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Tiivistelmä: Tutkimus on kansainvälinen katsaus kuntien tai hieman toisin il-
maistuna paikallisen julkisen sektorin rahoituksen muotoihin ja rakenteisiin. Työ
on laadittu sisäministeriön asettaman kuntien tulopohjatyöryhmän toimeksian-
nosta. Siinä käsitellään ensin julkistalouden teoriassa esitettyjä näkökohtia pai-
kalliselle julkiselle taloudelle sopivista (ja sopimattomista) tehtävistä ja
rahoituksen muodoista. Tämän jälkeen esitetään EU-maita, Yhdysvaltoja, Aust-
raliaa sekä Japania koskevia tietoja koko julkisen ja erityisesti paikallisen julkisen
sektorin koosta ja rahoitusmuodoista. Tutkimuksen perusteella eri maiden välillä
on verraten suuria eroja sekä paikallissektoreiden koossa että niiden rahoituksen
muodoissa. Nämä ovat vain osittain ymmärrettävissä julkisen talouden rahoitus-
ratkaisuja koskevien periaatteiden perusteella. Historialliset ja institutionaaliset
erot näyttävät hallitsevan eri maiden ratkaisuja. Rahoitusta ja tehtäviä koskevien
periaatteiden mukaisesti yhteistä on kuitenkin se, että missään maassa kuntasek-
torin ratkaisuilla ei tähdätä selkeisiin suhdannepoliittisiin tai tulonjakotavoittei-
siin.
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Abstract: This study is a survey on the structures and forms of finance of the
local public sector. It has especially been done for the Working Group on Local
Public Finance appointed by the Ministry of Interior. We first consider principles
concerning suitable (and unsuitable) tasks and forms of finance for different
levels of the public sector. Thereafter, we present information on the public
sector,  and especially the local public sector and its forms of finance in EU
countries, the United States, Australia and Japan. According to our results, there
are considerable differences both in the structures of public sectors, and in size
and forms of finance at the local level. The structures and forms of finance are
only partly understandable on the basis of principles of public finace. Historical
and institutional differences seem to dominate the solutions in different countries.
However, in concord with the principles considered, it is a common feature to all
countries that nowhere local public finance aims at clear stabilisation or
distribution targets.
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1 Johdanto

Tässä kirjoituksessa tehdään kansainvälinen katsaus kuntien tai hieman toisin
ilmaistuna paikallisen julkisen sektorin rahoituksen muotoihin ja rakenteisiin.
Työhön sisältyy myös lyhyt katsaus rahoituksen periaatteisiin, jotta voitaisiin
arvioida, vastaako kansainvälinen käytäntö periaatteellisia suuntaviivoja tai onko
esiintynyt muutosta niiden suuntaan. Työ on laadittu sisäministeriön asettaman
kuntien tulopohjatyöryhmän käyttöön.

Kuntien rahoitusratkaisut ovat osa koko julkisen sektorin perusproblematiikkaa
eikä niitä voi käsitellä täysin erillisinä kysymyksenä. Yksityisen ja julkisen sekto-
rin työnjako määrittelee julkisen sektorin tehtävien laajuuden ja kokonaisrahoi-
tustarpeen. Julkisen sektorin hierarkkinen rakenne kansallisvaltion sisällä määrit-
telee eri aluetasojen lukumäärät ja eri tasoilla olevien yksiköiden koot (tai koko-
jakaumat) tehtävät ja rahoitusrakenteet. Peruskysymys tässä yhteydessä on, mitkä
tehtävät sopivat kunkin tason hoidettavaksi, mitkä ovat kullekin tasolle sopivia
rahoituksen muotoja ja vaatiiko ko. tehtävien hoito mahdollisesti toisten (yleensä
ylempien) tasojen rahoitusta ja/tai ohjausta vai ei.

Liittovaltioissa julkisen sektorin hierarkkinen rakenne poikkeaa yhtenäisvaltiois-
ta, mutta jälkimmäisissäkin sisäisen rakenteen portaiden lukumäärät vaihtelevat.
Valtion (tai liittovaltion) alapuolella voi olla kuntatason lisäksi yksi tai useampia
välitasoja omine tehtävineen ja rahoitusmuotoineen.  Tässä raportissa yksi kes-
keinen kysymys liittyy desentralisaation asteeseen siinä mielessä, miten paljon
tehtäviä hoidetaan alue- tai paikallistasolla. Toinen kysymys koskee autonomiaa
eli sitä, kuinka itsenäisesti tehtävien hoidosta ja rahoituksesta voidaan päättää eri
tasoilla. Jos tehtävien hoidosta aiheutuvat menot poikkeavat jollain hierarkian
tasolla omien rahoituslähteiden tuotosta, syntyvä fiskaalinen vaje katetaan val-
tionaputyyppisillä tulonsiirroilla fiskaalisen ylijäämän tasoilta.

