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Tiivistelmä: Tutkimuksessa kuvataan Ruotsissa vuoden 2005 alusta voimaan 
tullutta paikallistason rahoitusjärjestelmää ja verrataan sitä suomalaiseen kuntien 
rahoitusjärjestelmään. Erityisen kiinnostuksen kohteena on kuntien valtionosuus- 
ja verotulojen tasausjärjestelmä kummassakin maassa. Tavoitteena on tuottaa 
vertailun avulla perustietoa järjestelmien keskeisistä eroista, ja hahmottaa mo-
lempien mallien hyviä ja huonoja puolia. Selvityksessä havaitaan, että Ruotsin ja 
Suomen järjestelmien välillä on yhtymäkohtia mutta myös merkittäviä eroja. Yh-
teneväisyys on siinä, että kummassakin järjestelmässä otetaan kuntien välisiä 
kustannus- ja veropohjaeroja huomioon useilla osamalleilla ja kriteereillä. Järjes-
telmien keskeinen ero syntyy siitä, että Ruotsin valtionosuus- ja tasausjärjestelmä 
perustuu malliin, jossa kunnat saavat kaiken rahoituksensa yhden kanavan kautta. 
Suomessa rahoitus tulee kunnille usean kanavan ja hallinnoijan kautta. 

Asiasanat: Kuntien valtionosuusjärjestelmät, verotulojen tasaus 

Abstract: The main aim of this report is to describe the financial equalization 
and grant system for local government sector in Sweden. Also the Finnish grant 
and equalisation system is described. We make comparisons between Finnish and 
Swedish systems and try to point out the main benefits and disadvantages in both 
systems. We find that the systems in the two countries have many similarities but 
also important differences. In both systems, the different environmental factors 
of the municipalities are taken into account using several criterias and models. 
The main difference is that in the Swedish model the municipalities receive their 
funding through a single channel whereas in Finland several ministries are in-
volved in the administering of the system. 
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1 Johdanto

Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen kuntien palvelujärjestelmistä, kuntaraken-
teesta ja rahoituksesta on virinnyt vilkas poliittinen keskustelu. Vuosina 2005 ja 
2006 ehdotuksia tuntui suorastaan satelevan liittyen kuntien lukumäärään, palve-
lumalleihin ja verotukseen.  

Eräs kuntien rahoitukseen liittyvä ja julkisessa keskustelussa usein esillä ollut 
teema oli ns. ”Ruotsin malli”. Lehdistä lukemalla sai helposti käsityksen, että 
”Ruotsin malli” tarkoittaisi tilannetta, jossa kunnat saisivat itselleen koko tulove-
ron tuoton, jonka jälkeen valtionosuuksista voitaisiin luopua. Jäljelle jäisi vain 
kuntien keskinäinen tasausjärjestelmä. Mallia on sittemmin kritisoitu mm. tulo-
verotuksen mahdollisella kiristymisellä ja valtion talouspoliittisen roolin heiken-
tymisellä.

Pelkästään keskustelun tasolla eivät kunta-alaan liittyvät kysymykset toki ole 
olleet. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta valmistellaan oman aikataulunsa mu-
kaisesti. Lisäksi vuonna 2006 käynnistyi kuntien valtionosuusjärjestelmän laaja 
uudistus, jonka lopputuloksena uusi valtionosuusjärjestelmä otetaan käyttöön 
vuoden 2009 alusta. Aihepiirin vertailevalle tutkimustiedolle näyttäisi siis olevan 
tarvetta paitsi aiheesta käytävän keskustelun, myös päätöksenteon käyttöön. 

Käsillä olevalle tutkimukselle asetettiin kaksi tavoitetta. Ensinnäkin, tavoitteena 
on kuvata Suomen ja Ruotsin paikallistason nykyiset rahoitusjärjestelmät mah-
dollisimman selkeästi. Toisena tavoitteena on Suomen ja Ruotsin järjestelmien 
vertailu.

Tutkimus etenee siten, että luvussa 2 esitellään aiheeseen liittyvät aiemmat koti-
maiset työryhmä- ja muut selvitykset. Myös lehdistössä vuosina 2005 ja 2006 
käydystä keskustelusta tehdään yhteenvetoa. Luvussa 3 käydään tiivistetysti läpi 
Suomen kuntien valtionosuusjärjestelmä ja luvussa 4 esitellään Ruotsin järjes-
telmä. Luvussa 5 keskustellaan maiden välisistä eroista. Luvussa 6 esitetään yh-
teenveto ja johtopäätökset. 
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2 Keskustelua kuntien rahoitusjärjestelmästä 

Tässä keskustelualoitteessa ei pyritä aihepiirin kattavaan kirjallisuuskatsaukseen. 
Tästä huolimatta luvun alussa esitetään tiivis katsaus keskeisimpiin kansainväli-
siin aihepiirin tutkimustuloksiin. Lisäksi tarkastellaan lyhyesti sitä, miten Poh-
joismaiden paikallistason rahoitusjärjestelmät eroavat muiden maiden järjestel-
mistä (luku 2.1). Tämän jälkeen käydään lyhyesti läpi ne valtionosuusjärjes-
telmää koskevat keskeiset kotimaiset ehdotukset vuosina 1999–2005 (luku 2.2), 
jotka aikanaan johtivat valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen vuoden 2006 
alusta. Lopuksi kuvataan aiheesta lehdistössä viime aikoina käytyä keskustelua 
(luku 2.3). 

2.1 Paikallistason rahoitusjärjestelmä kansainvälisten tutkimusten 
valossa

Kansainvälistä tutkimusta paikallistasolle sopivasta rahoitusmallista on paljon. 
Teoreettisesta näkökulmasta aihetta ovat tutkineet mm. Musgrave (1959), ja  
Oates (1972). Aihetta ovat käsitelleet myös Bailey (1999), Fisher (1996), King 
(1984) ja Raimondo (1992). Pohjoismaisesta näkökulmasta tehdystä empiirisestä 
tutkimuksesta on esimerkkinä mm. Rattsø (1998). Eri maiden paikallistason ra-
hoitusjärjestelmiä ovat vertailleet myös Kurri ja Loikkanen (1998) ja Moisio 
(2003). Tutkimusten perusteella voidaan havaita tiettyjä yleisesti hyväksyttyjä 
paikallisen julkistalouden rahoituksen periaatteita mutta myös se, että käytännös-
sä ns. oppikirjamaista paikallistason rahoitusmallia ei ole käytössä missään 
maassa.

Talousteoreettisesta näkökulmasta tärkeimpinä rahoituksen perusperiaatteina 
mainitaan usein paikallistason verotulojen vakaus ja ennustettavuus, koska vaka-
us helpottaa kunnan päätöksentekoa. Näin on varsinkin silloin, jos verotuloilla on 
suuri merkitys paikallistason tulonlähteenä. Toiseksi, käytetyn paikallisveron 
veropohjan tasaisuus maan eri osissa on toivottava ominaisuus, koska tällä tavoin 
minimoidaan jo ennakkoon tarvetta tasata kuntien välistä veropohjaa ja valtion-
osuuksien tarvetta yleensäkin. Kolmanneksi, verotulojen ja menojen välinen sel-
keä yhteys ja verotuksen läpinäkyvyys ovat toivottavia ominaisuuksia, koska 
selkeys helpottaa veronmaksaja-äänestäjiä tekemään päätöksiä kunnan toimin-
nasta.

Anglosaksisessa taloustieteellisessä kirjallisuudessa, lähinnä Musgraven ja  
Oatesin tutkimustuloksiin perustuen, paikallistasolle parhaina rahoitusmuotoina 
pidetään kiinteistöveroja ja erilaisia hyötyyn ja kustannusvastaavuuteen perustu-
via maksuja sekä valtionapuja ja -osuuksia. Kiinteistövero on ehkä vakain vero-
tulon lähde, koska kiinteistöjen verotusarvo määritellään yleensä harvoin. Lisäksi 
veronmaksu ei ole sidoksissa omistajan asuinkuntaan, jolloin poismuutto ei pois-
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ta verovelvollisuutta. Henkilöiden tulojen ja yritysten voittojen verotus ei tämän 
koulukunnan mukaan kuulu paikallistasolle ainakaan silloin, kun kuntia on pal-
jon ja siirtyminen toiseen kuntaan on vaivatonta (esimerkiksi samalla työssä-
käyntialueella).

Toisaalta kiinteistöveron ongelmana voidaan pitää sitä, että kiinteistöjen ja maan 
muodostama veropohja ei yleensä ole alueellisesti kovin tasaisesti jakautunut 
(King, 1984, 211). Se ei myöskään ole suoraan sidoksissa menoihin silloin, kun 
sillä rahoitetaan muita kuin suoraan kiinteistöjä palvelevia toimintoja. 

Käytännössä missään maassa ei ole käytössä ns. oppikirjamallin mukaista paikal-
listason rahoitusjärjestelmää, vaan käytännöt ovat muotoutuneet historiallisten 
tekijöiden ja poliittisten erojen perusteella. Anglosaksiset maat noudattavat sel-
västi Pohjoismaita tiukemmin näkemystä, jonka mukaan paikallistason tulojen 
tulisi perustua lähinnä liikkumattomiin verokohteisiin ja käyttäjämaksuihin. Poh-
joismaissa näyttää yleisemminkin olevan vallalla pragmaattinen lähestymistapa, 
sillä pääosa paikallisen julkistalouden verotuloista tulee juuri liikkuvimmasta 
verokohteesta eli henkilöiden tuloverotuksesta.  

Pohjoismaiden erilaiset ratkaisut verrattuna esimerkiksi anglosaksisiin maihin 
johtunevat lähinnä Pohjoismaiden pienuudesta ja väestön homogeenisuudesta. 
Myös sisäinen muuttoliike on ollut verraten vähäistä. Pohjoismaisessa politiikas-
sa keskeinen tavoite on pitkään ollut henkilöiden ja alueiden välinen tasa-arvo, 
minkä seurauksena tulonsiirtojärjestelmät ovat laajoja (Söderström, 1998). Tämä 
on edelleen vähentänyt liikkuvuuden ja alueiden välisen verokilpailun merkitys-
tä. Toisaalta tuoreiden tutkimustulosten mukaan myös Suomessa kuntien välillä 
on verokilpailua (Kangasharju ym. 2006). 

Pohjoismaissa kuntien välisellä tulopohjan tasauksella pyritään yhdessä sektori-
valtionapujen kanssa tilanteeseen, jossa eri kuntien asukkaiden saama palvelutaso 
ja siitä kuntalaisille koituva verohinta olisi kaikkialla mahdollisimman samanlai-
nen. Asukkailla ei näin ollen ole ollut tarvetta hakeutua toiseen kuntaan parempi-
en palvelujen tai selvästi edullisemman verotuksen vuoksi. Esimerkiksi USA:ssa 
ja Isossa-Britanniassa henkilöiden liikkuvuuteen suhtaudutaan paljon vakavam-
min ja siten ansioverojen osuuskin on näiden maiden paikallistason verotuloista 
pienempi.

Pohjoismaissa paikallistaso näyttäisi olevan myös verraten itsenäinen, ainakin 
mitattuna omien verotulojen osuudella yhteenlasketuista menoista. Toisaalta ku-
va muuttuu, kun tarkastellaan kuntien oikeutta päättää veropohjasta ja veropro-
senteista. Pohjoismaissa valtio näyttää usein rajoittavan paikallistason 
veroprosentteja ja veropohjaa melko voimakkaastikin. Tästä poikkeuksena on 
Suomi, jossa kuntien ansiotulojen veroprosenteille ei ole asetettu mitään ylärajaa. 
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2.2 Ehdotuksia kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi 
Suomessa vuosina 1999–2005

Tässä luvussa käydään lyhyesti läpi vuoden 1999 jälkeen kuntien rahoitusta käsi-
telleiden työryhmien esityksiä, jotka ovat liittyneet vuonna 2006 käyttöönotet-
tuun uuteen valtionosuusjärjestelmään (uudistettu valtionosuusjärjestelmä 
esitellään luvussa 3).1 Lisäksi tähän lukuun on koottu syksyn 2005 ja kevään 
2006 aikana lehdistössä kuntien rahoitusmalleista käytyä keskustelua.

2.2.1 Kuntien tulopohjatyöryhmä 

Sisäasiainministeriön 23.9.1997 asettaman Kuntien tulopohjatyöryhmän tehtävä-
nä oli käsitellä kuntien tulopohjan kehittämisvaihtoehtoja. Helmikuussa 1999 
työryhmän tuloksista julkistettiin muistio, jossa selvitettiin seuraavia tuloraken-
teen kehittämisvaihtoehtoja:

Valtionosuusjärjestelmän kehittäminen 
Kunnallisen tuloverotuksen laajentaminen 
Kiinteistöverotuksen laajentaminen 
Käyttäjämaksurahoituksen lisääminen. 

Valtionosuusjärjestelmän kehittämisvaihtoehdossa työryhmä arvioi tilannetta, 
jossa kuntien valtionosuuksia lisättäisiin ja samalla luovuttaisiin kuntien yhteisö-
vero-osuudesta. Yhteisöveron tuotto siirtyisi vaihtoehdossa kokonaan valtiolle, ja 
osa veron tuotosta ohjattaisiin kunnille valtionosuuksien kautta. Valtionosuuksi-
en määrä ei olisi sidoksissa yhteisöveron tuottoon. Työryhmä arvioi, että tämä 
vaihtoehto kaventaisi kuntien verotuloja ja heikentäisi kuntien ja yritysten talou-
dellista suhdetta. Toisaalta kuntien veropohjan arvioitiin olevan aiempaa va-
kaamman. Edelleen, valtionosuuksien lisääminen kasvattaisi valtion resurssi-
ohjauksen mahdollisuuksia. Valtionosuuksien lisääminen merkitsisi suuria 
muutoksia yksittäisten kuntien tuloihin, joten kuntien valtionosuusjärjestelmän
toimivuus tuli työryhmän mielestä selvittää perusteellisesti.  

Kunnallisen tuloverotuksen laajentamisvaihtoehdossa valtio luopuisi ansiotulo-
jen progressiivisesta tuloverotuksesta ja kunnat luopuisivat valtionosuuksista. 
Valtion progressiivinen tulovero ja kunnallisvero esitettiin korvattavaksi 
kaksiportaisen asteikon perusteella kannettavalla kunnallisverolla. Mallissa kun-
nat päättävät tuloveroprosentin. Tietyn rajan ylittävistä tuloista maksettaisiin 
tasausprosentin mukaista tuloveroa. Tasausprosentin päättäisi eduskunta ja se 
määräytyisi koko kuntasektorin tasaustarpeen perusteella. Työryhmän käsittele-

                                             
1 Kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistettiin merkittävästi 1990-luvulla. Vuonna 1993 siirryttiin kus-
tannusperusteisesta ns. korvamerkittyihin valtionosuuksiin perustuvasta järjestelmästä laskennallisiin 
valtionosuuksiin. Vuonna 1997 järjestelmää tarkennettiin edelleen. Uudistusten yhteydessä luovuttiin ns. 
kantokykyluokasta ja otettiin käyttöön uusi veropohjan tasausjärjestelmä.  
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mään vaihtoehtoon sisältyi kuntien välinen tasausjärjestelmä, jonka työryhmä 
katsoi edellyttävän kuntien perustehtävien, tehtävistä aiheutuvien menojen, vero-
pohjan ja päätöksentekojärjestelmän tarkentamista.

Työryhmä arvioi, että kuntien tuloverotuksen laajentamisvaihtoehto olisi 
tarkoittanut merkittävää rakenteellista muutosta koko julkiseen talouteen. Vaih-
toehto ei myöskään olisi ollut valtion ja kuntien kannalta neutraali toimenpide, 
joten sen toteuttaminen olisi edellyttänyt valtiolle muodostuvan rahoitusvajeen 
kompensoimista. Kuntien kannalta vaihtoehto olisi ollut kannustava, koska se 
olisi sitonut kunnan tulot ja menot aiempaa tiiviimmin yhteen ja samalla lisännyt 
kuntien vastuuta omasta varainkäytöstä. Vaihtoehto olisi työryhmän mielestä 
saattanut myös lisätä kuntien pyrkimyksiä etsiä nykyistä laajempia toimintako-
konaisuuksia palvelujen tuottamisessa.  

Kiinteistöverotuksen laajentamisvaihtoehdossa kiinteistöveron osuutta kuntien 
verotuloista kasvatettaisiin ja samalla tuloverotusta alennettaisiin. Työryhmä  
arvioi periaatteellisesti veropohjan laajentamisen tai kiinteistöveroprosenttien 
korottamisen taloudellisia vaikutuksia ja erityisesti suhdetta valtionosuuksiin ja 
verotulojen tasaukseen, verotuksen neutraalisuutta ja verokilpailua, tulonjako ja 
varallisuusvaikutuksia. Lisäksi arvioitiin vaihtoehdon yhteyttä kuntien itsehallin-
toon, ohjausvaikutuksia maan ja rakennuskannan käyttöön, palvelutarjontaerojen 
hinnoitteluun sekä suhdannepolitiikkaan. Työryhmä ei päätynyt varsinaisiin suo-
situksiin.

Käyttäjämaksujen lisääminen tuntuvasti mahdollistaisi työryhmän mielestä vero-
tuksen keventämisen, mikä kunnallisverotukseen kohdistettuna ei olisi tulonja-
kovaikutuksiltaan neutraali toimenpide. Maksujen korotus ja veroprosentin 
alennus eivät kohdistuisi samoille henkilöille. Vaihtoehdolla nähtiin olevan toi-
vottuja ohjausvaikutuksia. Kuntia maksurahoituksen lisääminen kannustaisi te-
hostamaan palvelutuotantoa ja -rakenteita. Maksujen tason määräytymisessä olisi 
perusteltua ottaa huomioon palvelujen käyttäjän maksukyky, jotta vältyttäisiin 
tuloloukkujen muodostumiselta. Maksujen korottamisella saattaisi olla vaikutuk-
sia myös kansalaisten alueelliseen yhdenvertaisuuteen. 

