio idaan rahoituksen ja m aakunnan m uun 
tu lorahoituksen toteutunutta ja tu levaa keh itystä. 

» Arvio idaan m aakunnassa toteutettavia kustannusten 
hallinnan kannalta välttäm ättöm iä to im enpite itä. 

» Tarkaste llaan m aakuntien investo intien vaikutuksia 
m aakuntien ta louteen ja to im intaan.

» Käsite llään tarvittavassa laajuudessa m uita m aakunnan 
to im intaan ja ta louteen liittyviä tekijö itä.
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Talouden ohjaus – maakuntien rahoituslaki

Maakunnan rahoituksen 
harkinnanvarainen korottaminen, 7 §

» Rahoitusta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti ja tilapäisesti valtion 
talousarvion rajoissa.

» Yhteismäärää vastaava euromäärä vähennetään maakunnille maksettavan 
rahoituksen kokonaismäärästä.
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Kustannukset ja valtion rahoituksen 
tarkistaminen, 5- 6 §
» Valtion rahoituksen perusteena käytetään toteutuneiden 

kustannusten kahden viim eisim m än v. keskiarvoa. 
Huom io itavista kustannuksista vähennetään vuosikohtaisesti 
m aakuntien perim ät asiakas- ja käyttöm aksut

» Valtion rahoituksen tarkistuksessa otetaan huom ioon 
arvio itu  kustannustason m uutos, joka m ääräytyy 
m aakuntaindeksin  m ukaisesti.

Päätösvalta rahoituksen käytöstä, 4 §

» Maakunta päättää saam ansa valtion rahoituksen 
kohdentam isesta tehtäviensä ho itam iseen.

» Maakunnalla on o ikeus periä asiakas- ja 
käyttöm aksuja järjestäm iensä palve lu jen 
käytöstä siten ku in siitä erikseen säädetään sekä 
päättää m aksutu lojen käytöstä.

Taloudellisissa vaikeuksissa olevan 
maakunnan valtion rahoitus, 8 §

» Jos ta loudelliset vaikeudet ovat p itkäkesto isia ja 
uhkaavat vaarantaa m aakunnan edellytykset se lvitä 
tehtävistään…, valtion varo ista vo idaan m yöntää 
valtionavustusta. 

» Lisäksi edellytyksenä on, että sitä vo idaan p itää 
välttäm ättöm änä m aakunnan järjestäm ien palve lu jen 
turvaam iseksi.
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Peruspalvelut jyräävät budjettirajoitteen
• Maakuntien rahoituslaki, 6 §

» ”Toteutuneet kustannukset otetaan huomioon 1 momentissa säädetyn ylittävältä osalta, 
jos se on välttämätöntä peruspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi.”

• Perustuslakivaliokunnan lausunto 15/2018 vp

» Rahoituslakia muutettava siten, että ”se turvaa asianmukaisesti ja täsmällisin säännöksin riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan 
edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen”. (säätämisjärjestysedellytys) 

» Rahoitusperiaatteen turvaaminen ei voi olla riippuvaista valtiovarainministeriön 
harkinnasta (perusrahoitusta korjaavat poikkeusmekanismit)

» Ehdotetut ”poikkeusmekanismit eivät ole perusoikeuksien turvaamiseksi riittäviä”

18.6.2018
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Laskelma maakuntaindeksin kehityksestä 
vuosina 2010-2016

• Maakuntaindeksi:
» Ansiotasoindeksi (painoarvo 45%): ATI (2010=100), 

kaikki sektorit, palkkausmuodot ja sukupuolet yhteensä
» Kuluttajahintaindeksi (painoarvo 40%): KHI (2010=100), 

hyödykeryhmät yhteensä 
» Maakuntatyönantajien sosiaalivakuutusmaksu (15%): 

JMHI (2010=100), Kuntatalous yhteensä, 
Sosiaalivakuutusmaksut

18.6.2018
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(2010=100) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Maakuntaindeksi + 0,5 % 100,0 103,3 107,0 109,4 111,3 112,5 113,2
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Kuntien asukaskohtaiset sosiaali- ja terveystoimen nettokäyttökustannukset ja laskelma 
maakuntaindeksistä 2010-2016.

Uu si m aa Var s ina is - Suom i Sat akunt a Kant a- Häm e
Pi rkan maa Päi jät - Häm e Kym enl aakso Et elä- Kar ja la
Et elä- Savo Pohj oi s- Savo Pohj oi s- Kar ja la Keski -Suom i
Et elä- Pohj anm aa Pohj anm aa Keski -Poh janm aa Pohj oi s- Pohj anm aa
Lappi Koko m aa M aakunt ain deks i+0, 5%

Tiedot on indeksoitu lähtövuoteen (2010=100). 
Esim. Uudenmaan vuoden 2016 arvo 112 
tarkoittaa, että asukaskohtaiset kustannukset 
ovat kasvaneet 12 % suhteessa vuoteen 2010.
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Johtopäätökset
• Kuntatalouden ohjauksesta on pitkä kokemus, ja se on toiminut pääsääntöisesti 

hyvin. Maakuntatalouden ohjaus on osin samanlaista ja osin erilaista kuin 
kuntatalouden ohjaus, mutta maakuntatalouden ohjaus on huomattavasti 
tiukempaa.

• Maakuntatalouden ohjauksen keskeisimmät haasteet ovat: 
» rahoituksen kireys ja epäsuhta (johtuen maakuntaindeksistä), 
» verotusoikeuden luoma kannustimen puute, 
» peruspalveluiden turvaamiseen liittyvä kannustin (koska valtio maksaa viime kädessä), 
» kansallisten palvelukeskusten käyttövelvoite. 

• Kuntien, maakuntien ja valtion rooleja julkisessa taloudessa on tarpeen selkiyttää, 
kun merkittävä määrä julkisen talouden euroja siirtyy uusille maakunnille. Kunkin 
julkisen talouden sektorin on vastattava omista yli- tai alijäämistään sekä 
varoista ja veloista.

• Perustuslakivaliokunta edellyttää ainakin, että maakuntien rahoituksesta säädetään 
laissa, eikä asetuksessa tai valtion talousarvion perusteella. Lisäksi 
”maakuntaindeksi ei välttämättä ole perusteltu rahoituksen perusta”. 

18.6.2018
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Kiitos!
Henrik Rainio
Vs. johtaja, kuntatalous  
Kuntatalous
Suomen Kuntaliitto ry
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
+ 358 50 596 9635
henrik.rainio@kuntaliitto.fi