Muilta tasoilta saatujen tulonsiirtojen rinnalla kuntatason rahoitus koostuu pää-
osiltaan omista veroista tai osuuksista määrättyjen verojen tuottoihin, palvelu-
ym. maksuista ja velkarahoituksesta. Periaatteelliselta kannalta voidaan kysyä,
minkä muotoiset valtionavut, verot ja maksut soveltuvat paikallistasolle niiden
tehtävien hoitoon liittyen? Toisaalta voi kysyä, onko ko. periaatteellisilla näkö-
kohdilla ja kansainvälisessä vertailuaineistossa havaittavilla ratkaisuilla jokin
yhteys? Jos vertailuaineiston perusteella esiintyy laaja kirjo eri ratkaisuja, voi-
daan kysyä havaitaanko aineistossa jotain tendenssejä kohti periaatteellisesti oi-
keansuuntaista ratkaisua vai kulkeeko kukin maa omia latujaan. Tämä
kysymyksenasettelu liittyy osaltaan syvenevään integraatioon ja sen mahdollisiin
verokilpailua koskeviin vaikutuksiin. Onko syvenevä integraatio jo vaikuttanut
julkisten sektorien ja sen mukana myös paikallistason rahoituksen rakenteisiin
kansainvälisessä vertailuaineistossa näkyvällä tavalla? Entä miten vero- ja palve-
lutarjontakilpailu vaikuttaa maan sisällä kuntien ym. alueyksiköiden mahdolli-
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suuksiin harjoittaa omintakeista politiikkaa. Kapitalisoituvatko kilpailevien kunti-
en vero- ja palvelutarjontaerot kiinteistöjen hintaeroiksi? Myös tällaisia kysy-
myksiä liittyy kuntien rahoitukseen.

Tämän raportin päätarkoituksena on antaa peruskuvaus kuntien rahoituksen ny-
kytilanteesta sekä muutossuunnista 1980- ja 1990-luvuilla. Kansainvälisen ver-
tailuaineiston esittelyn jälkeen käsitellään muutamia maittaisia tapauksia ja niissä
joko toteutettuja tai ehdotettuja kuntien rahoitusaseman reformeja perusteluineen.
Tämän toivotaan antavan perspektiiviä myös Suomessa käytävälle keskustelulle.
Jo tässä vaiheessa on kuitenkin syytä todeta, että paikallistason rahoitusjärjeste-
lyissä ei välttämättä ole vain yhtä universaalisti toimivaa perusmallia, etenkään
jos maan aluerakenne ja paikallisyhteisöjen koko sekä kuntien asema, tehtävät ja
niiden hoitotavat poikkeavat merkittävällä tavalla.

On myös syytä korostaa, että viime kädessä kaikkia rahoitusratkaisuja tulee arvi-
oida ei vain kuntien tai valtion näkökulmasta, vaan erityisesti kansalaisten (koti-
talouksien) hyvinvoinnin näkökulmasta. Näin ajatellen valtio, kunnat yms. ovat
vain välineellisessä asemassa. Niiden tehtävät ja rahoitus on pyrittävä asemoi-
maan sekä kansalaisina että kuntalaisina toimivien ihmisten intressiä edistävällä
tavalla. Tässä asemoinnissa historiallisilla tekijöillä samoin kuin ajankohtaisilla
kysymyksilläkin on oma merkityksensä. Tottumus vanhaan ja muutoksiin liittyvät
tulon- ja varallisuudenjakovaikutukset ovat usein esteinä uudistuksille, vaikka
niihin liittyisi muuten hyviä ominaisuuksia. Pitkäaikaisiksi tarkoitettuja reforme-
ja, kuten merkittäviä paikallistason rahoitusrakenteiden uudistuksia tulisi kuiten-
kin tarkastella pidemmän aikavälin vaikutusten näkökulmasta. Jos uudistukset
ovat toteuttamiskelpoisia, siirtymävaiheen ei-toivottavia tulon- ja varallisuuden
uudelleenjako- ym. vaikutuksia kannattaa lieventää määräaikaisin toimin. Sa-
manlaisia näkökohtia liittyy uudistuksiin, joiden lähtökohtana ovat taloudellisen
tilanteen tai toimintaympäristön muutokset. Usein ne pakottavat arvioimaan uu-
delleen sekä toimintoja että niiden rahoitusta.