2.2.2 Kuntatalouden selvitysmiehen raportti

Sisäasiainministeriö asetti 21.12.1999 professori Jukka Pekkarisen selvitysmie-
heksi arvioimaan kuntien tehtäviä, rahoitusasemaa sekä kuntien ja valtion välisiä 
rahoitussuhteita. Selvitystyö alkoi vuoden 2000 alussa ja siihen liittyvä loppura-
portti julkistettiin 19.1.2001. Selvityksen tavoitteena oli, että uudistukset olisi 
voitu toteuttaa vuoden 2002 alusta lukien. Selvitys kohdistui kuntien vastuulla 
olevien peruspalvelujen rahoitukseen, mutta työssä keskityttiin erityisesti seuraa-
viin kysymyksiin: 
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Rahoitusjärjestelmän hallittavuuden parantaminen 
Rahoituksen vakauden ja ennustettavuuden lisääminen  
Valtionosuusjärjestelmän ymmärrettävyyden parantaminen
Valtionosuusjärjestelmän kannustavuuden lisääminen. 

Tarkistusesitysten kohteina olivat kuntien omat verotulot, kuntien välinen verotu-
lojen tasaus sekä valtionosuusjärjestelmän rakenne, valtionosuuksia koskeva pää-
töksenteko sekä valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmä. 

Selvityksen keskeisenä lähtökohtana oli 1990-luvulla jo toteutettu suuri valtion-
osuusuudistus. Näiden seurauksena kuntien omien verotulojen merkitys perus-
palvelujen rahoituksessa oli huomattavasti korostunut. Toinen, edelliseen liittyvä 
tekijä oli kuntien verotulojen rakenteen muutos yhteisöverotulojen voimakkaan 
kasvun myötä. Tilanne oli lisännyt eroja yhteisöveron tuoton suhteen eri asemas-
sa olevien kuntien välillä ja heikentänyt samalla peruspalvelujen rahoituspohjan 
vakautta ja ennustettavuutta.

Kuntien verotulojen osalta selvitysmiehen keskeinen ehdotus oli siirtyminen vii-
meksi valmistuneen verotuksen tietojen pohjalta määriteltäviin, kerralla lopulli-
siin yhteisöveron kuntakohtaisiin jako-osuuksiin. Tavoitteena oli tällä tavalla 
parantaa yhteisöverotilitysten ennakoitavuutta kunnissa ja helpottaa kuntien mak-
suvalmiuden hallintaa. Itse verotukseen ei esitetty muutoksia, ja kuntien yhteisö-
vero-osuus ja yhteisöveron kuntakohtaiset jako-osuudet ehdotettiin pidettäviksi 
ennallaan.

Verotulojen tasauksen osalta esitettiin järjestelmää, jossa tasaus olisi toteutettu 
verontilitysten yhteydessä. Järjestelmä olisi mahdollistanut kuntakohtaisten ta-
saushyvitysten ja -vähennysten tarkistamisen aina samanaikaisesti verotilityksis-
sä sovellettavia kuntakohtaisia jako-osuuksia muutettaessa. Ehdotus olisi 
merkittävästi muuttanut selvityksen aikaista tilannetta, koska tuolloin valtion-
osuuksiin tehtiin kunnan verotuloihin perustuva tasaus, joka perustui kaksi vuotta 
aiemmin toimitettuun verotukseen. Viiveen katsottiin aiheuttavan epävakautta 
kunnan tulokertymään, koska kunnan verotulot saattoivat vaihdella paljonkin 
esimerkiksi yhteisöverotuottojen epävakauden takia. 

Perusedellytyksenä verontilityksen yhteydessä toimitettavan ja reaaliaikaisen 
verotulojen tasauksen toimivuudelle oli, että tasaus menisi aina kuntien kesken 
tasan (ns. symmetrinen tasaus). Toisin sanoen tasauksen oli oltava tasapainossa 
niin, että toisten kuntien maksamat tasausvähennykset vastaisivat aina toisten 
kuntien saamia tasaushyvityksiä. Tämän vuoksi selvitysmies ehdotti tasausrajaksi 
kuntien verotulojen keskiarvoa tuolloin käytössä olleen prosentin sijasta. Jotta 
kuntien välillä tapahtuva verotulojen tasaus olisi samaa suuruusluokkaa kuin ny-
kyään, esitettiin, että tasausrajan ylittävään laskennallisen verotulon osaan sovel-
lettava tasausvähennys korotettaisiin samalla tuolloisesta 40 prosentista 50 
prosenttiin.
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Poistettavaksi esitettiin myös ”tasausleikkuria” eli ylärajaa, jonka mukaan ta-
sausvähennys voi olla korkeintaan 15 prosenttia kunnan laskennallisesta verotu-
losta. Selvitysmies arvioi, että tehdyt esitykset olisivat merkinneet muutoksia 
tasausvähennyksen jakautumisessa kuntien kesken mm. siten, että tasausleikkurin 
piirissä olevien kuntien tasattu verotulo olisi alentunut. Vastaavasti tasattu vero-
tulo olisi kohonnut lähinnä niissä alueellisissa ja maakunnallisissa keskuksissa, 
joiden laskennallinen verotulo olisi asettunut välille 80–140 prosenttia kuntien 
asukaskohtaisen verotulon keskiarvosta. Ehdotuksessa 15 prosentin leikkurin 
poistamisen vaikutuksia lievensi tosin se, että kiinteistövero esitettiin poistetta-
vaksi verotulojen tasauksen piiristä. Niillä lähinnä pääkaupunkiseudun kunnilla, 
joita leikkurin poistaminen koski, oli tuolloin keskimääräistä korkeampi lasken-
nallinen kiinteistövero, jonka ne siis olisivat saaneet pitää esitetyssä mallissa ko-
konaan itse.

Keskiarvoon suhteutettu 50 prosentin tasaus olisi merkinnyt tasatun verotulon 
alenemista nykyiseen verrattuna niissä kunnissa, joiden laskennallinen verotulo 
asukasta kohden oli alle 80 prosenttia maan kuntien keskiarvosta. Koska heiken-
nys olisi vaarantanut alhaisten verotulojen kuntien mahdollisuudet suoriutua kai-
kille kunnille asukaskohtaisesti samasta peruspalvelujen omarahoitusosuudesta, 
esitettiin, että valtionosuuksissa olisi otettu käyttöön erillinen verotulon täyden-
nys. Täydennystä olisi maksettu erikseen asetetun laskennallisen verotulon täy-
dennysrajan ja kunnan verontilityksen yhteydessä tasatun laskennallisen 
verotulon erotuksen verran. Esityksen mukaan täydennysraja olisi vastannut tuol-
loista laskennallisen verotulon tasausrajaa, 90 prosenttia kuntien keskimääräises-
tä asukaskohtaisesta verotulosta. Täydennys olisi perustunut viimeisiin verotusta 
koskeviin tietoihin sekä ennusteeseen kuntien verotulojen kehityksestä ja se olisi 
tarkistettu jälkikäteen. Tällä menettelyllä olisi turvattu täydennyksen piirissä ole-
ville kunnille vähintään entisen suuruiset tasatut verotulot. Ennakollisen täyden-
nyksen avulla ne olisivat päässeet nopeammin osallisiksi kuntien keskimääräisten 
verotulojen kasvusta. Täydennysrajan määrittämisessä esitettiin huomioon otet-
tavaksi myös kuntien laskennallinen kiinteistövero. 

Ehdotuksessa tavoitteena oli, että harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen tarve 
vähenisi ja että säästyvät varat voitaisiin käyttää verotulojen täydennyksen ra-
hoittamiseen.

Valtionosuusjärjestelmän rakenteen osalta ehdotettiin, että suurin osa tuolloisista 
valtionosuuksista yhdistettäisiin yhdeksi yleiseksi rahoitustueksi, jonka hallin-
nointi ja budjetointi olisi keskitetty yhteen valtionosuuksia hoitavaan ministeri-
öön. Yleiseen rahoitustukeen sisällytettiin ehdotuksessa tuolloisista valtion-
avuista yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet eräitä 
poikkeuksia lukuun ottamatta sekä opetustoimen valtionosuudet perusopetuksen 
osalta. Eri palveluihin liittyvät tarve- ja olosuhdekorjaukset sekä mahdollinen 
erillinen verotulon täydennys muodostivat ehdotuksessa yleisen rahoitustuen 
kuntakohtaiset korjauserät, jotka olisivat tasapainottuneet kuntien kesken. Ehdo-
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tettu menettely ei olisi välttämättä edellyttänyt ns. tehtäväkohtaisten valtion-
osuuskriteereiden muuttamista. 

Selvitysmies ehdotti valtion ja kuntien välisestä kiinteästä kustannustenjaosta 
luopumista valtionosuuslainsäädännön perusperiaatteena. Tilalle esitettiin menet-
telyä, jossa valtion ja kuntien kustannustenjaon määräävä yleisen rahoitustuen 
taso olisi sovitettu peruspalvelujen koko rahoitustarpeen sekä kuntatalouden ta-
sapainon vaatimusten mukaisesti. Yleistä rahoitustukea mitoitettaessa ehdotuk-
sessa esitettiin rahoitusperiaatetta, jonka mukaisesti valtion säätämien 
velvoitteiden muutos ei saanut aiheuttaa muutosta kunnallisverotuksen tasossa. 

Kustannustenjaon piirissä olevat kuntien tehtävät olisi ehdotuksen mukaan koottu 
erityiseen peruspalvelubudjettiin, jonka avulla olisi voitu seurata peruspalvelujen 
kokonaisrahoitustarvetta. Yleistä rahoitustukea koskeva päätös pohjautuisi aina 
peruspalvelubudjettiin. Peruspalvelubudjettia olisi ylläpitänyt valtionosuuksia 
koordinoiva ministeriö yhteistyössä eri palveluista vastaavien sektoriministeriöi-
den kanssa. Hallitus antaisi toimikautensa alussa eduskunnalle tiedonannon muo-
dossa erityisen peruspalvelujen kehittämistä koskevan ohjelman. Peruspalvelu-
ohjelmassa olisi arvioitu hallituskauden osalta olemassa olevat palvelu-
velvoitteet, niiden rakenteessa ja määrässä tapahtuvat muutokset sekä 
peruspalvelujärjestelmän kokonaiskustannukset. Peruspalveluohjelmassa olisi 
otettu esille suunnitteilla olevat velvoitteiden muutokset ja siinä olisi esitetty 
alustava arvio niiden kuntataloudellisista seurauksista sekä analysoitu kuntata-
louden näkymät. Selvitysmies ehdotti, että tältä pohjalta peruspalveluohjelmassa 
esitettäisiin linjaus valtionosuuksien kehityksestä ja kustannustenjaosta vaalikau-
den aikana. Peruspalveluohjelman linjausten toteutumista ja tarkistamistarvetta 
olisi arvioitu säännöllisesti. 

Ehdotuksen ajatuksena oli myös, että peruspalveluiden kustannustason muutos, 
rahoitustarve ja kustannustenjako olisi arvioitu vuosittain. Arviointi oli tarkoitus 
kytkeä aikataulullisesti yhteen valtiontalouden kehysbudjetoinnin ja talousarvion 
valmistelun kanssa. 

Peruspalveluohjelman, sen tarkistusten sekä talousarvioon sisältyvien, kuntata-
louden kannalta merkittävien asioiden valmistelemiseksi ehdotettiin neuvottelu-
menettelyä kuntien kanssa. Neuvottelujen tavoitteena olisi ollut peruspalvelu-
järjestelmän kuntataloudellisten seuraamusten käsittely jo asioiden valmistelu-
vaiheessa. Neuvotteluiden tavoitteeksi olisi ehdotuksen mukaan otettava osa-
puolten välinen yksimielisyys. 

Uudet lainsäädäntöhankkeet – kustannustenjakoon liittyvät asiat – ehdotettiin 
neuvoteltaviksi yhdessä kuntien kanssa. Neuvottelut olisivat tapahtuneet ao. pal-
velusta vastaavan ministeriön johdolla. Kustannustenjako määräytyisi lopullisesti 
yleistä rahoitustukea koskevalla päätöksellä. 
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Selvityksessä todettiin perustelluksi luopua erillisestä kuntien arvonlisäveropa-
lautusten takaisinperinnästä. Ehdotuksessa arvonlisäveropalautukset olisi voitu 
ottaa huomioon kustannusneutraalilla tavalla alentamalla kuntaryhmän jako-
osuutta yhteisöverosta. Myöhemmät, arvonlisäveropalautusten tason muutosten 
edellyttämät tarkistukset voitaisiin ottaa huomioon yleisessä rahoitustuessa. 

Selvitysmies teki ehdotuksia myös sektorivaltionosuuksien määräytymisperustei-
den tarkistuksiksi mutta niitä ei käsitellä tässä yhteydessä. 

Selvitysmiehen ehdotuksista on toteutunut peruspalvelubudjetti ja neuvottelume-
nettely valtion ja kuntien kesken. Myös ehdotus yhteisöveron kuntakohtaisten 
jako-osuuksien määrittämisestä vuosittain kerralla lopullisiksi toteutui. Arvon-
lisäveropalautusten järjestelmästä luovuttiin myöhemmin.2 Osana vuonna 2002 
toteutettua kuntatalouden vakauttamispakettia kuntien verotuloihin perustuvaa 
valtionosuuksien tasausjärjestelmää uudistettiin siten, että kuntien valtionosuuk-
sista poistettiin säännös, jonka mukaan verotulojen perusteella tehtävä tasausvä-
hennys on enintään 15 prosenttia kunnan laskennallisesta verotulosta. Uudistus 
vähensi verotuloihin perustuvia valtionosuuksien tasauksia, mutta vastaavalla 
summalla lisättiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia.3 Sen 
sijaan muita ehdotuksia koskien tasausjärjestelmää ja valtionosuuksien vastuun 
siirtämistä yhden ministeriön hoidettavaksi ei toteutettu. Eräät myöhemmät sek-
torivaltionosuuksien määräytymisperusteiden muutokset tulivat sekä sosiaali- ja 
terveystoimessa että sivistystoimessa muutetuiksi osin selvitysmiehen ehdotusten 
pohjalta ja käynnistäminä.

2.2.3 Muut kuntien rahoitusjärjestelmää käsitelleet työryhmät 

Selvitysmies Pekkarisen raportin valmistumisen jälkeen kuntien rahoitusjärjes-
telmää, erityisesti verotuloihin perustuvan tasausjärjestelmän tai valtionosuusjär-
jestelmän näkökulmasta, on käsitelty useissa työryhmissä. Näitä ovat olleet 
ainakin seuraavat:

Kuntien hankintojen arvonlisävero -työryhmä (VM, 2001) 
Kuntien valtionosuuksia ja arvonlisäveropalautuksia selvittävä työryhmä 
(VM, 2001)
Valtionosuus-periaate – suuntaviivoja valtionosuusjärjestelmän kehittämi-
seksi -työryhmä (SM, 2002) 

                                             
2 Asiaa valmisteltiin ennen päätöksiä kahdessa erillisessä työryhmässä. Kuntien hankintojen arvonlisävero 
-työryhmässä (valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 3/2001) määritettiin alv-takaisinperintäjärjes-
telmästä luopumisen periaatteet. Kuntien valtionosuuksia ja arvonlisäveropalautuksia selvittävässä työ-
ryhmässä tehtiin esitykset järjestelmästä luopumisesta valtion ja kuntien välisen rahoitussuhteen kannalta 
kustannusneutraalilla tavalla. 
3 Tätä puoltamaan asettui myös Kuntien valtionosuuksia ja arvonlisäveropalautuksia selvittävä työryhmä 
(valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 15.5.2001) 
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Kilpailukykyiseen verotukseen – Tuloverotuksen kehittämistyöryhmän 
muistio (VM, 2002) 
Valtio ja kunnallisen toiminnan rahoitus (VM, 2003) 
Kuntien rahoitusjärjestelmän arviointia ja laskelmia (SM, 2003) 
Esitys kuntien rahoitus ja valtionosuusperusteiden tarkistamiseksi (SM, 
2004)
Kuntien rahoitusjärjestelmän arviointi (SM, 2006) 

Yhteenvetona em. työryhmien keskeisistä ehdotuksista ja näkemyksistä koskien 
kuntarahoitusta voidaan todeta, että arvonlisäveron takaisinperintää ehdotettiin 
uudistettavaksi kuittaamalla arvonlisäveron määrä pääosin yhteisöverosta ja toi-
saalta valtionosuuksista siltä osin kuin arvonlisävero poistuisi kuntien ja kuntayh-
tymien kustannuspohjista. Kuntien valtionosuuslaista ehdotettiin poistettavaksi 
säännös, jonka mukaan verotulojen perusteella tehtävä tasausvähennys on enin-
tään 15 prosenttia kunnan laskennallisesta verotulosta. Sen sijaan mikään em. 
työryhmistä ei asettunut kannattamaan selvitysmies Pekkarisen ehdotuksia muis-
ta tasausjärjestelmän muutoksista. Päinvastoin, esitettiin näkemyksiä, joiden mu-
kaan tasausjärjestelmä tulisi jatkossakin pitää erillään verotulojen 
tilitysjärjestelmästä. Tällöin ongelmaksi nähtiin mm. kuntien verotusoikeuden 
perustuslaillinen suoja. Lisäksi ehdotus tasausjärjestelmän osana toteutettavasta 
ns. verotulojen täydennyksestä nähtiin liian kalliiksi (arvioitu lisäkustannus 250 
miljoonaa euroa) olemassa olevaan järjestelmään verrattuna. Edelleen, koska 
kuntien yhteisövero-osuuden tasoa oli erilaisten vakauttamistoimien ym. seura-
uksena pienennetty, ja koska tuolloin oli esillä myös ehdotus, jonka mukaan yh-
teisöveron tuotto tuli siirtää kokonaan valtiolle, ei selvitysmiehen ehdotusta 
tasausjärjestelmän ajantasaistamiseksi pidetty enää tarpeellisena. Työryhmissä 
arvioitiin tasausjärjestelmän tasausrajan nostoa tilanteissa, joissa yhteisöveron 
kunta-osuus joko pidettiin ennallaan tai tilanteessa, jossa se siirrettäisiin valtiolle 
ja osa tuotosta kompensoitaisiin valtionosuuksiin. Tuloverotuksen kehittämistyö-
ryhmän ehdotuksen mukaan parhaana vaihtoehtona pidettiin ratkaisua, jossa yh-
teisöveron tuotto siirrettiin valtiolle ja se kompensoitaisiin täysimääräisesti 
kunnille valtionosuuksia lisäämällä. Eräänä vaihtoehtona ehdotuksen kompen-
soimiseksi ehdotettiin mm. kiinteistöveron irrottamista tasauksessa huomioita-
vasta veropohjasta. 

Vuonna 2006 asetettu Sisäasiainministeriön työryhmä arvioi kuntien rahoitusjär-
jestelmän kehittämistarpeita ja rahoitusjärjestelmään liittyviä kuntien yhdistymi-
sen esteiden poistamistarpeita. Työryhmässä arvioitiin vaihtoehtoja korvata 
kunnallisveron vähennyksiä kunnille mm. ns. kunnallisveron täydennyksenä si-
ten, että vastaavasti laskennallisia valtionosuuksia vähennettäisiin. Em. mallien 
tavoitteena ei toisin sanoen ole ollut vahvistaa kuntien tulopohjaa, vaan lisätä 
verotulojen painoarvoa kuntien tulopohjassa. Työryhmän selvityksen perusteella 
kuntien yhdistymisen esteet liittyvät tiettyjen valtionosuuksien ns. syrjäisyysker-
toimiin ja asukastiheys-kriteeriin sekä lukiokoulutuksen oppilasmääriin perustu-
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viin korotustekijöihin. Työryhmä ei päätynyt yksilöityihin toimenpidesuosituk-
siin.

2.3 Kuntaverouudistus lehdistössä vuosina 2005 ja 2006  

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoman avaus kunnallisesta veromallista jul-
kaistiin ensi kertaa haastattelussa Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemiikki-
lehdessä maanantaina 5.9.2005. Haastattelussa SDP:n puheenjohtaja Heinäluoma 
haluaa vahvistaa kuntien itsenäistä asemaa antamalla kuntien itse kerätä me-
noihinsa tarvittavat verotulot. Heinäluoman mukaan tämä vahvistaisi kuntien ta-
loudellista asemaa, vähentäisi kuntien riippuvuutta valtion avusta ja lisäisi 
kuntien omien taloudellisten päätösten vaikutusta kuntatalouden kehittymiseen. 
Heinäluoma uskoo, että uuden järjestelmän myötä kansalaisten tietoisuus perus-
palvelujen tuottamisen todellisista kustannuksista paranisi. Heinäluoman mukaan 
kunnalliseen veromalliin pitäisi sisällyttää tasausjärjestelmä, jolla kaikille kunnil-
le taataan tietty minimitulotaso kunnan alhaisesta verotulokertymästä huolimatta. 
Myös peruspalveluille määriteltäisiin minimitaso, johon jokaisen kunnan tulisi 
yltää. Koska hyvinvointivaltioideologiaan kuuluu Heinäluoman mukaan kohtuul-
lisen tasainen tulonjako ja verotulokertymän oikeudenmukaisuus, hän arvioi, ett-
ei valtionapujärjestelmästä voitaisi kokonaan luopua. Lisäksi Heinäluoma 
kannattaa ”elinkelpoisten alueiden synnyttämistä”, jossa näkökulma olisi palve-
lujen tuottamista ja kuntakokoa enemmän alueiden elinkeinopoliittisessa kehityk-
sessä. (Polemiikki 3/2005). 

Turun kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty (HS 6.9.2005) pitää kunnallista vero-
mallia tutkimisen arvoisena. Hän uskoo vastuullisuuden lisääntyvän, kun kunnis-
sa nähtäisiin yhteys verotuksen, kehityksen ja elinkeinopoliittisten panostusten 
välillä. Tampereen yliopiston kunnallistalouden professori Pentti Meklin puoles-
taan arvioi (HS 6.9.2005), että Heinäluoman ehdottama kunnallinen veromalli 
edellyttäisi suurta kuntakokoa ja vaatisi voimakkaan tasausjärjestelmän kuntien 
välisten erojen tasaamiseen. Meklinin mukaan järjestelmä kannustaisi palvelu-
tuotannon tehostamiseen ja johtaisi todennäköisesti kuntien erikoistumiseen.  

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväisen (HS 6.9.2005) mukaan kunnal-
linen veromalli on ”kehittelykelpoinen”, mutta vaatisi edelleen laajaa tasausjär-
jestelmää, joka muistuttaisi paljon nykyistä valtionosuusjärjestelmää.  

Heinäluoman ajaman mallin taustalla on Ruotsin järjestelmä, jossa kunnilla on 
Suomea laajempi verotusoikeus. Valtio joutuu Ruotsissakin tukemaan köyhimpiä 
kuntia ottamalla rikkailta, mikä on synnyttänyt vastustusta muun muassa Tuk-
holman seudulla. (HS 7.9.2005).  

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen (HS 8.9.2005) kannattaa puolueensa 
yleisen linjan mukaan kunnallista veromallia. Pääministeri Matti Vanhasen las-
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kujen mukaan (Taloussanomat 8.9.2005) Helsingin keräämistä veroista 6–7 pro-
senttiyksikköä pitäisi laittaa tasausrahastoon, mikä Vanhasen mukaan synnyttäisi 
kiistoja tasausjärjestelmän hyväksyttävyydestä. Pääministeri kuitenkin lupaa suh-
tautua Heinäluoman esittämään mallin arviointiin ennakkoluulottomasti, sillä 
mallin ajama kuntien kustannustehokkuuden lisääminen on hallituksen keskeinen 
tavoite.

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Pasi Holm (HS 
22.9.2005) kritisoi esitettyä kunnallista veromallia, sillä se merkitsisi Holmin 
mukaan talouspolitiikan vastuun siirtymistä valtiolta kunnille. Kun veropäätökset 
tehtäisiin koordinoimattomasti yksittäisissä kunnissa, ilman voimakasta tasaus-
järjestelmää pienten kuntien olisi pakko liittyä isompiin kuntiin. Holmin mukaan 
(Taloussanomat 24.9.2005) Heinäluoman lausunto kunnallisesta veromallista 
liittyy selkeästi SDP:n tavoitteeseen vähentää kuntien lukumäärää. 

Kokoomuksen vt. puoluesihteerin Anssi Kujalan mukaan (HS 25.9.2005) Heinä-
luoman esittämä kunnallinen veromalli on kokoomuksen aiemmin esittämä malli 
kunnallisen itsehallinnon vahvistamiseksi.

Pääministeri Matti Vanhanen torjuu kunnallisen veromallin (HS 26.9.2005), joka 
hänen mukaansa vaatisi mittavan rahaston köyhien ja rikkaiden kuntien välisten 
erojen tasaamiseksi.

Tampereen yliopiston taloustieteen laitoksen professori Pentti Meklin ja dosentti 
Olavi Kallio laskivat Helsingin Sanomien pyynnöstä 9.10.2005, miten kunnalli-
seen verojärjestelmään siirtyminen muuttaisi kuvitteellisen Saimaankaupungin 
verotuloja. Oletuksena laskuissa on siirtyminen suurkuntiin, joka Saimaankau-
pungin kohdalla tarkoittaisi 14 alueen kunnan yhdistymistä. Meklinin ja Kallion 
mukaan kuntien väliseen tasaukseen tarvittaisiin todennäköisesti nykyistä vä-
hemmän rahaa, sillä tasausta tapahtuisi jo suurkuntien sisällä. 

Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne ei kannata kaksitasoiseen kuntaveroon 
siirtymistä (HS 26.10.2005). Tällainen veromalli liittyy kunta- ja palveluraken-
neuudistuksen yhteydessä esille tuotuun aluekunta-lähikunta-malliin. Kunnalli-
nen veromalli on Parjanteen mukaan selvittämisen arvoinen, mutta hän pelkää, 
että siihen siirryttäessä valtio irrottautuu lakeja säätäessään entistä enemmän 
kunnallistalouden realiteeteista. 

Ruotsin järjestelmä on niin sanottu aluekunta-lähikunta-malli, jossa tehtäviä hoi-
detaan kahdella tasolla. Molemmilla tasoilla on omat vaaleihin perustuvat hallin-
tonsa verotusoikeuksineen, minkä seurauksena veroprosentti nousee kunnasta 
riippuen jopa 34 prosenttiin. Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanteen mukaan 
siirtyminen Ruotsin kaltaiseen järjestelmään merkitsisi meilläkin veroasteen nou-
sua (HS 26.10.2005). 
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Valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Jukka Pekkarinen kannat-
taa pohjoismaiseksi veromalliksi kutsuttuun kunnalliseen verojärjestelmään siir-
tymistä (HS 9.12.2005). Pekkarisen mukaan nykyinen järjestelmä on sekava, 
puolitekoinen ja johtaa valtion ja kuntien väliseen syyttelyyn ja vastuun pallotte-
luun. Pekkarisen mielestä palvelujen järjestämisvastuu ja rahoitus pitää olla sa-
moissa käsissä eli peruskunnilla. Uuteen veromalliin Pekkarinen sisällyttäisi 
tasausjärjestelmän, jota tarvitaan kuntien välisten tuloerojen tasaamisessa jatkos-
sakin.

Taloussanomissa 20.1.2006 Jukka Pekkarinen korostaa kuntatalouden vaikutuk-
sia koko elinkeinoelämään. Pekkarisen mukaan suuremmat alueelliset yksiköt 
mahdollistavat tehokkaamman toiminnan. Koska nykyisessä järjestelmässä valtio 
on verotuloille lähinnä läpivirtauspaikka, Pekkarinen pitää kunnalliseen verojär-
jestelmään siirtymistä yhtenä mahdollisena vaihtoehtona. Kunnallinen veromalli 
voitaisiin ympätä hyvin lähelle nykyistä ansiotuloverotusta ja siihen voitaisiin 
liittää Ruotsin mallin mukaan ylimääräinen valtionvero suurituloisille. Kuntien 
välisiä eroja tasattaisiin myös uudessa järjestelmässä. Mahdollisuudesta tulopoli-
tiikan harjoittamiseen ei Pekkarisen mukaan luovuta, vaikka verotuksen paino-
piste siirtyisi kunnille. Valtiovalta on avittanut keskitettyjen palkkaratkaisujen 
syntymistä verohelpotuksilla ja jatkossakin valtio tarvitsee Pekkarisen mukaan 
kotimaisen kustannustason ohjausjärjestelmää.  

Taloussanomissa 16.2.2006 Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen 
sanoo, ettei Heinäluoman esittämä veromalli sellaisenaan ratkaise kuntien hei-
kosta taloustilanteesta syntyneitä ongelmia, eikä toisi kunnille yhtään lisäeuroa 
tai selkeyttäisi rahoitusjärjestelmää. 

Helsingin Sanomissa 11.3.2006 pääministeri Matti Vanhanen sanoo suhtautuvan-
sa hyvin varauksella SDP:n ajamaan kuntaverouudistukseen. SDP:n puheenjohta-
ja Eero Heinäluoman ajama kunnallinen veromalli on Vanhasen mielestä 
ongelmallinen erityisesti talous- ja veropolitiikan päätöksenteon kannalta. Vero-
tuspäätösten siirtyminen valtiolta kunnille poistaisi keinot vastata kansainväli-
seen verokilpailuun, ja myös tulopoliittisten ratkaisujen tukeminen olisi lähes 
mahdotonta.  

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Lasse Arvelan mukaan (HS 2.4.2006) uudessa 
verojärjestelmässä kunnallinen veromalli ja valtionosuusjärjestelmä olisi yksi 
kokonaisuus, jossa ongelmallisinta olisi kuntien välinen verotulotasaus.

Pääministeri Matti Vanhanen torjuu esitykset tuloverotuksen siirtämisestä kunnil-
le (HS 5.4.2006). Vanhasen mukaan siirto johtaisi tuloverotuksen kiristymiseen 
ja heikentäisi valtion mahdollisuuksia vaikuttaa julkisen talouden menoihin ja 
tuloihin. Vanhasen mukaan tulopolitiikan harjoittamisen vaikeutuessa Suomi 
menettäisi keskeisen kilpailuvaltin, ja viimeisen kolmen vuoden aikana keskite-
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tyllä finanssipolitiikalla aikaansaadut hyvät taloudelliset tulokset jäisivät histori-
aan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, Helsingin kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori arvostelee valtiovarainministeri Eero Hei-
näluoman esitystä kunnallisesta veromallista salakähmäiseksi hankkeeksi, jossa 
valmistelutapa ja ajoitus eivät täytä mitään modernin politiikan teon vaatimuksia 
(Taloussanomat 8.4.2006). Vapaavuori sanoo, ettei ole merkitystä mikä taho ve-
rot kerää, vaan kuinka suuren osan julkisen talouden kokonaistulosta kuntakenttä 
saa. Vapaavuoren mukaan kuntakenttä vahvistuu vain valtiontalouden vastaavasti 
heikentyessä tai kokonaisveroasteen noustessa. Kumpikaan ei liene tarkoitus 
Heinäluoman esittelemässä mallissa. Vapaavuori sanookin kuntaveromallilla 
olevan suuri merkitys erityisesti kuntien keskinäisiin suhteisiin vahvempien kun-
tien hoitaessa entistä suuremman osan myös heikoimpien kuntien murheista.  

Keskustan tuoreiden kuntatavoitteiden mukaan (Aamulehti 24.4.2006) puolue 
vastustaa kuntien pakkoliitoksia ja kuntaveromallia. Kunnallisveron pohjan laa-
jentamista voidaan kuitenkin Keskustan linjan mukaan harkita.  

Turun Sanomissa 7.5.2006 SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Back-
man antaa Heinäluoman esittämälle kuntaveromallille täysin uuden tulkinnan. 
Backman sanoo, ettei Heinäluoman malli sisälläkään ansiotulojen verotuksen 
siirtämistä valtiolta kunnille, sillä se olisi taloudellisesti epäkelpo yhtälö. Back-
manin mukaan Heinäluoman esittämän mallin idea on jättää kunnille se raha, 
jonka kunnat kunnallisverotuksen kautta keräävät. Backmanin mukaan SDP ajaa 
sellaista verouudistusta, jossa ansiotulovähennykset kompensoitaisiin kunnille 
täysimääräisinä.

SDP:n puheenjohtajan, valtiovarainministeri Eero Heinäluoman erityisavustaja 
Reijo Vuorennon4 mukaan (HS 18.5.2006) SDP:n ajama kuntavero olisi todelli-
nen, eli kunnat saisivat veron määräämän osuuden kuntalaisten maksamista ve-
roista. Veronmaksajan pussissa verotuksen rakenteen muutos ei SDP:n esityksen 
mukaan tuntuisi. Esitetty verouudistus ei vaikuttaisi myöskään tulopolitiikan har-
joittamiseen millään lailla, sillä kuntien saamat verotulot ja veronmaksajien mak-
samat verot pysyisivät edelleen erillisinä. Vuorennon mukaan kuntaverotusta 
laajentamalla voitaisiin vähentää kuntien valtionosuuksia 3,4 miljardin edestä. 
SDP:n esittämässä mallissa nykyisen järjestelmän tilalle tulisi kunnan asukaslu-
vusta ja ikärakenteesta määräytyvä valtionosuus, jota harvan asutuksen ja kie-
liolojen perusteella laskettava kerroin voisi lisätä. 

Alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen asettama työryhmä selvittelee kuntien 
verotulopohjan vahvistamista ja valtionosuusjärjestelmän uudistamista syyskuun 
loppuun mennessä (HS 18.5.2006).

                                             
4 Reijo Vuorento on esittänyt ehdotetun mallin pääpiirteitä myös erillisessä muistiossa (27.6.2006). 
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Veronmaksajain keskusliitto ei kannata valtiovarainministeriön laatimaa kunta-
veromallia (HS 24.5.2006). Liitto torjuu Ruotsin järjestelmän, jossa ansiotulove-
rotus siirrettäisiin pääosin kuntien päätettäväksi, sillä liiton mukaan verotuksen 
tasosta päättäminen on keskeinen valtion talouspolitiikan väline.

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen ei lämpene valtiovarainministerin kun-
taveroehdotukselle, joka Mannisen mielestä on ollut pelkkää käsitesekamelskaa 
(Taloussanomat 27.5.2006). Jo ennen Heinäluoman esitystä on Mannisen mu-
kaan sovittu valtion ja kuntien välisen verosuhteen selvittämisestä. Kyse on vah-
vistaa kuntien verotulopohjaa niin, että kunnat saavat itselleen veroprosentin 
osoittaman osuuden asukkaidensa verotuloista. Mannisen mukaan koko kuntien 
valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa vuoteen 2009 mennessä. Hänestä 
kuntien uusien tehtävien valtionosuusprosentti pitää nostaa mahdollisimman kor-
keaksi, jotta valtiolla ei olisi houkutusta määrätä kunnille uusia tehtäviä. 

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kallin (HS 9.6.2006) mukaan 
Heinäluoman esittämä malli romuttaisi tasa-arvoisen sekä laadukkaan peruspal-
velujen saatavuuden, eikä ratkaisisi kuntien talousongelmia. Kaiken lisäksi talo-
ustilanteeltaan heikoimmat kunnat joutuisivat nostamaan Kallin mukaan 
veroprosentteja ja asiakasmaksuja mikäli ehdotettuun malliin siirryttäisiin. 

Helsingin Sanomissa 30.6.2006 valtiovarainministeri Heinäluoma uskoo uuden 
kuntaveromallin kannustavan kuntia työllistämään asukkaitaan entistä enemmän. 
Nykyjärjestelmässä kunnat menettävät tuloja muun muassa pienituloisten ansio-
tulovähennysten takia. Heinäluoman mukaan kuntaverouudistuksessa ei ole hä-
viäjiä, sillä heikkojen kuntien pärjääminen taataan verotuloja tasaamalla. Ruotsin 
mallin hyväksi puoleksi Heinäluoma mainitsee sen, että tulot ja menot ovat sa-
massa paikassa. Näin äänestäjät Heinäluoman mukaan myös näkevät sen, mitä 
palvelut todella maksavat ja pystyvät kontrolloimaan rahankäyttöään.