Raportti etenee seuraavasti. Luvussa 2 tarkastellaan kuntien rahoitusmallien peri-
aatteellisia yhteyksiä julkisen sektorin tehtäviin ja rakenteisiin. Pääpaino on kan-
sallisvaltion sisäisissä kysymyksissä. Kansainvälisen talouden, erityisesti EU-
jäsenyyden ja tulevaan talous- ja rahaliittoon kuulumisen asettamia rajoituksia
kansallisvaltio- ja paikallistason ratkaisuille eli integraatio- (tai EU-) problema-
tiikkaa ei käsitellä koko laajuudessaan. Raportissa ei tehdä eroa kaupunki- ja
maaseutukuntien kesken, koska yleisperiaatteet ovat molemmille samat, vaikka
niiden relevanssi vaihteleekin mm. aluerakenteen ja kuntakoon myötä. Luvussa 3
kuvataan julkisen sektorin rakennetta, kokoa ja roolia katsaukseen sisältyvissä
maissa. Luku 4 on raportin pääluku. Siinä esitellään ensin pääpiirteittäin
kuntien rahoitusrakenne eri maissa. Sen jälkeen tarkastellaan rahoituksen pääeriä
eli verotusta, valtionapuja, maksuja ja velkarahoitusta yksityiskohtaisemmin.
Luvussa 5 käydään läpi muutamia maakohtaisia ratkaisuja. Norjan tapaus on si-
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käli mielenkiintoinen, että maassa on vastikään valmistunut kuntien rahoitusta
käsittelevä komiteanmietintö uudistusehdotuksineen. Muista Pohjoismaista Ruot-
sin ja Tanskan tapauksia esitellään rinnakkain. Näiden ohella kuvataan Ison-
Britannian ja muiden anglosaksisten maiden järjestelmiä ja niiden viimeaikaisia
muutoksia. Luvussa 6 on yhteenveto kansainvälisen vertailun antamasta nykyti-
lanteesta ja mahdollisista muutossuunnista kuntien rahoituspohjan kehityksessä.
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2 Kuntien rahoitusmallien yhteys julkisen sektorin
tehtäviin ja rakenteisiin

2.1 Johdanto

Tässä luvussa tarkastellaan periaatteellisia näkökohtia, joilla on (tai pitäisi teo-
reettiselta kannalta olla) vaikutusta paikallistason ja itse asiassa julkisen sektorin
kaikkien tasojen rahoitusratkaisujen valintaan. Havaitaan, että rahoitusratkaisut
eivät ole muista tekijöistä riippumattomia, vaan osa kokonaisuutta, jonka muita
keskeisiä elementtejä ovat julkisen sektorin tehtävät sekä sen sisäinen hierarkki-
nen rakenne.

Seuraavassa lähdetään liikkeelle julkisen sektorin tehtävistä ja siitä, tulisiko nii-
den hoito keskittää vai hajauttaa (kappale 2.2). Tässä yhteydessä tulee esille jul-
kisen sektorin hierarkkisen rakenteen merkitys ja eri tehtävien hoidon
yhtymäkohtia rahoitukseen. Tämän jälkeen tehdään yhteenveto, mitkä rahoituk-
sen muodot sopivat kullekin julkisen sektorin tasolle (kappale 2.3). Erityisesti
huomiota kiinnitetään paikallisen julkistalouden (kuntien) rahoitukseen liittyviin
periaatteellisiin näkökohtiin.

Esitys perustuu pääosin julkistalouden (public economics) lukemattomista oppi-
kirjoistakin löytyviin perusesityksiin (ks. esim. Boadway ja Wildasin 1984,  Cul-
lis ja Jones 1997 tai Rosen 1995). Vastaavat näkökohdat ovat usein esillä myös
kunnallistalouden (local public finance) ja kaupunkitaloustieteen oppikirjoissa
(ks. esim. Pedersen 1995 ja Fisher 1996). Kiinnostava kysymys onkin, mikä yh-
teys esiteltävillä periaatteellisilla näkökohdilla on vallitsevan kansainvälisen
käytännön ja sen muutossuuntien kanssa. Onko niillä paljon yhtymäkohtia, vai
ovatko eri maat kulkeneet omia latujaan historiallisista tai muista syistä? Vai
esiintyykö konvergenssia johonkin muuhun suuntaan? Toisaalta voi kysyä, mikä
on vallitsevien rakenteiden ja Euroopan paikallisen itsehallinnon julistukseen
(European charter of local self-government) sisältyvien subsidiariteettia korosta-
vien näkökohtien suhde yleensä ja erityisesti rahoituksen (julistuksen artikla 9)
osalta.

2.2 Julkisen sektorin tehtävistä ja niiden hoitajiksi sopivista tasoista

Jo vakiintuneen Richard Musgraven esittämän (ks. R. Musgrave 1959) luokittelun
mukaan julkisen sektorin kolme päätehtävää ovat talouden vakaasta kehityksestä
huolehtiminen (stabilisaatiotehtävä), tuotanto-, investointi- ja kulutuspäätösten
ohjaustehtävä (allokaatio- eli voimavarojen kohdentamistehtävä) sekä sopivasta
hyvinvoinnin jakautumisesta - tai suppeammin ainakin tulonjaosta -  huo-
lehtiminen (distribuutiotehtävä).  Näiden tehtävien ovat markkinoiden epäonnis-
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tumiset, joita tulisi julkisen sektorin toimin ”korjata”. Julkisen sektorin rakentee-
seen liittyy kysymys, millaisia julkisen sektorin tasoja tulisi olla ja mitkä olisivat
kullekin tasolle sopivat tehtävät ja niiden hoidosta seuraavat menorakenteet sekä
vastaavasti kullekin tasolle sopivat rahoitusmuodot? Tähän ns. fiskaalista federa-
lismia koskevaan kysymykseen liittyen esitetään musgravelainen perusnäkemys
julkisen sektorin eri aluetasoille sopivasta roolista (ks. Musgrave ja Musgrave
1989 ja Oates 1972).  Esityksessä etualalla ovat kansallisvaltion sisäiset suhteet,
mutta esille tulee myös näkökohtia, joilla on relevanssia julkisen sektorin tehtävi-
en ja rahoituksen osalta EU:n tasolla ja osin maailmanlaajuisestikin. Paikallista-
son kysymyksiä on ”musgravelaisittain” pohdittu Suomessa aiemminkin (ks.
esim. Loikkanen 1984, 1994) ja ne ovat integraation myötä tulleet uudelleen
ajankohtaiseksi (ks. EMU-asiantuntijaryhmän Rahaliitto ja Suomi (1997) nimistä
raporttia taustajulkaisuineen ja esim. Parviainen 1996).

Seuraavassa julkistaloustieteen valtavirtanäkemys markkinoiden epäonnistumis-
ten korjaamistarpeesta otetaan annettuna. Samalla on syytä korostaa, että mainittu
näkemys ja erityisesti sen politiikkaimplikaatiot ovat kiistanalaisia. Vaikka mark-
kinoiden epäonnistumiset tunnustettaisiinkin, monien tutkijoiden toimesta on
asetettu kyseenalaiseksi julkisen sektorin kyky korjata tilannetta omilla toimen-
piteillään. Yhden näkemyksen mukaan julkisella sektorilla ei ole sen parempaa
informaatiota kuin yksityisillä taloudenpitäjillä markkinoiden epäonnistumisten
korjaamiseksi. Toinen lähtee siitä, että politiikantekijöiden, byrokraattien tai pai-
nostusryhmien itseintressi eivätkä markkinoiden epäonnistumisten asettamat tar-
peet, ohjaavat politiikkavalintoja suuren julkisen sektorin ja näiden ryhmien
määrittelemien tarpeiden suuntaan.

Seuraavassa käydään läpi musgravelaisittain määriteltyjä julkisen sektorin tehtä-
viä sekä niiden keskittämisen tai hajauttamisen periaatteita perusteluineen. Sa-
massa yhteydessä keskustellaan siitä, miten rahoitusmuotoja (verot, valtionavut,
maksut, lainarahoitus) koskevat ratkaisut liittyvät kunkin tehtäväalueen hoitoon.
Tällöin on huomattava, että rahoitusinstrumenteilla on useita roolia. Osin on kyse
siitä, että on paikallistason tehtäviä (esim. katuvalaistus, paikallistiet, perusope-
tus, sosiaali- ja terveydenhuolto), jotka on paikallisina julkishyödykkeinä rahoi-
tettava veroin, maksuin tai valtionavuin. Toisaalta on tapauksia, joissa verot tai
maksut ovat enemmänkin keino vaikuttaa tuotannon ja kulutuksen rakenteeseen
(esim. paikalliset ympäristöverot)  eikä niiden ensisijainen tarkoitus ole fiskaali-
nen eli kerätä rahoitusta.

2.2.1 Keskitetyn suhdannepolitiikan periaate

Suhdannepolitiikassa eli stabilisaatiossa on kyse hintatason vakauteen, resurssien
käyttöasteen (erityisesti työllisyyden) kohottamiseen sekä vaihtotaseen tasapai-
nottamiseen tähtäävistä toimista. Keskitetyn suhdannepolitiikan periaatteen mu-
kaan talouden vakauttamiseen tähtäävä politiikka tulee hoitaa keskitetysti
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kansallisvaltion tasolla. Yhteisen rahan omaavan kansallisvaltion (tai rahaliiton)
tasolla raha- ja valuuttakurssipolitiikan alueellinen eriyttäminen on mahdotonta,
koska raha voi vapaasti liikkua maan (tai yhteisen rahan alueen) sisällä. Finanssi-
politiikan osalta pyrkimykset vaikuttaa paikallistason vero- ja menoperusteita
muuttamalla oman alueen taloudellisen toiminnan vilkkauteen ovat tehottomia,
koska pienten aluekokonaisuuksien tapauksessa suuri osa kysyntävaikutuksista
”vuotaa” muille alueille (eli ns. kerroinvaikutus on pieni). Tällä perusteella suh-
danteiden tasaukseen tähtäävän finanssipolitiikan tulisi kuulua aluetasoa kor-
keammalle eli kansallis- tai liittovaltion tasolle. Sen harjoittaminen edellyttää
sitä, että korkealla hierarkiatasolla on niin laaja budjetti, että se soveltuu suhdan-
nepoliittiseen ohjaukseen.