Heinäluoman esittämästä kuntaverotuksen uudistamismallista tehdään tarkat lin-
jaukset syksyllä (HS 30.6.2006). Mallin lähtökohtana on se, että valtio hyvittää 
kunnille verotulot, jotka niille jää saamatta pienituloisten veronmaksajien ansio-
tulovähennyksen ja muiden kuntaverovähennysten takia. Tätä kuntaveroprosentin 
ja kuntien todellisuudessa saaman tuloprosentin erotusta ryhdytään mallin mu-
kaan hyvittämään kunnille, jolloin kuntien harkinnanvaraisia avustuksia voidaan 
vähentää. Valtiovarainministeri Heinäluoma lupaa, ettei uudistus vaikuta veron-
maksajan asemaan mitenkään, vaan vaikutukset ovat pelkästään positiivisia kun-
tatalouden vahvistumisen myötä. Mallissa heikoille kunnille taataan tietty 
minimiveropohja tasausjärjestelmän avulla. Heinäluoman mukaan valtio voi tu-
levaisuudessakin päättää veronkevennyksistä, jotka erona nykyiseen valtio hyvit-
täisi tulevaisuudessa kunnille. Heinäluoman mielestä Suomessa pitäisi edetä 
asteittain kohti Ruotsin kuntaverotusta, jossa kunta- ja maakuntaverotus nielaisee 
suurimman osan palkkaverojen tuotosta.   
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Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen kirjoittaa Turun Sanomissa 7.7.2006 jul-
kaistussa kolumnissaan, että kunta-asiat saadaan kuntoon vasta, kun valtiova-
rainministeri Heinäluoman ajama kuntien rahoituspohjan uudistus on toteutettu. 
Lipposen mukaan verotulojen siirto kunnille vahvistaa kuntien itsenäisyyttä ja 
päästään keskustan ihannoimasta kunta-valtio-teatterista. Taloudellisesti itsenäi-
set ja kuntalaisten oikeasti hallinnoimat kunnat olisivat suomalaisen demokratian 
suuren perinteen mukaisia, Lipponen lisää. 

Sisäasiainministeriö lupaa 27.7.2006 julkaisemassaan tiedotteessa selvittää valti-
onosuusjärjestelmän ja kunnallisverotuksen sekä kuntien verotulopohjan vahvis-
tamista koskevat kehittämistarpeet kuntien taloudellisen aseman ja itsehallinnon 
vahvistamiseksi sekä nykyistä yksinkertaisemman ja läpinäkyvämmän rahoitus-
järjestelmän luomiseksi.
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3 Kuntien valtionosuusjärjestelmä Suomessa 
vuodesta 2006 alkaen

Tässä luvussa kuvataan lyhyesti Suomessa vuoden 2006 alusta voimaan tullut 
valtionosuusjärjestelmä. Luvun tarkoitus on antaa lukijalle riittävä vertailupohja 
Ruotsin järjestelmään nähden, joka esitellään seuraavassa luvussa. 

Suomessa kuntien saamat valtionosuudet ovat laskennallisia ja ne koostuvat nel-
jästä osasta: sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista, sivistystoimen valti-
onosuuksista, yleisestä valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta tasauksesta.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että sosiaali- ja terveydenhuollon ja sivistystoi-
men ns. sektorivaltionosuudet määräytyvät tiettyjen rahoitustarvetta ja epäsuotui-
sia olosuhteita kuvaavien yleisten tekijöiden perusteella. Yleinen valtionosuus 
määräytyy sekin yleisten tekijöiden kuten asukasluvun ja syrjäisyyden perusteel-
la. Tärkeää on huomata, että laskennallisiin valtionosuuksiin kunta ei voi omilla 
toimenpiteillään vaikuttaa. Tästä poikkeuksena ovat eräät sivistystoimen valtion-
osuudet, joissa uudistuksen jälkeenkin on elementtejä, joiden kautta kuntien val-
tionosuudet voivat olla sidoksissa niiden omiin päätöksiin. Seuraavassa 
käsitellään tiiviisti kukin valtionosuusjärjestelmän osa, pääasiallisen kiinnostuk-
sen kohteen ollessa tasausjärjestelmässä. 

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjako tarkistetaan joka neljäs vuosi. Kus-
tannustenjaon tarkistuksessa valtionosuuksien määräytymisperusteina käytettävät 
laskennalliset kustannukset ja yksikköhinnat tarkistetaan toteutuneiden kustan-
nusten mukaisiksi. Valtio osallistuu näiden määräytymisperusteiden mukaisiin 
kustannuksiin laissa säädettävällä prosenttiosuudella. Valtionosuusprosenteista 
säädetään erikseen joka neljäs vuosi. Valtionosuuden määräytymisperusteita tar-
kistetaan lisäksi vuosittain uudella kunnallisten peruspalveluiden kustannuskehi-
tystä kuvaavalla täysimääräisellä indeksillä. Kustannustenjakoa koskevia 
säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä valtionosuuksia vuodel-
le 2008. Uuden indeksin laskentatapa otettiin käyttöön vuoden 2006 alusta mutta 
sen vaikutus ei heti ole täysimääräinen.   

3.1 Yleinen valtionosuus 

Kuntien valtionosuuslain mukainen kunnan yleinen valtionosuus muodostuu 
perusosasta ja olosuhdelisistä. Sisäasiainministeriö maksaa hakemuksetta kuu-
kausittain laskennallisen yleisen asukaskohtaisen valtionosuuden. Vuoden 2006 
yleisen valtionosuuden perusosa on 27,81 euroa/asukas.

Eräille kunnille maksetaan perusosan lisäksi olosuhdelisinä korotusta 
saaristoisuudesta, syrjäisyydestä, kaksikielisyydestä ja taajamaväestöstä (kun 
taajamaväestön määrä ylittää 40 000 asukasta) sekä asukasluvun merkittävän 
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estön määrä ylittää 40 000 asukasta) sekä asukasluvun merkittävän muutoksen 
perusteella. Yleinen valtionosuus määräytyy seuraavasti: 

Perusosa + saaristolisä + syrjäisyyslisä + taajamarakennelisä + asukaslu-
vun muutoksen lisä, jossa: 

Perusosa on kunnan asukasluku kerrottuna perusosan yksikköhin-
nalla, joka on 27,81 euroa. 

Saaristolisä on saaristokunnille (nämä kunnat määrätään erikseen 
asetuksessa) 4 × perusosa. Niille saaristokunnille, joilla väestöstä 
vähintään puolet asuu ilman kiinteää tieyhteyttä mantereeseen, saa-
ristolisä on 7 × perusosa. Ns. saaristo-osakunnille saaristolisä on saa-
ristossa asuvien henkilöiden määrä × 1,5 × perusosa. Saaristo-
osakunnille, joiden saaristossa asuva väestö on suurempi kuin 1200 
henkilöä, saaristolisä on kuitenkin saaristossa asuvien henkilöiden 
määrä × 2 × perusosa.

Syrjäisyyslisä perustuu erikseen määritettyyn ns. syrjäisyyslukuun. 
Syrjäisyyslisä on 6 × perusosa, jos syrjäisyysluku 1,50 tai suurempi; 
5 × perusosa, jos syrjäisyysluku 1,00 – 1,49; 3 × perusosa, jos syrjäi-
syysluku 0,50 – 0,99. Jos kuitenkin kunnassa on vähemmän kuin 0,5 
asukasta/km2, on syrjäisyyslisän määrä 9 × perusosa. 

Taajamarakennelisä on perusosa × taajamaväestön määrä × taajama-
lisäkerroin. Taajamalisäkerroin porrastuu seuraavasti: 

0,75, jos taajamaväestöä on 40000 –  99999 
0,70,             ”  on 100000 - 199999 
0,01,             ”            on 200 000 tai yli.  

Asukasluvun muutoksen lisä on kunnan asukasluku × perusosa × 
1,39, jos kunnan asukasluku on muuttunut varainhoitovuotta edeltä-
vän kolmen vuoden aikana yhteensä vähintään kuusi prosenttia. 

Kielilisä kaksikielisille kunnille ja saamelaisten kotiseutualueen 
kunnille on asukasluku × 0,10 × perusosa. 

Edellisten tekijöiden lisäksi yleiseen valtionosuuden määrään vaikuttaa joko po-
sitiivisesti tai negatiivisesti työmarkkinatukiuudistuksen kustannusneutraali to-
teutus.5 Tässä yhteydessä ei tätä asiaa kuitenkaan tämän enempää kuvata, koska 
se ei ole laskennallisen yleisen valtionosuuden kiinteä osa.  

                                             
5 Työmarkkinatukiuudistukseen liittyen yleisen valtionosuuden kokonaismäärää on lisätty väliaikaisesti 
30 miljoonalla eurolla. Lisäys poistuu vuonna 2008. Yleisen valtionosuuden määräksi jää pysyvästi vuo-
den 2008 mukainen tilanne, eräille kunnille negatiivinen, mikä määrä peritään valtiolle. 
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Kunnalle voidaan myöntää myös harkinnanvaraista rahoitusavustusta, jonka 
edellytyksenä on, että kunta laatii suunnitelman kunnan talouden tasapainottami-
seksi toteutettavista toimenpiteistä.

3.2 Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaalihuollon valtionosuus perustuu asukasta kohti määrättyihin ikäryhmittäi-
siin laskennallisiin kustannuksiin. Valtionosuuden perusteet vahvistetaan vuosit-
tain sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroista annetussa asetuksessa. 
Valtionosuus määräytyy ikärakenteen, työttömyysasteen, työttömien lukumäärän, 
kunnan asukasluvun sekä erityisten korotuskertoimien ja eri tehtäville määritetty-
jen laskennallisten yksikkökustannusten perusteella.

Laskennallisen valtionosuusjärjestelmän rinnalla on uusi kustannusperustei-
nen valtionosuusjärjestelmä, jossa kunnille korvataan 50 prosenttia maksetusta 
normitetusta toimeentulotuesta (perustoimeentulotuesta). Tämä korvamerkit-
ty valtionosuus ei sisälly laskennallisiin valtionosuuksiin. Sosiaali- ja terveyden-
huollon laskennallisista kustannuksista ja vastaavasti valtionosuuksista on 
vähennetty työmarkkinatukiuudistukseen liittyen perustoimeentulotuen osuus 
(pääosa toimeentulotuen menoista, jotka ovat kuuluneet aiemmin laskennalliseen 
valtionosuuteen).  Tämä on toteutettu pienentämällä merkittävästi sosiaalihuollon 
aikuisiän laskennallista valtionosuusperustetta, keskimäärin 28 €/asukas. Erilli-
sen toimeentulotukimenojen valtionosuuden määräksi on laskettu keskimäärin 42 
€/asukas. (Kuntaliitto, 2006). 

Lisäksi kunta joutuu korvaamaan Kansaneläkelaitokselle puolet maksetusta työ-
markkinatuesta. Korvaus maksetaan vain työmarkkinatukea yli 500 päivää pas-
siivisesti saaneiden henkilöiden osalta. Kunnan rahoitettavaksi eivät kuulu 
työmarkkinatuet niiltä päiviltä, joina henkilö on osallistunut aktiivitoimiin. Työ-
markkinatukiuudistuksen johdosta sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia 
on lisätty 13 €/asukas. (Kuntaliitto, 2006).

Formaalimmin esitettynä sosiaalihuollon valtionosuus voidaan kirjoittaa7:
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7 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 
(1069/2005), Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta (1068/2005), HE 88/2005. 
9 wi = palvelu- ja jalostustoimialojen työvoimaosuus kunnassa i/palvelu- ja jalostustoimialojen työvoi-
maosuus koko maassa. 
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missä g1 on 0–6 -vuotiaiden ikäryhmän valtionosuusperuste (ks. Taulukko 1), wi
on päivähoitokerroin9 kunnalle i, ni1 on 0–6-vuotiaiden lukumäärä kunnassa i, gj
on muiden kuin 0–6-vuotiaiden ikäryhmien valtionosuusperusteet (Taulukko 1), 
nij on muiden kuin 0–6-vuotiaiden ikäryhmien henkilöluku kunnassa i (ikäryh-
mistä ks. Taulukko 1), uni on työttömien lukumäärä kunnassa i, c1 on työttömien 
lukumäärän valtionosuusperuste (Taulukko 2),10 uri on kunnan i työttömyysaste ja 
ur on koko maan työttömyysaste, c2 on työttömyysasteen valtionosuusperuste ja 
ni on kunnan i asukasluku. c3 on lastensuojelukerroin ja f1 on lastensuojelun las-
kennallinen kustannus. c4 on lastensuojelukerroin ja f2 on lastensuojelun lasken-
nallinen kustannus. S on syrjäisyyden perusteella annettava korotus yhteensä 70 
kunnalle, joille korotusprosentti on 5, 8, 10 tai 17 prosenttia (Valtioneuvoston 
asetus 1238/2005). Laskukaavan perusteella saadaan ikäryhmittäisten ja eri ker-
toimilla korotettujen laskennallisten sosiaalihuollon kustannusten summa kunnal-
le i.

Taulukko 1 Ikäryhmittäiset laskennalliset perusteet vuonna 2006 

Ikäryhmä  Sosiaalihuolto Terveydenhuolto 
   
0–6-vuotiaat 4 719,40  581,26  
7–64-vuotiaat 223,44  661,89 
65–74-vuotiaat 621,25  1 566,63  
75–84-vuotiaat 3 776,58  3 021,55  
Yli 85-vuotiaat 10 545,74 5 245,63 

Taulukko 2 Muut laskennalliset perusteet (euroa/asukas) 

Työttömyyden mukainen euromäärä 423,33 
Työttömyysasteen mukainen euromäärä 38,65 
Vaikeasti vammaisten mukainen euromäärä 11,52 
Lasten huostaanottojen mukainen euromäärä 32,53 
Sairastavuuden mukainen euromäärä 286,49 
Kunnan rahoitusosuus (euroa/asukas) 1 539,35 
Omarahoitusosuus yhteensä (euroa/asukas) 1 539,35 
Työttömyysprosentti 11,40 % 
Asukasluku (vuodenvaihde 04/05) 5 210 081 
Valtionosuusprosentti 33,32 % 

                                             
10 Euroa/työtön. c1 ja c2 määrätään vuosittain valtion talousarviossa.  
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Terveydenhuollon valtionosuus voidaan esittää matemaattisesti seuraavasti: 

ii
j

jij ndsgn 1

5

1 ,

missä si on sairastavuuskerroin kunnassa i, gj on ikäryhmittäinen valtionosuuden 
peruste (Taulukko 1) ja d1 on sairastavuuden valtionosuusperuste. Sairastavuus-
kerroin määräytyy seuraavasti: si = (työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 15–64-
vuotiaiden osuus kaikista kunnan i 15–64-vuotiaista asukkaista)/(työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevien 15–64-vuotiaiden osuus kaikista koko maan 15–64-
vuotiaista asukkaista).

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteenlaskettujen valtionosuuksien summasta eli 
kaikista laskennallisista kustannuksista yhteensä vähennetään kunnan itse rahoi-
tettavaksi jäävä osuus, joka on asukasluvun ja kunnan rahoitusosuuden tulo. 
Omarahoitusosuus asukasta kohden on yhtä suuri kaikilla kunnilla.

3.3 Sivistystoimi 

Opetusministeriö maksaa hakemuksetta kuukausittain opetus- ja kulttuuritoimen 
laskennallisen valtionosuuden tai yksikköhintarahoituksen. Valtionosuuden las-
kennalliset perusteet määrätään toiminnoittain (perusopetus, lukio, kirjasto, am-
matillinen koulutus, ammattikorkeakoulu jne.). Kunta saa valtionosuutta ja 
kuntayhtymä yksikköhintarahoitusta. Opetus- ja kulttuuritoimessa maksatusta 
tapahtuu siis myös muulle ylläpitäjälle kuin kunnalle. 

Valtionosuuden peruste määräytyy kunnan ylläpitämän toiminnan suoritemäärän 
ja yksikköhinnan tulona. Esimerkiksi perusopetuksessa tämä tarkoittaa oppilas-
määrää kerrottuna laskennallisella yksikköhinnalla ja kirjastossa asukasmäärää 
kerrottuna yksikköhinnalla. 

Kaikki valtionosuuden perusteet toiminnoittain lasketaan yhteen.  Tuloksena saa-
daan kunnan laskennalliset valtionosuusperusteet yhteensä lisättynä eräillä las-
kennallisilla valtionosuuksilla, jotka määräytyvät prosenttiperusteisesti (kuten 
esim. kansalaisopisto, liikunta, nuorisotyö). Kuten sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuuksissa, tästä summasta vähennetään kunnan itse rahoitettava osuus.  
Itse rahoitettava osuus saadaan, kun kunnan asukasluvulla kerrotaan rahoitus-
osuus asukasta kohti. Rahoitusosuus asukasta kohti on yhtä suuri kaikilla kunnil-
la. Erotuksena saadaan kunnan valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimeen.  

Opetus- ja kirjastotoimen valtionosuusprosentti on 45,3 sekä kulttuurin ja asu-
kaskohtaisen taiteen perusopetuksen 29,7. Kunnan oma osuus (54,7 % tai 70,3 
%) toteutuu asukaskohtaisessa rahoitusosuudessa (vähennyserä valtionosuuspää-
töksessä).
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Suoraan prosenttiperusteella laskennallisista valtionosuuden perusteista (yksik-
köhinnoista) toteutuvat: 

aamu- ja iltapäivätoiminta 57 %  

kansalaisopisto 57 %

taiteen perusopetus 57 % (tuntiperusteinen)  

liikunta 29,7 %  

nuorisotyö 29,7 %  

teatterit, museot, orkesterit 37 % 

Täyteen yksikköhintaan ilman kuntaosuutta perustuvat (ja kustannustenjakoon 
kuulumattomat) ovat: 

ammatillinen lisäkoulutus  

oppisopimuksen lisäkoulutus 

Valtionosuuden perusteena olevat yksikköhinnat vahvistetaan vuosittain kunta- 
tai ylläpitäjäkohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Eräät yksikköhinnat pe-
rustuvat valtion talousarvioon eikä niitä vahvisteta kuntakohtaisesti.   