Suhdannepoliittinen ohjaus voidaan jakaa n. budjettitalouden  automatiikkaan ja
päätöksenteon varaiseen politiikkaan. Automatiikka perustuu vallitsevan vero- ja
sosiaaliturvajärjestelmän yhteisvaikutukseen, jonka tuloksena erityisesti progres-
siivisen verotuksen ja pienenevien työttömyysmenojen tuloksena korkeasuhdan-
teissa syntyy (tai pitäisi syntyä) ”automaattisesti” budjettiylijäämiä. Taantumassa
näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena syntyy puolestaan alijäämiä ilman erillisiä
menojen kasvattamista koskevia päätöksiäkin. Finanssipolitiikan kokonaisvaiku-
tus syntyy, kun automatiikan lisäksi otetaan huomioon erikseen tilannekohtaisesti
päätetyt toimet (esim. veroasteiden tai menoperusteiden muutokset).

Vaikka taloutta vakauttamaan pyrkivä finanssipolitiikka kuuluu kansallisvaltion
(tai liittovaltion) tasolle, budjettipolitiikan automaattinen tasapainottava vaikutus
riippuu myös siitä, miten tiukkaan tasapainoisen budjetin politiikkaa paikallis- ja
aluetasoilla harjoitetaan, ja miten suhdannealttiita niiden tulot ja menot ovat. Jos
kuntataso on merkittävä osa kansantaloutta ja sen tulot ja menot seuraavat suh-
dannekehitystä, asetelmasta voi muodostua talouden vaihteluita kärjistävä. Näin
käy jos kuntataloudelta edellytetään tasapainoista budjettia vuosittain eli korkea-
suhdanteissa kuntasektorinkin kasvaa ja taantumassa se supistuu.

Koko kansantalouden vakautta edistävä kuntasektorin asema lähtee siitä, että
suhdannevaiheittaiset budjetin ali- ja ylijäämät toteutuvat valtiotasolla. Kuntata-
solle puolestaan sopii tehtävien ja rahoituksen vakaa kehitys, jolloin tällä tasolla
voidaan toteuttaa tasapainoisen budjetin politiikkaa. Tämä edellyttää sitä, että
kuntien tehtäviksi määritellään pääsääntöisesti mahdollisimman hitaasti muuttu-
via peruspalvelutehtäviä eikä suhdanteiden ja työllisyystilanteen heiluttamia teh-
täviä. Jälkimmäisiin kuuluvat mm. sosiaaliturvan suhdanneriippuvat elementit,
jotka sopivat paremmin valtiotason hoidettaviksi myös siksi, että valtio on kokon-
sa puolesta sopivampi kantamaan tällaisia riskejä.

Rahoituksen osalta katsottuna kuntatason vakaa kehitys edellyttää mahdollisim-
man vakaata tulopohjaa olettaen, että veroprosentteja ym. vero- ja maksuperus-
teita ei muuteta suhdannetilanteen mukaan. Tuotoltaan voimakkaimmin vaihte-
levat rahoitusmuodot, kuten yrityssektorin tulokseen perustuvat yhteisöverot eivät
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ole erityisen sopivia kuntatason rahoituslähteiksi. Ellei yhteisöveroja ole, kunnan
yrityssektoria palvelevan elinkeinopolitiikan menestyksen ja sen vastikkeeksi
saadun verorahoituksen yhteys on pyrittävä ratkaisemaan muulla tavoin.

Myös luonnollisten henkilöiden tuloveropohja vaihtelee suhdannekehityksen
myötä, vaikkakin selvästi vähemmän kuin yhteisöverotyyppiset rahoituserät. Jos
kunnallinen tuloverotus olisi progressiivista, sen tuoton vaihtelu kasvaisi suhtees-
sa proportionaaliseen verotukseen. Kiinteistöverotuksen tuotto puolestaan riippuu
kiinteistöjen hintakehityksestä, verotusarvojen määrittelytavasta sekä kiinteistöve-
roprosenteista. Arvioitujen menotarpeiden pohjalta määritelty kiinteistöveron
tuotto voidaan saavuttaa verraten tarkkaan asettamalla kiinteistöveroprosentti
sellaiseksi, että se sovellettuna kunnan kiinteistöjen verotusarvoon tuottaa tavoi-
tellun kertymän. Tällöin verotuotto on vakaa eikä määräydy (ole endogeeninen)
vasta verovuoden taloudellisen tilanteen mukaan, kuten laita on tuloverotuksen
tapauksessa. Jos kiinteistöveroprosentti päätetään pitää vuodesta toiseen samana,
tiukasti markkina-arvojen kehitykseen sidottu kiinteistöjen arvostus johtaa tässä
tapauksessa siihen, että veropohjan vaihtelut voivat muodostua suuriksi. Tällöin-
kin kiinteistöverotuksen veropohja on yleensä tuloverotusta vakaampi, koska
kiinteistöt eivät ole samassa määrin liikkuvia kuin ihmiset ja kiinteistöjen arvos-
tus verotuksessa ei yleensä seuraa markkinoiden vaihteluja täysimääräisesti.

Henkiveron (poll tax) tuotto ei riipu suhdannekehityksestä kuntatasolla, paitsi
siltä osin kuin muuttoliike vaikuttaa verovelvollisten määrään kunnassa.  Muutto-
liike vaikuttaa tietysti myös kunnallisen tuloveron tuottoon. Toisaalta yritysten
sijaintipäätösten tuloksena sekä yhteisöveron että kunnallisen tuloveron ja kiin-
teistöveron tuototkin voivat muuttua.

Keskitetyn stabilisaation toteuttamisen näkökulmasta kansallisvaltion (tai sen
yläpuolella olevan tason) pikemmin kuin kuntien tulisi olla budjettialijäämäisiä
lamassa ja vastaavasti ylijäämäisiä korkeasuhdanteissa. Kuntien ideaalinen rooli
tässä ajattelussa on vakaasti kehittyville tehtäville (ja menoille) sekä tulopohjalle
perustuva kehitys, joka mahdollistaa tasapainoisen budjetin perustalle rakentuvan
toiminnan. Tällaisena se ei ainakaan kärjistä suhdannekehitystä omalla käyttäy-
tymisellään.

Vastaavasti voidaan rakentaa asetelmia, joissa kuntasektori lisää suhdanneongel-
mia.  Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suuremmassa määrin paikallis- tai alueta-
son verojen tuotot seuraavat suhdannekehitystä (kuten yhteisöverotus tai
tuloverotus) ja niiltä edellytetään vuosittain tasapainossa olevaa budjettia, sitä
epästabiloivampi järjestelmä on. Tämä koko talouden vaihteluita kärjistävä vai-
kutus on sitä suurempi mitä enemmän fiskaalista valtaa on paikallistasolla
(Johansen 1965, Krugman 1992). Toisin sanoen, mitä suuremman osan tulove-
rotuksella rahoitettava ja tasapainoiseen budjettiin pyrkivä kuntasektori muodos-
taa julkisesta taloudesta - tällöin   paikallinen tulo- ja yhteisöveroaste ovat
korkeita - sitä epästabiloivampi julkinen sektori on koko kansantalouden kannal-
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ta. Progressiivinen paikallistason tuloverotus olisi tietysti proportionaalista vero-
tusta vieläkin epästabiloivampi. Stabilisaation kannalta edullisempia paikallista-
son veromuotoja ovat sellaiset, jotka eivät seuraa kansantalouden
kokonaistuotannon muutoksia.

Yllä on käsitelty verotuksen ja stabilisaatiopolitiikan yhteyksiä. Mikä rooli sitten
on valtionavuilla suhdannenäkökulmasta? Jos paikallistason tehtävät ja menot
ovat verraten vakaat, mutta omien veromuotojen pohja ovat suhdannealtis, valti-
onavut voivat olla erä, joka vakauttaa  rahoitusta. Tämä edellyttää sitä, että valti-
onapujen osuus on riittävän suuri ja ne vaihtelevat yli ajan suhdannekehityksen ja
kuntien omien verotuottojen muutosten vastaisesti (ovat kontrasyklisiä) mikäli
paikallistason budjetin tasapainoisuudesta halutaan pitää kiinni. Tällaisesta suh-
dannesäätelyn näkökulmasta riittävän osuuden valtionavuista tulisi olla tehtäviin
sitomattomia yleisapuja (eikä ainakaan kokonaan tehtäväkohtaisia).

Lopuksi todettakoon, että koko kansantalouden vaihteluiden rinnalla esiintyviä
alue-eroja ajatellen kuntien ynnä muiden alueyksiköiden veropohjan tasausmeka-
nismit stabiloivat omalta osaltaan aluekehitystä.

2.2.2 Keskitetyn tulonjaon periaate

Markkinoilta saatavien työ- ja pääomatulojen perusteella syntyvät tuloerot eivät
yleensä vastaa kansalaisten käsitystä sopivasta tulonjaosta. Niinpä tulonjakoon
vaikutetaan ennen kaikkea verotusta ja tulonsiirtoja koskevien poliittisten pää-
tösten välityksellä. Tulojen uudelleenjaosta päättäminen ja toteuttaminen nähdään
musgravelaisessa ajattelussa julkisella sektorilla korkean hierarkiatason tehtävä-
nä. Tällä tarkoitetaan  valtiota ja federalistisissa maissa liittovaltiotasoa, jotka
toteuttavat tulonjakopolitiikkaa progressiivisen valtion tulo- ja varallisuusvero-
tuksen sekä  tulonsiirtojärjestelmien (esimerkiksi lapsilisä- ja eläkejärjestelmät)
välityksellä. Tätä perustellaan paitsi sillä, että tulonjako nähdään kansallisvalti-
oissa kaikkien kansalaisten keskinäisenä kysymyksenä, myös sillä, että verokoh-
teiden liikkuvuus rajoittaa alue- tai paikallistasolla harjoitettavaa tulonjako-
politiikkaa.