Perusopetuksen oppilaskohtainen laskennallinen yksikköhinta kunnalle i mää-
räytyy seuraavasta kaavasta:

{(k1 × Ypk) + (k2 × Ypk × At) + (k3 × Ypk × Kv) + lisäykset} × 0.969061, missä 

k1, k2 ja k3 ovat kertoimia, jotka on määrätty Opetusministeriön toimesta ja jotka 
on kirjattu lakiin ja asetukseen (k1= 0,77, k2 = 0,1 ja k3 = 0,003). Ypk on laskel-
massa käytetty arvonlisäveroton keskimääräinen yksikköhinta, jonka Valtioneu-
vosto vahvistaa varainhoitovuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Y:n perushinta 
perustuu keskimääräiseen toteutuneeseen oppilaskohtaiseen kustannukseen, joka 
tarkistetaan joka neljäs vuosi. Yksikköhintaan tehdään kuntakohtaisia lisäyksiä, 
jotka riippuvat kunnan yläasteen oppilasmäärästä, vammais- ja erityisopetukses-
ta, kaksikielisyydestä, saaristoisuudesta ja muun kuin suomen- tai ruotsinkielis-
ten oppilaiden lukumäärästä. Lisäykset lasketaan seuraavasti: 

0,3 × Ypk × vuosiluokkien 7–9 oppilaat (lisäopetus myös) 
4,0 × Ypk × vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat 

Perusosa Asukastiheys-
osa

Kouluverkko-
osa
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2,5 × Ypk × muut vammaiset oppilaat 
0,5 × Ypk × erityisoppilaat (ei vammaisia toiseen kertaan) 
0,12 × Ypk × ruotsinkieliset oppilaat 
0,2 × Ypk × vieraskieliset oppilaat 
0,06 × Ypk saaristokunnissa 
0,25 × Ypk saaristokunnissa, joissa yli puolella asukkaista ei ole kiinteää 
tieyhteyttä
0,04 × Ypk kaksikielisissä kunnissa 

At on asukastiheystekijä kunnille, joiden asukastiheys on alle 40 asukasta neliöki-
lometrillä. At:n kuntakohtainen arvo saadaan kaavasta [ln(40)–ln(kunnan asukas-
tiheys)]. Kv on kouluverkkoon perustuva korotuskerroin, jota sovelletaan 
saaristokunnille tai kunnille, joiden asukastiheys on alle 4 as/km2. Kouluverkko-
korotuksen laskenta ala-asteiden osalta määräytyy kiinteän kertoimen (1,2) ja 
erotuksen sekä kouluverkkoa kuvaavien koulukohtaisten lukujen tulojen summa-
na (kouluille, joiden oppilasmäärä on alle 80 oppilasta). Yläasteille lasketaan sa-
malla tavalla pistemäärät kouluille, joiden oppilasmäärä on alle 150 oppilasta, 
kiinteä kerroin on 0,6. Ala- ja yläasteiden pistemäärät lasketaan yhteen ja jaetaan 
koko kunnan oppilasmäärällä, jolloin on saatu kuntakohtainen arvo kertoimelle 
Kv. Kv:n laskukaava kunnalle, jonka asukastiheys on 3:n ja 4:n välillä, on seu-
raava:

räoppilasmääkokokunnan

r

ky

h

ka

1

1

rä)oppilasmääkoulunyläasteen-(180ys)asukastihe-(40,6

rä)oppilasmääkoulunasteen-ala-(80ys)asukastihe-(41,2

Jos asukastiheys on alle 3, poistuu sekä ala- että yläasteen koulujen laskelmista 
kerroin (4-asukastiheys), eli tällöin kouluverkkotekijä on hieman voimakkaampi.  

Laskelmien lopputuloksena saatu oppilaskohtainen yksikköhinta kerrotaan vielä 
tasauskertoimella 0.969061, jonka jälkeen yksikköhinta kerrotaan kunnan koko 
oppilasmäärällä, jolloin saadaan perusopetuksen valtionosuusperuste. Esikoulun 
yksikköhinta on 91 prosenttia perusopetuksen yksikköhinnasta. 

Yhteenvetona perusopetuksen valtionosuusjärjestelmästä voidaan todeta, että se 
sisältää uudistettunakin elementtejä, joiden tarkoituksenmukaisuutta voi ainakin 
epäillä. Tavoitteena on selvästi ollut kouluverkkotekijän avulla saada aikaan las-
kennallinen kehikko, jolla voidaan huomioida harvimmin asuttujen kuntien eri-
tyisolosuhteet. Voidaan kuitenkin kysyä, eikö samankaltaiseen lopputulokseen 
olisi päästy myös jollakin yksinkertaisemmalla menettelyllä? Edelleen, perusope-
tuksen laskennassa käytetään yleensäkin lukuisia lisäkertoimia ottamaan huomi-
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oon kaksikielisyyttä, saaristoisuutta, vammaisuutta jne., mutta mistään ei ole saa-
tavilla tietoa siitä, mihin ao. kertoimet perustuvat. Toisin sanoen, mihin esimer-
kiksi perustuu se, että erityisopetuksessa olevien oppilaiden perusteella saa 50 
prosentin korotuksen yksikköhintaan tai miksi ruotsinkielisestä oppilaasta saa 20 
prosentin korotuksen? Lisäkorotuksia tuottavat kertoimet vaikuttavat osin pääl-
lekkäisiltä (saaristoisuus, kaksikielisyys, ruotsinkielisyys).  

Lukion oppilaskohtainen yksikköhinta määräytyy siten, että Valtioneuvosto 
vahvistaa lukion keskimääräisen arvonlisäverottoman yksikköhinnan varainhoi-
tovuotta edeltävän vuoden syyskuussa. Vuonna 2006 lukion keskimääräinen yk-
sikköhinta on 4643,14 euroa/opiskelija. Lukion kuntakohtainen laskennallinen 
yksikköhinta riippuu lähinnä koulukoosta ja kielisuhteesta. Siihen voidaan tehdä 
myös laskennallinen korotus. Yksikköhinnan laskukaava on seuraava: 

(Tl × Ylukio)/100 × 0,9210583, missä

Tl on koulukoon ja erikielisten oppilaiden osuuksien perustella määräytyvä ns. 
tunnusluku, jonka perusarvo on 100. Perusarvoon tehdään kuitenkin korotuksia 
tietyin perustein. Jos lukioissa opiskelevien samankielisten (ruotsin- tai suomen-
kielisten) opiskelijoiden määrä on alle 200, tunnuslukua korotetaan jokaista opis-
kelijaa kohti luvulla, joka saadaan kaavasta 0,4 × (200 - samankielisten lukioissa 
opiskelevien määrä). Jos opiskelijamäärä alittaa 60, tunnuslukua korotetaan li-
säksi luvulla, joka saadaan kaavasta 2,1 × (60 - samankielisten lukioissa opiske-
levien määrä). Tunnuslukua korotetaan kuitenkin enintään luvulla 106.

Tunnusluku lasketaan lukioiden opiskelijoiden kokonaismäärän perusteella. Tun-
nusluku lasketaan suomenkielistä ja ruotsinkielistä koulutusta saavilla opiskeli-
joilla painotettuna, jos kunta tai kuntayhtymä järjestää lukiokoulutusta suomen- 
ja ruotsinkielellä. Laskennassa käytetään varainhoitovuotta edeltävän syyskuun 
opiskelijamäärää eli vuoden 2006 osalta 20.9.2005 opiskelijamäärää.

Lukion tunnusluvun mukaiseen tasattuun yksikköhintaan lisätään harkinnanva-
rainen korotus. Yksikköhintaa korotetaan erityisen koulutustehtävän perusteella 
ja/tai muusta erityisestä syystä (harkinnanvarainen korotus). 

Jos lukion koko oppimäärää suorittava opiskelija on aloittanut opintonsa sen jäl-
keen, kun hän on täyttänyt 18 vuotta, yksikköhinta on 60 % koulutuksen järjestä-
jälle opiskelijaa kohden määrätystä yksikköhinnasta (aikuiskoulutus). Opetus-
ministeriön päätöksellä tätä yksikköhintaa voidaan korottaa harkinnanvaraisesti. 
Mikäli kunnan tehtävänä on järjestää lukiokoulutusta sisäoppilaitoksessa (kan-
sanopistossa), yksikköhintana 18 vuotta täyttäneen opiskelijan osalta käytetään 
kuitenkin koulutuksen järjestäjän alentamatonta yksikköhintaa.  
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Ammatillisen koulutuksen yhteensä kahdeksalle koulutusalalle lasketaan kulle-
kin oma laskennallinen yksikköhinta. Koulutusalakohtaisen yksikköhinnan läh-
tökohtana on kullekin koulutusalalle määrätty oma keskimääräinen yksikköhinta, 
johon sitten tehdään järjestäjäkohtaisia muutoksia. Jos koulutuksen järjestäjä jär-
jestää koulutusta vähintään kahdella koulutusalalla, järjestäjän yksikköhinta las-
ketaan koulutusaloittain laskettujen yksikköhintojen keskiarvona koulutusalojen 
opiskelijamäärillä painottaen.   

Eri koulutusalojen euromäärät lasketaan yhteen ja lisätään vammaisille opiskeli-
joille järjestettävästä valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta 
tuleva rahoitus sekä muut korotukset (majoituskorotus, maahanmuuttajien val-
mistava koulutus), jotka lasketaan ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä 
yksikköhinnasta. Korotuksista on säädetty rahoitusasetuksessa.

Vammaisille opiskelijoille järjestettävän valmentavan ja kuntouttavan opetuksen 
ja ohjauksen yksikköhinta on koulutuksen järjestäjän koulutusaloittain painotettu 
yksikköhinta.  

Ammatillisen koulutuksen keskimääräisestä yksikköhinnasta lasketaan rahoitus 
maahanmuuttajille järjestettävään ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan 
koulutukseen ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa vaikeasti vammaisten opis-
kelijoiden korotukset.

Yksikköhinnan perustetta korotetaan majoitusedun saaneiden opiskelijoiden osal-
ta euromäärällä, joka on 15 prosenttia keskimääräisestä yksikköhinnasta. Amma-
tillisissa erityisoppilaitoksissa majoitusedun saaneiden opiskelijoiden korotus on 
65 prosenttia. Sisäoppilaitosmuotoisesti kansanopistoissa ja liikunnan koulutus-
keskuksissa järjestetyn koulutuksen majoitetuista opiskelijoista keskimääräistä 
yksikköhintaa korotetaan 33 prosentilla.

Lisäksi on käytössä harkinnanvarainen korotus, josta opetusministeriö päättää.

Yksikköhinnan perustetta voidaan myös korottaa toiminnan tuloksellisuuden pe-
rusteella 2/3:lle tulosrahoituksen piirissä olevista koulutuksen järjestäjistä.  Tu-
losindeksiä ei ole laskettu sellaisille koulutuksen järjestäjille, joista tulosindeksin 
laskennan edellyttämää tietoa ei ole ollut saatavilla tai suoritettujen tutkintojen 
määrä on niin vähäinen, että tulosindeksiä ei ole voitu tilastollisesti luotettavalla 
tavalla laskea (edellyttää vähintään 45 tutkintoa kolmen ja puolen vuoden jaksol-
la). Tuloksellisuusrahoituksen ulkopuolelle ovat jääneet tässä vaiheessa myös 
erityisoppilaitokset.  

Tulosrahoitus osana yksikköhintarahoitusta on laskettu siten, että ensin on määri-
telty se tulosindeksin arvo, jota suurempi pistemäärä kahdella kolmasosalla kou-
lutuksen järjestäjistä on. Koulutuksen järjestäjän tulosindeksin edellä määritellyn 
tulosindeksin arvon (969) ylittävä pistemäärä kerrotaan tulosrahoitusyksikön
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hinnalla (0,4261990) ja koulutusalakohtaisten opiskelijamäärien summan sekä 
koulutusaloittain laskettujen yksikköhintojen painotetulla keskiarvon tulolla:

= ((Tulosindeksi – 969) × 0,4261990) × alojen opiskelijamäärä yhteensä × koulu-
tusaloittain laskettu yksikköhinta / 1000 . 

Koulutuksen järjestäjäkohtainen yksikköhinta vuodelle 2006 saadaan siten, että 
yllä mainitulla tavalla laskettu euromäärä jaetaan koulutuksen järjestäjän ilmoit-
tamalla 20.9.2005 ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärällä. Yksityisen kou-
lutuksen järjestäjän osalta yksikköhintaan lisätään 5,11 prosenttia arvonlisäveron 
osuutta.

Ammattikorkeakoulutuksen laskennallinen yksikköhinta koostuu opiskelija-
määrän ja suoritettujen tutkintojen perusteella määräytyvistä osuuksista. Opiske-
lijamäärän mukaan määräytyvä osuus yksikköhinnasta lasketaan koulutus-
aloittain. Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulun välisessä viimeisimmässä 
tavoitesopimuksessa koulutusaloittain sovitut nuorten aloituspaikkamäärät kerro-
taan kunkin koulutusalan tutkintojen keskimääräistä laajuutta kuvaavilla kertoi-
milla:

–  kulttuurialan, tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara- ja 
ympäristöalan aloituspaikat kerrotaan luvulla 4. 

–  humanistisen ja kasvatusalan, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden 
ja hallinnon alan, luonnontieteiden alan, sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alan sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aloituspaikat 
kerrotaan luvulla 3,5. 

Opiskelijamäärään on lisätty viimeisimmän tavoitesopimuksen mukainen aikuis-
koulutuksena järjestettävää ammattikorkeakoulututkintoa, ylempään ammattikor-
keakoulututkintoa ja ammatillisia erikoistumisopintoja suorittavien määrä. 
Vuoden 2006 osalta aikuiskoulutuksen vuosiopiskelijamäärä on sijoitettu koulu-
tusaloille siinä suhteessa kuin aikuisopiskelijoita oli 20.9.2005.

Opiskelijamäärän on lisätty myös tavoitesopimuksen mukainen ammatillisen 
opettajankoulutuksen opiskelijamäärä.

Suoritettujen tutkintojen mukaan määräytyvä osuus yksikköhinnasta on vuoden 
2006 osalta laskettu vuosien 2003 ja 2004 suoritettujen ammattikorkeakoulutut-
kintojen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrien keskiarvona. Tut-
kintojen määrät kerrotaan koulutusalan mukaan joko luvulla 3,5 tai 4. 
Tutkintoihin lisätään ammatillisesta opettajankoulutuksesta valmistuneet. Tut-
kinnon hinta on laskettu siten, että 30 prosentin osuus valtakunnallisista koko-
naiskustannuksista on jaettu kaikissa ammattikorkeakouluissa suoritettujen 
tutkintojen määrällä. Tutkintomäärätiedot saadaan Tilastokeskukselta.  
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Ilman ammatillista opettajankoulutusta opiskelijamäärän mukaan määräytyvä 
osuus ja suoritettujen tutkintojen mukaan määräytyvä osuus muodostavat yhteen-
sä valtionosuus-perusteen, joka jaetaan ammattikorkeakoulun laskennallisella 
opiskelijamäärällä. Näin saatu yksikköhinta euroa/opiskelija kerrotaan tasausra-
jojen soveltamisesta johtuen tasauskertoimella (0,998042). Valtionosuus-
uudistuksesta johtuvia yksikköhintojen muutoksia rajoitetaan vuosina 2006–2008 
erityissäännöksin, joita ei tässä yhteydessä kuvata. 

Taiteen perusopetuksen yksikköhinnat lasketaan joka neljäs vuosi taiteenaloit-
tain jakamalla yksikköhinnan määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna 
kunkin taiteenalan opetuksesta aiheutuneet valtakunnalliset kustannukset asian-
omaisella taiteenalalla edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna pidettyjen opetus-
tuntien määrällä. Jos opetustunteja tai kustannuksia ei voida määrittää, lasketaan 
yksikköhinta taiteenalan opetuksen arvioitujen kustannusten ja opetustuntien 
määrän perusteella. Muina vuosina yksikköhinnat määräytyvät edellisen vuoden 
yksikköhintojen perusteella. 

Kirjastojen käyttökustannusten valtionosuuden perusteena on yksikköhinta, joka 
lasketaan joka neljäs vuosi jakamalla kirjaston ylläpidosta yksikköhintojen mää-
räämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna aiheutuneet kustannukset kuntien 
asukasmäärällä. Käytettävä yksikköhinta on 20 prosenttia korkeampi saaristo-
kunnissa sekä kunnissa, joiden asukastiheys on enintään 2. Lisäksi korotus on 10 
prosenttia niissä kunnissa, joiden asukastiheys on 2–5. Yksikköhintaa voidaan 
korottaa myös opetusministeriön päätöksestä kirjastolle määrätyn erityisen tehtä-
vän takia. Kirjastojen yksikköhintojen laskennassa on erityissäädöksiä vuosina 
2005–2007.

Teattereiden, museoiden ja orkestereiden valtionosuuden perusteena olevat 
yksikköhinnat lasketaan kunkin laitosmuodon käyttökustannusten pohjalta joka 
neljäs vuosi taide- ja kulttuurilaitosmuodoittain toteutuneiden valtakunnallisten 
kokonaiskustannusten pohjalta. Yksikköhinta lasketaan jakamalla yksikköhinto-
jen määräämistä edeltänyttä vuotta edeltäneenä vuonna toiminnasta aiheutuneet 
käyttökustannukset asianomaisten kulttuurilaitosten saman vuoden todellisten 
henkilötyövuosien kokonaismäärällä. Muina vuosina yksikköhinta on edelliselle 
vuodelle määrätty hinta tarkistettuna kustannustason sekä toiminnan laajuuden ja 
laadun muutoksilla. Lisäksi opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa 
myöntää valtionavustusta erikoismuseoiden erityistehtävien hoitamista sekä teat-
tereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten. 
Liikuntatoiminnassa ja nuorisotyössä valtionosuus lasketaan kunnan asukas-
määrän ja asukasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Asianomainen 
ministeriö vahvistaa liikuntatoiminnan yksikköhinnan kunnan asukasta ja nuori-
sotyön yksikköhinnan kunnan alle 29-vuotiasta asukasta kohden vuosittain valti-
on talousarvion rajoissa. 
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3.4 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 

Valtionosuuksien tasaus määrätään laskennallisiin verotuloihin perustuen. Tasa-
uksen perusteella kunta voi saada valtionosuuksiinsa lisäystä tai sen valtion-
osuuksia voidaan pienentää.12 Tasaus jaetaan hallinnonaloilla seuraavasti: 
yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 %, sosiaali- ja terveydenhuoltoon 57 % 
sekä opetus- ja kulttuuritoimeen 37 %.   

Lisäys tehdään, jos laskennalliset verotulot ovat tasausrajan alapuolella ja vastaa-
vasti vähennys tehdään, jos kunnan laskennalliset verotulot ovat tasausrajan ylä-
puolella. Tasausraja on 91,86 prosenttia laskennallisesta keskimääräisestä 
verotulosta, joka määrätään kunnallisveron ja kiinteistöveron osalta käyttäen 
kuntien keskimääräisiä veroprosentteja13. Yhteisövero otetaan laskelmissa vero-
tulona huomioon toteutuneen todellisen yhteisövero-osuuden mukaan. Tasauk-
seen perustuva valtionosuuden lisäys on tasausrajan alapuolella olevalle kunnalle 
täysimääräinen tasausrajaan saakka. Vähennys tasausrajan yläpuolella olevalle 
kunnalle on 37 prosenttia tasausrajan ylittävästä osasta. Formaalimmin esitettynä 
tasausjärjestelmä on kunnalle i seuraava: 

jos Ti > (0.9186  T), i maksaa tasausvähennystä {0.37  (Ti - (0.9186  T))} 

jos Ti < (0.9186  T), i saa tasauslisäystä (0.9186  T) - Ti,

missä Ti on kunnan i laskennallinen asukaskohtainen verotulo14 ja T on kaikkien 
kuntien laskennallisen asukaskohtaisen verotulon keskiarvo.  

Vuoden 2006 alusta voimaan tulleen uudistuksen myötä tasausjärjestelmän ta-
sausrajoja muutettiin. Verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen ta-
sausrajaa nostettiin 90 prosentista 91,86 prosenttiin ja tasausvähennyksen 
tasausleikkuria alennettiin 40 prosentista 37 prosenttiin. Muutokset liittyvät työ-
markkinatukiuudistuksen aiheuttamien lisämenojen ja eräiden muiden uudistus-
ten aiheuttamien tulojen menetysten korvaamiseen kunnille:

Työmarkkinatukiuudistuksen lisämenot on kompensoitu kun-
nille kuntakohtaisesti. Osana kompensaatiota verotulotasauk-
sen tasausrajaa on nostettu yhdellä prosenttiyksiköllä. 

                                             
12 Vuonna 2005, 327 Manner-Suomen kuntaa sai tasausta ja 89 kuntaa maksoi tasausmaksua. 
13 Voimalaitoskuntia koskevassa tasauksessa keskimääräisen voimalaitosprosentin sijasta käytetään kes-
kimääräistä yleistä kiinteistöveroprosenttia. 
14 Ti = t  TBi, missä TBi on kunnan i veropohja ja t on kuntien veroprosenttien äyrimäärällä painotettu 
keskiarvo. Edelleen, T = (t  TBi)/n.  
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Sairausvakuutuksen rahoitusuudistuksen aiheuttaminen ve-
romenetysten korvaamiseksi tasausrajaa on nostettu 0,5 pro-
senttiyksikköä ja tasausleikkuri alennettu 37 prosenttiin.  

Kokonaan puunmyyntituloon perustuvaan metsäverotukseen 
siirtymisen aiheuttamien veromenetysten korvaamiseksi ta-
sausrajaa on nostettu 0,36 prosenttiyksikköä. 

3.4.1 Verotuloihin perustuvan tasauksen vaikutuksia 

Kuntien tulojen tarkastelu osoittaa, että suomalainen tasausjärjestelmä tasaa alu-
eiden ja erityyppisten kuntien välisiä eroja hyvin voimakkaasti. Verotuloihin pe-
rustuvan valtionosuuksien tasauksen jälkeen maakuntien ja kuntaryhmien väliset 
erot ovat huomattavasti pienemmät. Tasauksen jälkeen ryhmien sijoitus myös 
muuttuu merkittävästi. Kuvissa 1–3 esitetään verotulojen, verotuloihin perustuvi-
en tasausten ja tasausten jälkeen muodostuvien tulojen jakautuminen maakunnit-
tain vuonna 2004. 

Tasauksen lähtökohtana on tilanne, jossa kuntien välillä on suuria eroja asukas-
kohtaisissa laskennallisissa verotuloissa, palvelutarpeessa ja olosuhteissa. Maa-
kunnittain tarkasteltuna asukaskohtaiset verotulot vaihtelevat 3250 euron 
(Uusimaa) ja 2069 euron välillä (Kainuu) (ks. Kuva 1).

Verotulotasaus15 ja kustannuseroja tasaavat sektorikohtaiset valtionosuudet tuke-
vat erityisesti köyhimpiä ja palvelutarpeiltaan ja yksikköhinnoiltaan epäsuotui-
simpia alueita, kuten Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa (Kuva 2). Vastaavasti 
Uusimaa, jonka kuntien asukasta kohti lasketut verotulot olivat selvästi muita 
alueita korkeammat, saa vähiten valtionosuuksia ja kantaa suurimman vastuun 
verotulotasauksesta.

Kun sitten verotuloja, valtionosuuksia ja tasausjärjestelmää tarkastellaan yhtenä 
kokonaisuutena, ei ole yllättävää, että maakuntien väliset erot ovat hyvin pieniä. 
(Kuva 3). Kustannuserojen ja tuloerojen tasaajana järjestelmä näyttääkin olevan 
tehokas. Maakuntia vertaamalla havaitaan, että vähiten verotuloa asukasta kohti 
saavat maakunnat (Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala) ovat tasauksen jälkeen 
keskituloisten alueiden joukossa. Edelleen, verotulojen perusteella kolmanneksi 
viimeiseksi sijoittuva Kainuu on tasauksen jälkeen suurituloisin muihin maakun-
tiin verrattuna. 

                                             
15 Tasauksen virallinen nimi on ”Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus”, millä tarkoitetaan 
käytännössä sitä, että verotulojen tasaus hoidetaan valtionosuuksia lisäämällä tai vähentämällä. Kunta-
kohtaisesti tarkasteltuna tämä on tarkoittanut sitä, että joidenkin kuntien kohdalla valtionosuudet ovat 
olleet negatiivisia. Nämä ovat siis kuntia, joiden tasausmaksu on ollut suurempi kuin laskennallisten val-
tionosuuksien summa. 
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Kuva 1 Kuntien tulot16 ennen verotuloihin perustuvaa tasausta maakunnit-
tain vuonna 2004 (€/asukas) 
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Suomi, 14=Etelä-Pohjanmaa, 15=Pohjanmaa, 16=Keski-Pohjanmaa, 17=Pohjois-Pohjanmaa, 18=Kainuu, 
19=Lappi, 20=Itä-Uusimaa 

Kuva 2 Kuntien verotuloihin perustuvien tasauserien ja valtionosuuksien 
suuruudet17 maakunnittain vuonna 2004 (€/asukas) 
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16 Lähde: Tilastokeskus, Kuntien talous- ja toimintatilasto. 
17 Lähde: Tilastokeskus, Kuntien talous- ja toimintatilasto. 
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1=Uusimaa, 2=Varsinais-Suomi, 4=Satakunta, 5=Kanta-Häme, 6=Pirkanmaa, 7=Päijät-Häme, 
8=Kymenlaakso, 9=Etelä-Karjala, 10=Etelä-Savo, 11=Pohjois-Savo, 12=Pohjois-Karjala, 13=Keski-
Suomi, 14=Etelä-Pohjanmaa, 15=Pohjanmaa, 16=Keski-Pohjanmaa, 17=Pohjois-Pohjanmaa, 18=Kainuu, 
19=Lappi, 20=Itä-Uusimaa 

Kuva 3 Kuntien tulot18 verotulotasauksen ja valtionosuuksien jälkeen 
maakunnittain vuonna 2004 (€/asukas) 
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1=Uusimaa, 2=Varsinais-Suomi, 4=Satakunta, 5=Kanta-Häme, 6=Pirkanmaa, 7=Päijät-Häme, 
8=Kymenlaakso, 9=Etelä-Karjala, 10=Etelä-Savo, 11=Pohjois-Savo, 12=Pohjois-Karjala, 13=Keski-
Suomi, 14=Etelä-Pohjanmaa, 15=Pohjanmaa, 16=Keski-Pohjanmaa, 17=Pohjois-Pohjanmaa, 18=Kainuu, 
19=Lappi, 20=Itä-Uusimaa 

Edellä kuvattu tasausjärjestelmän vaikutus nousee esille myös, kun tarkastellaan 
kuntia kuntaryhmittäin. Erityisen selvästi tilanne näkyy Helsingin seutukunnan ja 
Helsingin kaupungin kohdalla. Vuonna 2004 Helsingin asukaskohtaiset verotulot 
olivat 73 prosenttia korkeammat verrattuna heikoimman alueryhmän (”harvaan 
asuttu maaseutu”) asukaskohtaisiin verotuloihin, mutta tasausten ja valtionosuuk-
sien jälkeen ero on Helsingin hyväksi enää noin 11 prosenttia (Kuva 4).

                                             
18 Lähde: Tilastokeskus, Kuntien talous- ja toimintatilasto. 
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Kuva 4 Kuntien tulot (€/asukas) verotulotasauksen ja valtionosuuksien 
jälkeen alueryhmittäin vuonna 2004 
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Tilanne on viime vuosina muuttunut Helsingin näkökulmasta synkemmäksi. Nii-
nä 2000-luvun alkuvuosina, jolloin Helsinki ja muutama muu kunta saivat huo-
mattavasti aiempaa enemmän yhteisöverotuloja, oli Helsingin asukaskohtainen 
tulotaso tasaustenkin jälkeen selvästi muita kuntia ja kuntaryhmiä korkeampi 
(vrt. Kuva 4 ja Kuva 5). Helsingin verotulot ovat nimellisestikin mitattuna alen-
tuneet vuodesta 2000 vuoteen 2004 noin 16 prosenttia, johtuen yhteisöverotulo-
jen voimakkaasta pienenemisestä. Vaikka muut verotulot ovatkin samaan aikaan 
kasvaneet kuten myös valtionosuudet, on Helsingin asukaskohtainen tulotaso 
vuonna 2004 noin 12 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2000. Samaan aikaan 
useilla muilla alueilla tasattu tulo on kasvanut. 
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Kuva 5 Kuntien tulot verotulotasauksen ja valtionosuuksien jälkeen 
alueryhmittäin vuonna 2000 (€/asukas) 
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4 Paikallishallinnon rahoitusjärjestelmä Ruotsissa 

Ruotsalainen hallintojärjestelmä on kolmitasoinen. Niin valtiopäivät kuin maa-
kunta- ja kunnallishallinto valitaan valtiollisilla vaaleilla nelivuotiskausiksi ker-
rallaan. Julkisen hallinnon painopiste on Ruotsissa paikallistasolla. Vuonna 2005 
kaksitasoisen paikallishallintojärjestelmän muodostavat 290 kuntaa ja 20 maa-
kuntaa. Valtiolla, kunnilla ja maakunnilla kaikilla on veronkanto-oikeus, mutta 
veropohjasta päättää yksin valtio. Valtiopäivät ja hallitus säätävät lait ja määrää-
vät palvelujen ja toiminnan laajuuden, joka kuntien ja maakuntien tulee tuottaa. 
Ruotsissa kunnat ja maakunnat ovat jo pitkään olleet vastuussa suurimmasta 
osasta julkisten palvelujen järjestämisestä. Maakuntien vastuulla on pääasiassa 
suurta henkilöstömäärää vaativat alat, kuten terveydenhoito. Kuntien vastuulla 
puolestaan on esimerkiksi sosiaalipalveluiden ja koulutuksen järjestäminen. 
Kunnat ja maakunnat ovat lain edessä tasa-arvoisia eivätkä kunnat siis ole alem-
massa asemassa maakuntiin nähden. (Berggren & Tingvall 2005, 8-9) 

4.1 Verotus

Ruotsissa ansiotulojen verotuksen perustana on paikallisveroaste, joka muodos-
tuu kunnan ja maakunnan veroprosenttien summana. Suurituloisimmilla henki-
löillä paikallisveroasteeseen lisätään valtion keräämä lisävero. Veroprosenttien 
määräytyminen on esitetty taulukossa 4. Paikallisveroaste vaihtelee 29–34 pro-
sentin välillä kunnasta ja maakunnasta riippuen. Valtion tuloverotuksessa vero-
velvollisia ovat henkilöt, joiden ansiotulot nousevat yli 26 000 Ruotsin kruunuun 
(2800 euroon) kuukaudessa. Valtionveroastetta korotetaan viidellä prosenttiyksi-
köllä, mikäli henkilön tulot nousevat yli 38 700 Ruotsin kruunun (4200 euron) 
kuukaudessa. Työnantajat maksavat erilaisia maksuja palkoista, palkkioista ja 
muista korvauksista. Myös yksityisyrittäjät maksavat vastaavia lakisääteisiä 
maksuja. Eläkemaksuja peritään 7 prosentin veroasteella 29 100 Ruotsin kruu-
nuun (3150 euroon) asti yltävistä kuukausituloista. 

Yksityishenkilön omaisuutta verotetaan Ruotsissa sen tuottaman tuoton sekä va-
rallisuusveron muodossa. Yritysverotuksen perustana on yritystoiminnasta saa-
dun tulon verotus. Tavaroita ja palveluja verotetaan arvonlisäverotuksella. 
Lisäksi erityisverotus koskee muun muassa alkoholia, tupakkaa, öljyä ja polttoai-
netta. (Regeringskansliet, 2006) 
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Taulukko 3 Tuloverotuksen veroprosentit vuonna 2005 

VERO-
PROSENTTI 

KUUKAUSI-
TULOJEN RAJA 

Ansiotuloista maksettava suora vero 

Paikallisverotus (kunnat ja maakunnat) 29–34 %  

Valtion verotus 

- 1. taso 20 % min 26 000 kr 
(2860 euroa) 

- 2. taso 25 % min 38 700 kr 
(4260 euroa) 

Eläkemaksu 7 % max 29 100 kr 
(3200 euroa) 

Työnantajan maksamat maksut 

Työnantajamaksut 32,46 %  

Yrittäjämaksut 30,89 %  

Pääomatuloverotus voidaan jakaa tulojen ja luovutusvoittojen verotukseen. Pää-
omatuloja verotetaan 30 prosentin tasaveroasteella. Varallisuusverovelvolliseksi
luetaan yksityishenkilö, jonka omaisuus on suurempi kuin 1,5 miljoonaa Ruotsin 
kruunua (160 000 euroa) ja pariskunnat, joiden yhteenlaskettu omaisuus ylittää 3 
miljoonaa kruunua (320 000 euroa). 

Kiinteistöjä verottaa valtio niiden verotusarvon perusteella. Lisäksi kiinteistöve-
rotuksessa on tiettyjä erityispiirteitä. Esimerkiksi asumista varten rakennetut uu-
disrakennukset ovat vapautettu verovelvollisuudesta ensimmäiset viisi vuotta, 
minkä jälkeen seuraavat viisi vuotta vero on 50 prosenttia täydestä veroasteesta.  

Yhtiöveroaste on osakeyhtiöille 28 prosenttia. Yksityisyrittäjien ja kauppayhtiöi-
den veron perustana on omistajan ansiotulo.  

Tavaroista ja palveluista maksetaan arvonlisävero, jonka suuruus määräytyy ve-
rotuksen kohteesta riippuen. Yleistaso kaikille tavaroille ja palveluille, joille ei 
ole määritetty poikkeavaa alennettua veroastetta on 25 prosenttia. Alennettu ve-
roaste on esimerkiksi ruualla 12 prosenttia ja kirjoilla sekä julkisella liikenteellä 
6 prosenttia. Kokonaan arvonlisäverovelvollisuudesta on vapautettu esimerkiksi 
reseptilääkkeet. Lisäksi järjestelmään kuuluu tiettyjä valikoituja erityisverotuksen 
alaisia kohteita kuten tupakka, alkoholi, energia ja tieliikenne.

Maapinta-alasta maksettava vero poistettiin Ruotsin verojärjestelmästä vuositu-
hannen alussa ja perintö- ja lahjaverotus vuoden 2005 alusta.  
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4.2 Paikallisen julkisen sektorin tulojen muodostuminen 

Ruotsissa kuntien ja maakuntien kokonaistuloista noin kaksi kolmasosaa kerä-
tään verotuloilla. Kunnallinen verotusoikeus on kuntien perustuslaillinen oikeus. 
Valtio määrittää veropohjan ja kunnat ja maakunnat veron suuruuden. 1990-
luvun alusta lähtien Ruotsissa on ollut toiminnassa kunnallinen verotusjärjestel-
mä, jonka mukaan kunnat ja maakunnat saavat verottaa asukkaidensa ansiotuloja 
päättämällään veroprosentilla. Ansiotulot koostuvat pääasiassa palkkatuloista, 
mutta myös työttömyys- ja sairausvakuutuskorvaukset sekä muut sosiaalituet 
kuuluvat verotettavien tulojen piiriin. Keskimääräisten veroasteiden kehitys vuo-
sina 1975–2006 on esitetty kuvassa 6. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti 
vuonna 2005 oli 20,84 prosenttia, maakuntavero 10,76 prosenttia ja näiden yh-
teenlaskettu summa eli paikallisveroaste 31,60 prosenttia. Korkein kokonaisvero-
aste Dals-Edsin kunnassa oli 34,24 prosenttia ja matalin 28,90 prosenttia 
Kävlingen kunnassa. 

Kuva 6 Paikallisveroaste Ruotsissa vuosina 1975–2006 
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* Vuoteen 1999 saakka paikallisveroasteeseen kuului myös kirkollisvero. 

Kunnat ja maakunnat saavat kerätä palvelumaksuja tuottamistaan palveluista tuo-
tantokustannusperiaatteen mukaisesti. Muita tulonlähteitä kunnille ja maakunnil-
le ovat vuokra- ja korkotuotot sekä osakekaupoista saatavat ylimääräiset voitot.
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4.3 Vuoden 2005 alusta käyttöönotettu tasausjärjestelmä 

Vuonna 1996 otettiin käyttöön yleinen valtionapu, joka oli samansuuruinen asu-
kasta kohti laskettuna kunnille ja maakunnille. Yleisen valtionavun rinnalla kui-
tenkin säilyi myös korvamerkittyjä valtionapuja. Koska palvelujen tuottamisen 
edellytykset eroavat kuntien ja maakuntien kesken, otettiin vuonna 1996 käyt-
töön sekä tulo- että kustannustasauksen sisältävä tasausjärjestelmä. 

Vuonna 1996 käyttöönotetusta tasausjärjestelmästä kehitetty kunnallistaloudelli-
nen tasausjärjestelmä otettiin Ruotsissa käyttöön 1.1.2005. Uuteen järjestelmään 
siirryttäessä poistettiin sekä yleinen valtionapu että tiettyjä määrätyn hallin-
nonalan käyttöön tarkoitettuja valtionapuja. Uudessa järjestelmässä vastaava 
summa käytetään tasaamaan asukaskohtaisissa veropohjissa olevia eroja kuntien 
ja maakuntien välillä. Järjestelmä perustuu tulo- ja kustannustasaukseen kahden-
laisen järjestelmän kautta. Järjestelmät tasaavat eroja erikseen sekä kuntien että 
maakuntien välillä.

Kuten vanhan, myös uuden tasausjärjestelmän tarkoituksena on taata kaikille 
kunnille ja maakunnille tasavertaiset taloudelliset edellytykset peruspalvelujen 
tuotantoon kunnan tai maakunnan sijainnista tai rakenteellisista ominaisuuksista 
riippumatta. Kunnat ja maakunnat eroavat toisistaan taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamisessa, mikä johtuu pääasiassa kuntien välisistä eroista asukaskohtaisis-
sa veronalaisissa tuloissa, maantieteellisissä tekijöissä ja ikärakenteessa.