Tämän ajattelun mukaan esimerkiksi kunta, joka verottaisi rikkaita muita kuntia
selvästi korkeammalla progressiolla ja suosisi köyhiä tulonsiirroilla, houkuttelisi
köyhiä sisään ja rikkaita ulos. Näin veropohja kaventuisi ja liikkuvuus estäisi
muista olennaisesti poikkeavan tulonjakopolitiikan harjoittamisen. Jos kuntien tai
muiden aluekokonaisuuksien kesken tulonjakoa koskevat preferenssit poikkeavat,
liikkuvuusrajoitus pätee sittenkin ellei ole tapaa poissulkea ”ulkopuolisia” ainakin
määräaikaisesti kanta-asukkaiden tulonjakoeduista ja toisaalta jatkaa poismuutta-
jien verottamista heidän poistuttuakin. Perheiden sisäinen tulonjako on desentra-
lisoitua tulonjakopolitiikka, jota liikkuvuus ei rajoita: esimerkiksi lapsi ei voi
ilmoittautua  toiseen perheeseen, jossa on isommat viikkorahat.
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Verokohteiden liikkuvuus voi rajoittaa tulonjakopolitiikan eriyttämistä aluetason
lisäksi myös kansallisvaltioiden kesken. Mikäli verokohde, kuten finanssipääoma,
voi liikkua nopeasti ja vähäisin kustannuksin eikä sen kansainvälisiä liikkeitä ra-
joiteta, verotuksen harmonisointi toteutuu pitkälle ilman varsinaisia päätöksiäkin.
Maa ja kiinteistöt ovat liikkuvuuden suhteen toisessa ääripäässä. Välimaastoon
sijoittuvat työvoima ja yritykset, joiden alueellisen ja kansainvälisen liikkuvuu-
den asteesta musgravelaisen ajattelun perusteella riippuu omintakeisen alue- ja
valtiotason tulonjakopolitiikan harjoittamisen mahdollisuus.

Yllä esitetty tarkoittaa sitä, ettei kunnan päätettävissä olevalla verotuksella (eikä
menopolitiikallakaan) tulisi pyrkiä saamaan aikaan tulonjakovaikutuksia kunnan
asukkaiden kesken, etenkään sellaisia tulonjakovaikutuksia, jotka poikkeavat
toisten kuntien veropolitiikan vaikutuksista. Näin ollen on luontevaa, että paikal-
listason verotus on proportionaalista (samat veroprosentit kaikille), kun taas val-
tion (tai liittovaltion) verotus on progressiivista. Tässä asetelmassa tulonsiirtoihin
ja progressiiviseen verotukseen perustuva kotitalouksien välinen tulonsiirtopoli-
tiikka on syytä olla valtiotasolle keskitettyä eikä kunta- tai aluekohtaista.

Jos verotusta halutaan eriyttää kunnan sisällä sen eri alueiden palvelutasoerojen
huomioon ottamiseksi, tuloverotuksen eriyttämisen (ns. Nauvon malli) sijasta
tähän tarkoitukseen soveltuu paremmin kiinteistövero. Koska kiinteistöjen hinta-
erot heijastavat palvelutarjonta- ja sijaintieroja, kaikille vakioinen kiinteistövero-
prosentti aiheuttaa markkamääräisesti vaihtelevan veromäärän eri puolilla kuntaa.
Tuloverotuksen eriyttäminen hyötyjä maksaa -periaatteen mukaisesti eri puolilla
kuntaa on poliittisesti ja hallinnollisesti huomattavasti hankalampaa.

Edellä käsitellyn liikkuvuusargumentin perusteella voidaan tarkastella myös tu-
lonjakopolitiikan kansainvälisiä ulottuvuuksia, mutta keskustelua keskitetyn tu-
lonjakopolitiikan ulottamisesta EU-tasolle ei tässä yhteydessä käydä (tästä aihe-
piiristä ks. esim. Wildasin 1996a, 1996b ja 1997 sekä Parviainen 1998).

2.2.3 Osin keskitetty, osin hajautettu tuotannon, investointien ja
kulutuksen ohjaus (allokaatiotehtävä)

Julkisen sektorin allokaatiotehtävässä on kyse markkinoiden epäonnistumisten tai
toimimattomuuden korjaamisesta vaikuttamalla yritysten tuotanto- ja investointi-
päätöksiin sekä kotitalouksien valintapäätöksiin (työ-vapaa-aikavalinnat, kulutus-
säästämisvalinnat sekä kulutusrakenne). Julkisen sektorin toimenpiteiden tarkoi-
tus tässä yhteydessä on parantaa talouden toiminnan tehokkuutta ja kasvua, jotta
viime kädessä kuluttajat (tulonjakonäkökohdat tässä huomiotta jättäen) saavat
enemmän vastinetta (reaalituloa) kansantalouden resurssien käytöstä.

Seuraavassa esitetään keskeisiä markkinoiden epäonnistumisten syitä, korjauskei-
noja vastuutahoineen (minkä tason hoidettava)  ja erityisesti niiden yhteyksiä ra-
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hoitukseen paikallistason problematiikkaan painottuen. Tällöin tulee esille näkö-
kohtia, joilla on yhteyksiä myös julkisen sektorin eri tasojen lukumäärään
(väliportaiden tarve) ja eri tason yksiköiden kokoon (kuntien ym. optimikoko).