Tasausjärjestelmän avulla on pyritty luomaan kuntien (ja maakuntien) välille  
tasavertainen tilanne laissa ja asetuksissa säädettyjen palvelujen tuottamiseen. 
Tasauksen jälkeen jäljelle jäävien tulo- ja palvelutasoerojen voidaan sanoa johtu-
van tehokkuuseroista, ei kuntien tai maakuntien välisistä rakenteellisista eroavai-
suuksista. Tasausjärjestelmä jakautuu viiteen osaan: tulotasaus, kustannustasaus, 
rakenteellinen avustus, siirtymäavustus ja säätelyavustus/-maksu.

Vuonna 2005 toteutetun kunnallistaloudellisen tasauksen jakautuminen eri ta-
sausjärjestelmän osien kesken on esitetty kuvassa 7. Sekä kunnille että maakun-
nille maksettavista tasausavustuksista suurin osa maksetaan tulotasausavustuk-
sina. Vuonna 2005 kunnat ja maakunnat saivat tulotasausavustuksia yhteensä 
noin 60 miljardia kruunua (6,5 miljardia euroa) ja maksoivat tulotasausmaksuina 
noin 5,6 miljardia kruunua (0,6 miljardia euroa). Pienempiä eriä maksetaan ra-
kenteellisina avustuksina ja siirtymäavustuksina (kunnille ja maakunnille yhteen-
sä noin 4 miljardia kruunua). 

Kustannustasaus on valtion kannalta kustannusneutraali, eli kunnilta ja maakun-
nilta kerättävien kustannustasausmaksujen ja kuntien ja maakuntien maksamien 
kustannustasausavustusten määrät ovat yhtä suuret. Kustannustasausjärjestelmän 
kautta tasattiin eroja rakenteellisissa kustannuksissa vuonna 2005 yhteensä noin 6 
miljardilla kruunulla (0,65 miljardilla eurolla).
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Kuva 7 Tasaus lajeittain vuonna 2005, miljardia kruunua 
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4.3.1 Tulotasaus

Suurin ero aiempaan paikallishallintojen välillä tapahtuneeseen tasaukseen näh-
den on uuden järjestelmän tulotasausavustus, joka on pääasiassa valtion rahoit-
tama. Uuden tasausjärjestelmän tullessa voimaan 1.1.2005 aikaisempi yleinen 
valtionapu poistettiin, ja siihen suunnatut varat käytetään uudessa järjestelmässä 
tulotasaukseen kuntien ja maakuntien välillä. 

Tulotasauksen perustana on tasausraja, johon kuntien ja maakuntien asukaskoh-
taisia verotuloja verrataan. Verotasausperusta on kunnille 115 % kansallisesta 
keskimääräisestä asukasta kohti lasketusta verotulosta ja maakunnille 110 % vas-
taavasti lasketusta verotulosta. Tulotasausavustukseen ovat oikeutettuja ne kun-
nat ja maakunnat, joiden verotulot ovat pienemmät kuin tasausraja. Vastaavasti 
ne kunnat ja maakunnat, joiden verotulokertymä ylittää verotasausperustan, mak-
savat tulotasausmaksua.

Jos kunta tai maakunta kuuluu tulotasausavustuksen piiriin, käytetään tasauslas-
kennan perusteena (= laskennallinen verotulo) laskennallista keskimääräistä ve-
roprosenttia, joka on kunnille 95 % ja maakunnille 90 % koko maan 
verotettavilla tuloilla painotetusta keskimääräisestä veroasteesta vuonna 2003. 
Esimerkkilaskelmasta nähdään, miten tulotasausavustus määräytyy Svedalan 
kunnalle vuonna 2005 (Taulukko 4).
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Taulukko 4 Mallilaskelma 1: tulotasausavustuksen määräytyminen Svedalan 
kunnalle vuonna 2005 

A Kunnan verotulot v. 2005, SEK 2 804 243 454 
B Kunnan asukasluku, 1.11.2004 18 462 
C Kunnan asukaskohtaiset verotulot, SEK/asukas; A/B 151 893 
D Koko maan keskimääräinen verotulo, SEK/asukas 153 631 

E Kunnan asukaskohtaiset verotulot suhteessa koko maan 
vastaaviin, %; C/D 98,9 

F Yleinen tasausraja koko maassa, prosenttia 115 
G Kunnan verotasausperusta, SEK; B*D*F 3 261 785 850 
H Tasausavustuksen laskentaperusta , SEK; G-A 457 542 396 

I Kuntatason veroaste, 95 prosenttia * kansallinen keskivero-
aste v. 2003 (20,64)+0,09 (4,25-4,16) 19,70 

J Kunnan tulotasausavustus, SEK/asukas; H*I/B/100 4 882 
K Kunnan saama tulotasausavustus, SEK; J*B 90 131 484 

Jos taas kunta tai maakunta kuuluu maksamaan määrättyjen kuntien tai maakun-
tien joukkoon, on maksun suuruuden laskennassa perustana sekä kunnille että 
maakunnille 85 % koko maan keskimääräisestä veroasteesta vuonna 2003. Tästä 
esimerkkinä Vellingen kunta (ks. Taulukko 5). 

Taulukko 5 Mallilaskelma 2: tulotasausmaksun määräytyminen Vellingen 
kunnalle vuonna 2005 

A Kunnan verotulot v. 2005, SEK 5 811 447 505 
B Kunnan asukasluku, 1.11.2004 31 589 
C Kunnan asukaskohtaiset verotulot, SEK/asukas; A/B 183 971 
D Koko maan keskimääräinen verotulo, SEK/asukas 153 631 

E Kunnan asukaskohtaiset verotulot suhteessa koko maan 
vastaaviin, %; C/D 119,7 

F Yleinen tasausraja koko maassa, prosenttia 115 
G Kunnan verotasausperusta, SEK; B*D*F 5 581 007 108 
H Tasausmaksun laskentaperusta, SEK; G-A -230 440 397 

I Kuntatason veroaste, 85 prosenttia * kansallinen keskiveroas-
te v. 2003 (20,64)+0,09 (4-4,16) 17,63 

J Kunnan tulotasausmaksu, SEK/asukas; H*I/B/100 -1 286 
K Kunnan maksama tulotasausmaksu, SEK; J*B -40 623 454 

Aikaisempaan järjestelmään verrattuna tulotasausmaksun suuruus on pienempi, 
sillä maksun suuruuteen käytettävä kuntatason keskimääräinen veroaste-osuus 
(85 %) on alhaisempi kuin aiemmassa järjestelmässä. Lisäksi, tasausmaksun suu-
ruus lasketaan vain siltä osalta kunnan tai maakunnan keskimääräistä asukasta 
kohden laskettua verotuloa, joka ylittää verotasausperustan (kunnilla 115 % ja 
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maakunnilla 110 %), eikä koko 100 prosentin yli menevästä osasta kuten aiem-
massa järjestelmässä. 

Veroasteen nosto tai lasku ei vaikuta tasausavustuksen tai -maksun suuruuteen, 
koska tulotasausjärjestelmän käyttämä veroaste on kiinnitetty vuoden 2003 tasol-
le. Kunnan tai maakunnan veroasteen muutos vaikuttaa siis vain paikallishallin-
non omaan verotulokertymään. Uuden tulotasausjärjestelmän mukaan vuonna 
2005 13 kuntaa ja yksi maakunta maksavat tulotasausmaksua, kun vanhassa jär-
jestelmässä vuonna 2004 maksajina oli 54 kuntaa ja kaksi maakuntaa. Vuonna 
2005 Ruotsin valtio maksoi tulotasausavustuksia kunnille noin 45 miljardin 
kruunun (4,8 miljardia euron) ja maakunnille noin 14,9 miljardin kruunun edestä. 
Tasausmaksuja kunnat maksoivat valtiolle noin 3,4 miljardia kruunua (365 mil-
joonaa euroa) ja maakunnat noin 2,2, miljardia kruunua (0,24 miljardia euroa). 

4.3.2 Kustannuserojen tasaus 

Kustannustasausjärjestelmän tehtävä on tasata rakenteellisista eroista johtuvia 
kustannuseroja kuntien ja maakuntien välillä. Rakenteellisten erojen ajatellaan 
syntyvän eroista mm. väestön ikärakenteessa yms. ja heijastuvan palvelujen jär-
jestämiskustannuksiin siten, että kunnat ja maakunnat eivät voi niihin vaikuttaa. 
Kunnat ja maakunnat, joiden kustannusrakenne on epäedullinen, saavat avustusta 
valtiolta. Vastaavasti edullisen kustannusrakenteen kunnat rahoittavat kustannus-
tasausta.

Kustannustasausjärjestelmä on siis itse itsensä rahoittava, eli valtion talouden 
kannalta kustannusneutraali. Vanhaan järjestelmään verrattuna kustannustasaus-
järjestelmä on pysynyt pieniä muutoksia lukuun ottamatta entisellään. Uuteen 
järjestelmään siirryttäessä kustannustasausjärjestelmää on yksinkertaistettu ja 
aluepoliittiset osat vanhaa järjestelmää on siirretty uudeksi rakenteelliseksi avus-
tukseksi.

Kustannustasausjärjestelmän perusteet ovat samat kunnille ja maakunnille, ja 
laskennassa käytetään standardikustannuksia. Järjestelmä koostuu useista erilli-
sistä malleista, joista jokainen viittaa eri palveluihin. Kustannustasauksen palve-
luperustaisen rakenteen hyviä puolia ovat jokaisen osa-alueen huomioon-
ottaminen erikseen, mikä mahdollistaa pienempien yksityiskohtien huomioimisen 
järjestelmässä ja mahdollistaa järjestelmän ajantasaistamisen palvelurakenteen 
muuttuessa. Kustannustasauksen eri osamallien kohdentuminen eri rakenteellis-
ten kustannuserojen tekijöihin on esitetty taulukossa 7. Haittapuolena on nähty 
kustannustasauksen laskentaan käytettävien tekijöiden ja mallien suuri määrä. 
Toisaalta Ruotsissa on myös vallalla käsitys, jonka mukaan liian suuria mallien 
yksinkertaistuksia tehtäessä olennaisten kustannustekijöiden menettämisen riski 
on suuri. 
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Kuntakohtaisia malleja on yhdeksän ja maakuntakohtaisia yksi (terveyden- ja 
sairaanhoito). Lisäksi vastuun ollessa sekä kunnilla että maakunnilla, malli on 
yhteinen molempien järjestäjien kesken (julkinen liikenne). Osamallit on esitelty 
tarkemmin liitteessä 2. Mallien implikoima ero standardikustannuksissa kuvaa 
eroja todellisissa rakenteellisissa kustannuksissa kuntien (tai maakuntien) välillä.  

Taulukko 6 Kustannustasauksen osamallien kohdentuminen eri rakenteellis-
ten kustannuserojen tekijöihin 

OSAMALLI IKÄRAKENNE ETNISYYS SOSIOEKONOMISET 
OLOSUHTEET 

MAANTIEDE 

Kunnat     

Esikoulu
Peruskoulu
Toisen asteen kou-
lutus
Vanhushuolto 
Sosiaali- ja perhe-
huolto ( )

Ulkomaalaistaus-
taiset lapset ( )    

Väkiluvun muutos ( )    

Asutusrakenne    

Maakunnat     
Terveyden- ja sai-
raanhoito
Jaetut palvelut     

Julkinen liikenne    

* ( ) ikä kyseisessä mallissa tekijänä, mutta ei keskeisimpänä tasausperusteena 

Eri mallien palvelukohtaiset standardikustannukset lasketaan jakamalla kullekin 
kunnalle saatava muuttujan arvo maan keskimääräisillä kustannuksilla kyseiselle 
palvelulle. Kustannustasauksen tarkoituksena ei ole laskea kunnille ja maakunnil-
le niiden todellisia kustannuksia, vaan standardikustannus kuvaa sitä kustannusta, 
joka huomioiden rakenteelliset erot kunnalle tai maakunnalle tietystä palvelusta 
aiheutuu, jos se tuottaa palvelua keskimääräisellä kustannustasolla. Kaikista mal-
leista laskettua kokonaisstandardikustannusta kutsutaan kunnan tai maakunnan 
rakenteelliseksi kustannukseksi. Jos rakenteellinen kustannus on keskiarvoa kor-
keampi, kunnan tai maakunnan kustannusrakenteen katsotaan olevan keskimää-
räistä epäedullisempi ja kunta tai maakunta on oikeutettu avustukseen. Sama 
pätee päinvastoin kunnan rakenteellisen kustannuksen alittaessa keskiarvostan-
dardikustannukset. Koska kunnan tai maakunnan rakenteellisen avustuksen tai 
maksun suuruus määräytyy kunnan tai maakunnan suhteellisesta rakenteesta 
maan keskiarvoon nähden, vain maan keskimääräisen kustannustason muutok-
sesta poikkeava osa nostaa/laskee avustusta/maksua. 
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Kustannustasausjärjestelmän perusteella määräytyvien kustannustasausmaksua 
maksavien ja -avustuksia saavien kuntien yhteismäärät on esitetty taulukossa 8. 
Kustannustasauksen osamalleista lukumääräisesti eniten avustusta saavia kuntia 
on toisen asteen koulutuksen osamallin kautta, yhteensä 239 kuntaa. Myös pe-
ruskoulutuksen, merkittävän väkiluvun muutoksen ja vanhushuollon osamallien 
määräämä avustusta saavien kuntien lukumäärä ylittää kustannustasausmaksua 
maksavien kuntien lukumäärän. Mitä suurempi on avustusta saavien ja maksua 
maksavien kuntien lukumäärien erotus, sitä epätasaisempi kustannusrakenne 
kuntien välillä on kyseisen osamallin kohdalla. Suurin ero vuonna 2005 oli ul-
komaalaistaustaisten lasten määrään liittyvän osamallin kohdalla, jossa kustan-
nustasausavustuksen maksajina toimi 265 kuntaa ja tasausavustusta vastaanotti 
vain 25 kuntaa. 

Taulukko 7 Kustannusavustusta saavien ja maksavien kuntien lukumäärä 
osamalleittain vuonna 2005 

 KUNTIEN LKM 

KUSTANNUSTASAUKSEN OSAMALLI AVUSTUS MAKSU 
Ulkomaalaistaustaiset lapset 25 265 
Julkinen liikenne 58 232 
Väkiluvun muutos 156 134 
Asutusrakenne 86 204 
Toisen asteen koulutus 239 51 
Lastenhoito 59 231 
Peruskoulu 222 68 
Sosiaali- ja perhehuolto 30 260 
Vanhushuolto 202 88 

Esimerkkinä peruskoulutuksen osamallin standardikustannus lasketaan kertomal-
la kouluikäisten lasten (7–15-vuotiaat) osuus väestöstä kansallisilla keskimääräi-
sillä oppilaskohtaisilla kustannuksilla, ja Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulko-
puolella syntyneiden oppilaiden osuus äidinkielenopetuksen kustannuksilla. 
Osamalli huomioi lisäkustannuksia aiheuttavina tekijöinä myös pienet koulut ja 
koulukyytien määrän. Kunkin kunnan ja maakunnan keskimääräistä kustannusta-
soa määritettäessä laskelman perusteena käytetään tasausajankohtaa kaksi vuotta 
aiemmin toteutuneita kustannuksia kunnan ja maakunnan tilinpäätöstietojen poh-
jalta.

Monia kustannustasausjärjestelmässä käytettävistä tekijöistä, esimerkiksi ikära-
kennetta ja sosioekonomista asemaa kuvaavia tekijöitä, tarkistetaan vuosittain, 
mistä johtuen kuntien ja maakuntien rakenteellisten avustusten ja maksujen suu-
ruus vaihtelee vuosittain. Tästä syystä myös uudelleenjaettava summa vaihtelee 
vuodesta toiseen. Vuonna 2005 kustannustasausjärjestelmän kautta tasattiin ra-
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kenteellisia eroja kuntien välillä 4,6 miljardilla kruunulla (494 miljoonalla eurol-
la).

4.3.3 Rakenteellinen avustus 

Rakenteelliseen avustukseen ovat oikeutettuja kunnat, jotka vanhan järjestelmän 
voimassa ollessa olivat oikeutettuja kustannustasausjärjestelmään kuuluneeseen 
täydennysavustukseen. Rakenteellisen avustuksen tarkoituksena on vahvistaa 
niiden kuntien ja maakuntien asemaa, jotka kärsivät pienestä väkimäärästä tai 
työmarkkinoista johtuvista ongelmista. Avustuksen suuruus määräytyy vanhassa 
järjestelmässä talouden, työllisyyden ja heikon väestöpohjan mukaan lasketun 
standardikustannuksen suuruuden perusteella. Tyypillisiä rakenteellista avustusta 
saavia kuntia ja maakuntia ovat harvaanasutut kunnat ja maakunnat Keski- ja 
Pohjois-Ruotsissa sekä heikon työllisyystilanteen omaavat kunnat ja maakunnat 
ympäri maata. 

4.3.4 Siirtymäavustus

Vuosina 2005–2010 maksetaan erityistä siirtymäavustusta niille kunnille ja maa-
kunnille, joiden tulokertymä on huomattavasti pienentynyt johtuen uuteen tasaus-
järjestelmään siirtymisestä. Avustus jakaa järjestelmän muutoksesta johtuvan 
negatiivisen tulonmuutoksen useammalle vuodelle. Uuteen järjestelmään siirty-
misestä johtuva tulojen pieneneminen ei saa ylittää vuodessa 0,08 % kunnan ja 
0,04 % maakunnan veropohjasta. 

4.3.5 Säätelyavustus/-maksu

Säätelyavustus tai -maksu on julkisen vallan väline, jolla valtio kontrolloi tasaus-
järjestelmän todellisia kokonaiskustannuksia ja pyrkii vaikuttamaan keskus- ja 
paikallishallinnon välisiin rahoitusvastuisiin. Uuden, valtion rahoittaman tulo-
tasausjärjestelmän puitteissa tulotasausavustusten kustannukset kasvavat paikal-
lishallintojen verokannan kasvun myötä. Valtio ei voi tietää etukäteen, kuinka 
suureksi kustannukset kunakin vuonna kehittyvät. Jotta valtio voisi vaikuttaa 
paikallissektorin- ja valtiontalouteen, sen pitää pystyä vaikuttamaan kunnille ja 
maakunnille maksettavien avustusten kokonaismäärään ja säätelemään vastuiden 
muutoksiin paikallishallintojen ja valtion välillä. Jos maksettujen avustusten 
määrä vähennettynä saatujen maksujen kokonaismäärällä on pienempi kuin valtio 
on tarkoitukseen budjetoinut, saavat kaikki kunnat ja maakunnat säätelyavustusta 
eroa vastaavan määrän samansuuruisen asukasta kohti laskettuna. Jos taas mak-
settujen avustusten määrä vähennettynä saaduilla maksuilla ylittää valtion budje-
toidun määrän, joutuvat kaikki kunnat ja maakunnat maksamaan säätelymaksua. 
Tämä mahdollistaa valtion osallistumisen talouden toimintaan. 
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Tasausjärjestelmän vaikutus kuntien ja kuntaryhmien välisiin tuloeroihin näyttää 
Ruotsissa toimivan suurin piirtein samalla tavalla kuin Suomessa. Tasauksen jäl-
keen alueryhmien väliset erot asukaskohtaisissa tuloissa ovat hyvin pienet (Kuva 
8).

Kuva 8 Kuntien tulot tasausten jälkeen Ruotsissa vuonna 2005 
(SEK/capita) (alueryhmäjaottelun kuvaus liiteosassa)
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5 Suomi–Ruotsi-vertailu

Tässä luvussa tehdään lyhyt yhteenvedonomainen vertailu Suomen ja Ruotsin 
valtionosuus- ja tasausjärjestelmien välillä. Lähtökohtana todetaan maiden erot 
paikallishallinnontasojen toimintaympäristössä ja verotuksessa.

5.1 Toimintaympäristöt ja verotus 

Paikallistason toimintaympäristöjen erot ovat maiden välillä merkittävät. Ehkä 
merkittävimpinä maiden välisinä eroina on julkishallinnon toimintatasojen määrä 
sekä kuntakoko. Ruotsalainen paikallishallintojärjestelmä on kaksitasoinen sisäl-
täen valtion ja kuntien lisäksi myös maakuntatason, kun taas Suomessa kunnat ja 
kuntayhtymät muodostavat yhden paikallistason. Ruotsissa paikallishallintojär-
jestelmän muodosti v. 2006 yhteensä 290 kuntaa ja 20 maakuntaa, jolloin suurta 
väestöpohjaa vaativat palvelut on keskitetty maakuntatasolle. Samaan aikaan 
Suomessa oli 431 kuntaa. Vähäisemmästä kuntamäärästä johtuen kuntakoko on 
Ruotsissa selvästi Suomea suurempi. Hallinnontasoeron seurauksena kunnilla on 
Suomessa paljon enemmän tehtäviä kuin ruotsalaisilla kunnilla. Suomessa pien-
ten kuntien välinen yhteistyö on ”korvannut” puuttuvaa välihallinnontasoa. Mo-
lemmissa maissa julkishallinnon painopiste on selvästi paikallistasolla.

Verotulojen osalta voidaan todeta, että Ruotsin järjestelmässä valtiolla, kunnilla 
ja maakunnilla on veronkanto-oikeus, mutta veropohjasta päättää yksin valtio. 
Myös Suomessa kunnilla on veronkanto-oikeus ja veropohjasta päättää valtio. 
Merkittävä ero Suomen ja Ruotsin välillä paikallistason verotuksessa on siinä, 
että Ruotsissa kunnat ja maakunnat verottavat vain ansiotuloja, kun taas Suomes-
sa kunnilla on lisäksi yksinoikeus kiinteistöverotukseen ja ne saavat osuuden yh-
teisöverotuloista.

Erot paikallishallinnon tuloveroprosenttien tasoissa ovat maiden välillä huomat-
tavat. Suomessa keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2006 oli 18,5. 
Ruotsissa vastaava kunnan ja maakunnan veroprosenttien summasta muodostuva 
paikallisveroaste oli keskimäärin 31,6 prosenttia. Ero johtuu osin siitä, että Ruot-
sissa valtion tuloveroa maksavat vain keskitulon selvästi ylittävät tulonsaajat ja 
siitä, että Ruotsissa kunnilla ei ole yhteisö- eikä kiinteistöverotuloja. 

5.2 Valtionosuus- ja tasausjärjestelmät 

Ruotsissa kuntien ja maakuntien tukijärjestelmä koostuu viidestä osasta: tulo-
tasauksesta, kustannuserojen tasauksesta, rakenteellisesta avustuksesta, siirtymä-
avustuksesta ja säätelymaksusta. Järjestelmän hallinnointi on Ruotsissa keskitetty 
verohallinnolle. Tuet ja tasaukset otetaan huomioon yhdellä kertaa kuntien vero-
tulojen tilitysten yhteydessä. Suomessa kuntien valtionosuudet koostuvat sektori-



46

valtionosuuksista, yleisestä valtionosuudesta ja verotuloihin perustuvasta valti-
onosuuksien tasauksesta. Valtionosuusjärjestelmän hallinnointi on Suomessa ha-
jautettu sektoriministeriöihin, jotka myös maksavat kunnille oman hallinnon-
alansa valtionosuudet. Kuntien verotulojen tilityksestä vastaa verohallinto, joka 
Suomessa toimii täysin erillään valtionosuusjärjestelmästä.  

Tulotasaus on Ruotsissa paikallishallinnon tukijärjestelmän tärkein osa ja se ra-
hoitetaan pääasiassa valtion budjetista. Järjestelmä perustuu ns. laskennalliseen 
verotuloon. Laskennallisen verotulon määräytymisessä otetaan huomioon kunnan 
kahden vuoden takainen aito veropohja, mutta vain 95 tai 85 prosenttia koko 
maan keskimääräisestä laskennallisesta kunnallisveroasteesta riippuen siitä, onko 
kunta tulotasauksen saaja vai tasausvähennyksen maksaja. Järjestelmässä kunnil-
le taataan 115 prosenttia maan keskimääräisestä laskennallisesta verotulosta. Ta-
sausrajan ylittävät kunnat maksavat tasausmaksua, mutta näin kerättävillä 
tasausmaksuilla rahoitetaan vain osa järjestelmästä.

Suomessa tasausjärjestelmän laskentaperiaate muistuttaa Ruotsissa käytössä ole-
vaa mallia, mutta on yksityiskohdiltaan huomattavan erilainen. Kunnille taataan 
Suomessa 91,86 prosenttia keskimääräisestä laskennallisesta verotulosta, jonka 
määräytymisessä käytetään kahden vuoden takaisia veropohjatietoja. Laskennas-
sa veroprosenttina käytetään kuntien veroprosenttien painotettua keskiarvoa. Ve-
rotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus lasketaan erillään sektorivaltion-
osuuksista, mutta tasaukset yhdistetään tietyin osuuksin sektorivaltionosuuksiin 
joko lisäyksinä tai vähennyksinä. Toisin sanoen tasaus maksetaan kunnille valti-
onosuuden lisäyksenä ja tasausrajan ylittävien kuntien valtionosuuksia vähenne-
tään summalla, joka on 37 prosenttia tasausrajan ylimenevästä osasta. Toisin 
kuin Ruotsissa, tasausjärjestelmällä on rahoituskokonaisuudessa kustannustasa-
usta pienempi merkitys. Toinen ero Ruotsiin nähden on, että tasaukset rahoite-
taan kokonaan kuntien keskinäisin tulonsiirroin. 

Kustannuserojen tasaus on Ruotsissa kokoluokaltaan selvästi pienempi osa jär-
jestelmää. Se rahoitetaan kokonaan kuntien keskinäisin tulonsiirroin. Suotuisim-
pien olosuhteiden kunnat rahoittavat vaikeammissa olosuhteissa toimivien 
kuntien saaman lisäavustuksen. Poikkeavien kustannuserojen – ns. standardikus-
tannusten erojen – määrittelyyn käytetään asukaskohtaisia malleja (5 erillistä sek-
torimallia), joiden perusteella kunkin kunnan kustannuksia verrataan 
keskimääräisiin kustannuksiin. 

Suomessa ns. sektorivaltionosuudet koostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
sivistystoimen valtionosuuksista, jotka määräytyvät tiettyjen rahoitustarvetta ja 
epäsuotuisia olosuhteita kuvaavien tekijöiden perusteella. Sosiaali- ja terveyden-
hoidon laskennallisten valtionosuuksien määrittämisessä käytetään kahta erillistä 
mallia. Sivistystoimen valtionosuuksien määräytymiseen käytetään kahdeksaa eri 
mallia, joista perusopetuksen malli on selvästi monimutkaisin osa koko suoma-
laista valtionosuusjärjestelmää. Sektorivaltionosuuksien osuus on Suomen järjes-
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telmäkokonaisuudessa selvästi merkittävämpi verrattuna tulotasaukseen. Sektori-
valtionosuudet rahoitetaan Suomessa kokonaan valtion budjetista. Käytäntö on 
siten päinvastainen Ruotsiin verrattuna. 

Muut valtion paikallistasolle maksamat tuet koostuvat Ruotsissa rakenteellisesta 
avustuksesta, joka turvaa harvaan asutuimpien ja syrjäisten kuntien asemaa. Siir-
tymäavustus on nimensä mukaan tilapäinen tukijärjestely, joka liittyy v. 2005 
alusta voimaan tulleen uuden valtionosuusjärjestelmän aiheuttamiin kuntakohtai-
siin muutoksiin. Säätelymaksu on tekninen instrumentti, joka takaa sen, että val-
tiolla on viimekätinen mahdollisuus säädellä kuntien rahoitusta.

Suomessa kunnille maksetaan ns. yleistä valtionosuutta, joka määräytyy mm. 
asukasluvun ja syrjäisyyden perusteella. Järjestelmämuutosten yhteydessä kun-
nille on maksettu tiettyjen siirtymäaikojen ajan siirtymätukia, jotka on usein 
”upotettu” sektorivaltionosuuksiin. Lisäksi Suomessakin on valtionosuusjärjes-
telmässä käytössä teknisiä kertomia, joilla taataan valtionosuuksien pysyminen 
valtion budjetin rajoissa. Kertoimet ovat kuitenkin sektorivaltionosuuksien osia. 

Yhteenvetona molempien maiden valtionosuus- ja tasausjärjestelmistä voidaan 
todeta, että ne tuottavat lopputuloksena erittäin pienet tuloerot alueiden ja kuntien 
välillä. Kustannustasoltaan ja epäsuotuisien olosuhteiden kuntien tulot ovat 
kummassakin maassa korkeammat kuin muiden kuntien.  
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6 Yhteenveto ja pohdintaa 

Suomen kuntien valtionosuusjärjestelmä vaikuttaa Ruotsin järjestelmään verrat-
tuna hajanaiselta. Tämä liittyy kahteen päätekijään. Ensinnäkin, Ruotsissa järjes-
telmää hallinnoi yksi taho, kun taas Suomessa hallinta on hajautettu kolmeen 
ministeriöön. Ilmeisesti Suomessa on ajateltu, että ministeriöillä olisi rahoitusjär-
jestelmän maksatusvastuun kautta kuntiin päin vaikutusvaltaa, josta ei ole valti-
onosuusjärjestelmien uudistusten yhteydessä haluttu luopua. On kuitenkin 
kyseenalaista mikä merkitys tällä seikalla on korvamerkitsemättömien yleisten 
valtionosuuksien maailmassa. Toinen hajautuneisuuteen vaikuttava tekijä on ve-
rotulojen, valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen erillisyys kuntien verotulois-
ta. Verotulot maksetaan Suomessa kunnille erikseen. Ruotsissa taas kuntien 
kaikki tulot tilitetään kerralla.

Olisiko rahoituskanavien keskittämisestä sitten hyötyä? Voidaan ajatella, että 
kuntien toiminnan läpinäkyvyys asukkaisiin päin paranisi yhtenäisemmän rahoi-
tusjärjestelmän myötä. Lisäksi siitä saattaisi olla etua valtion budjetin valmiste-
lun näkökulmasta. Nykyisin Suomen kuntatalouden kokonaisuutta tarkastellaan 
erillisin neuvottelumenettelyin (KUTHANEK) ja peruspalvelubudjetin avulla. 
Yhden rahoituskanavan käytäntö saattaisi helpottaa tätä työtä. Ruotsin järjestel-
mä voisi siis hyvinkin toimia tältä osin mallina Suomelle. 

Rahoitusjärjestelmän keskittämistä koskevat ajatukset eivät ole Suomessa uusia. 
Esimerkiksi kuntatalouden selvitysmies Pekkarinen esitti jo vuosia sitten Suomen 
järjestelmän muuttamista keskitetympään suuntaan siten, että järjestelmää hallin-
noisi yksi ministeriö. Lisäksi selvitysmiehen ehdotuksen mukaan valtionosuudet 
olisi koottu kerralla verotilitysten yhteydessä määräytyviksi, kuten nykyisin on 
Ruotsissa käytäntönä. 

Viime aikoina kuntien rahoitusta koskevassa julkisessa keskustelussa on usein 
käytetty termiä ”Ruotsin malli”. Lehdistä on helposti saanut käsityksen, jonka 
mukaan ”Ruotsin malli” tarkoittaisi tilannetta, jossa kunnat saisivat itselleen ko-
ko tuloveron tuoton, jonka jälkeen valtionosuuksista voitaisiin luopua. Jäljelle 
jäisi vain kuntien keskinäinen tasausjärjestelmä. Tässä raportissa esitetyn yksin-
kertaisen vertailun perusteella voidaan todeta, että Ruotsissa on edelleen valtion-
osuusjärjestelmä, jossa otetaan huomioon paitsi kuntien erot tulopohjissa, myös 
erot kustannuksiin vaikuttavissa tekijöissä. Järjestelmää rahoitetaan ja toteutetaan 
Suomessa ja Ruotsissa eri tavoin, mutta perusidea on molemmissa sama. On pal-
jolti makuasia rahoitetaanko kustannuseroja tasaava järjestelmä valtion vai kunti-
en toimesta, tai onko verotulojen tasaus järjestelmän kokonaisuudessa se 
tärkeämpi elementti. Toisaalta järjestelmän hallinnointia verotilitysten yhteydes-
sä helpottanee Ruotsissa se, että painopiste on veropohjan tasauksessa.
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Paikallishallinnon rahoitusjärjestelmän näkökulmasta parasta olisi, jos se tuottaisi 
jokaisen kunnan kannalta oikeudenmukaisen tuen niin, että kuntien väliset vero-
prosenttien erot heijastaisivat vain eroja palvelujen laatuun liittyvissä preferens-
seissä sekä palvelutuotannon tehokkuudessa. Tällöin järjestelmä olisi aidosti 
läpinäkyvä veronmaksaja- äänestäjän näkökulmasta, ja kuntien välinen vertailu 
olisi joka suhteessa helpompaa. Vaikka ruotsalaista useisiin osamalleihin perus-
tuvaa paikallishallinnon rahoitusjärjestelmää ei ehkä voi kehua yksinkertaiseksi, 
täyttää se kuitenkin yksikanavaisena suomalaista järjestelmää paremmin tämän 
läpinäkyvyysvaatimuksen.  
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LIITE 1 

RUOTSIN KUNTIEN ALUERYHMÄJAKO 

Suuret kaupungit 
Kunnat, joiden asukasluku yli 200 000 

Lähiöalueet 
Kunnat, joiden asukkaista yli 50 % työskentelee oman kunnan ulkopuolella (suu-
rin osa työssäkäyntialueista suuria kaupunkeja) 

Suuret keskukset 
Kunnat, joiden asukasluku 50 000–200 000 ja asukastiheysaste yli 70 prosenttia 

Työssäkäyntialueet
Kunnat, joiden asukkaista 40–50 prosenttia työskentelee oman kunnan ulkopuo-
lella

Maaseutumaiset kunnat 
Kunnat, joissa alle 20 000 asukasta ja väestön tiheys alle 7 asukasta/ km2

Teollisuuskaupungit 
Kunnat, joiden 16–64-vuotiaasta väestöstä yli 40 prosenttia työskentelee teolli-
suudessa

Yli 25 000 asukkaan kunnat 
Kunnat, joiden asukasluku on yli 25 000 ja jotka eivät kuulu mihinkään muuhun 
ryhmään 

12 500–25 000 asukkaan kunnat 
Kunnat, joiden asukasluku 12 500–25 000 ja jotka eivät kuulu mihinkään muu-
hun ryhmään 

Alle 12 500 asukkaan kunnat 
Kunnat, joiden asukasluku on alle 12 500 ja jotka eivät kuulu mihinkään muuhun 
ryhmään



54

LIITE 2

RUOTSIN KUSTANNUSTASAUSJÄRJESTELMÄN OSAMALLIT 

Kunnat 

Esikoulu 
ikärakenne
vanhempien ansiotaso 
asukastiheys

Peruskoulu
ikärakenne
ulkomaalaistaustan omaavat lapset 
taajama-aste

Toisen asteen koulutus 
ikärakenne
koulutusala 
asutusrakenne

Vanhushuolto 
ikärakenne
sukupuolijakauma
ammatillinen tausta 
siviilisääty 
pohjoismaiden ulkopuolisten 
osuus, taajama-aste

Väkiluvun muutos 
yli 2 % vähennys asukasmäärässä 
viimeisen 10 vuoden aikana 
oppilasmäärän muutos 
väestönkasvu

Sosiaali- ja perhehuolto 
ulkomailla syntyneet pakolaiset ja 
heidän lähisukulaiset 
muut Pohjoismaiden ja EU:n  
ulkopuolella syntyneet 
työttömät ilman tuloja 
yksinhuoltajaäidit
matalapalkkaiset miehet 
asumistiheys

Ulkomaalaistaustaiset lapset 
0–19-vuotiaat ulkomaalaistaus-
taisten lasten osuus 

Asutusrakenne 
lämmitys
tiet ja kadut 
rakennuskustannukset 
maaseutumaisuudesta johtuvat 
hallinnon, liikkumisen ja pelastus-
toiminnan erityiskustannukset 

Kuntien ja maakuntien välillä 
jaetut palvelut 

Julkinen liikenne 
harva tieverkko 
työmatkaliikenne
taajama-aste

Maakunnat 

Terveyden- ja sairaanhoito 
erityishoitoa vaativat ryhmät 
sukupuolijakauma
ikärakenne
työllisyystilanne
tulot
asumismuoto 

    taajama-aste 
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