Julkisen sektorin epäonnistumisten nähdään liittyvän a) kilpailun puutteeseen
b) hyödykkeiden julkishyödykeominaisuuksiin (ulkoisvaikutukset, skaalaedut) ja
c) meriittihyödykeominaisuuksiin. Seuraavassa käydään läpi näitä kolmea tekijää
ja niiden yhteyksiä rahoituskysymyksiin.

a) Kilpailu ei toimi (monopolisoitumisongelma), jonka tuloksena tuotanto ja ku-
lutus muodostuvat liian pieniksi, hinta liian korkeaksi. Kilpailulta suojattu tuo-
tanto voi myös olla kustannuksiltaan korkeaa ja tässä mielessä tehotonta, vaikka
kannattavuus (monopolivoitot) on hyvä.

Kilpailunedistämispolitiikka kuuluu sekä kansainväliselle, kansalliselle että pai-
kallistasolle asetelmasta riippuen. Julkiset monopolit ja palvelusektorin kilpailu-
kysymykset ovat myös paikallistason kysymyksiä. Monet toimintansa kustannuk-
set tuloillaan kattavat julkiset laitokset ovat olleet lähes luonnollisen monopolin
(esim. vesi- ja viemärilaitokset ja energialaitokset) asemassa. Niiden toimintayli-
jäämää on ainakin osin voitu tulouttaa omistajakunnalle. Viimeaikainen teknolo-
ginen muutos, yksityistämisprosessit ja kilpailupolitiikan muutokset pienentävät
mahdollisuuksia käyttää luonnollisia monopoleja kuntien rahoituksen muotona.
Kuntalaisten intressissä kuluttajina on kilpailun toimivuus, hyvät tuotteet, alhaiset
tuotantokustannukset ja edulliset hinnat. Todettakoon, että kuluttajien ja kunta-
laisten etua ei palvele muutos, jossa julkisesta monopolista tulee vain yksityinen
monopoli. Tarvitaan deregulaatiostrategia, jonka yksi osa on julkisen säätelyn
roolin uudelleen muotoilu erilaisiin tapauksiin sopivalla tavalla (ks. OECD 1996).
Kilpailun puute on erityisen hankala ongelma pienissä kunnissa ja ha-
ja-asutusalueilla, joiden väestöpohja ei riitä useamman kilpailijan olemassaololle.

Kilpailuongelma ei koske ainoastaan palvelusektorien tuotantoyksiköitä vaan
myös kuntia itseään. Mikä takaa sen, että kunnat tuottavat kuntalaisten haluamia
palveluita ja vieläpä tehokkaasti (alhaisella verotuksella tai maksuilla jne). Alun-
perin Tieboutin (1957)  esittämän idean mukainen ratkaisu lähtee siitä, että vero-
kohteiden ollessa liikkuvia, kuntien vero- ja palvelupaketein tapahtuva kilpailu
takaa tehokkuuden. Tehoton kunta menettää asukkaitaan (verokohteitaan). Tällai-
nen kilpailuasetelma toimii parhaiten samalla työ- ja asuntomarkkina-alueella,
jolla on kuitenkin lukuisia kilpailevia kuntia eli hajautunut kuntarakenne. Kilpai-
lunäkökulmasta pyrkimys paikallisessa monopoliasemassa oleviin suurkuntiin
kuntaliitoksin on arveluttava. Vastakkaiseen suuntaan vaikuttavana tekijänä ovat
joihinkin palvelusektoreihin liittyvät mittavat skaalaedut, joiden hyödyntämistä
voidaan tavoitella joko suurkunnalla tai sektorikohtaisella yhteistyöllä pien-
kuntien kesken. Näissä suhteissa Suomen aluerakenne on ongelmallinen: sen
puitteissa lähikuntien kilpailuasetelmaa ei haja-asutuksen tai pienten väestömää-
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rien vuoksi helposti synny suuressa osassa maata. Toisaalta skaalaetujen hyö-
dyntäminenkin on vaikeaa.

b) Hyödykkeillä on julkishyödykeominaisuuksia eli niiden kulutuksesta tai
tuotannosta koituu hyötyjä/haittoja ulkopuolisille, jolloin markkinat joko hin-
noittelevat niitä väärin tai markkinoita ei synny lainkaan. Edellisessä tapauksessa
markkinoiden varainen toiminta (ja hinnat) joko aliarvioi tai yliarvioi toiminnan
kannattavuutta, jälkimmäisessä tuotantoa ei hinnoittelumahdollisuuden puuttues-
sa synny markkinoiden varaisesti lainkaan. Julkishyödykkeet tai ulkoisvaikutuk-
set voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia, toisaalta ne voivat olla joko glo-
baaleja tai eriasteisesti lokaaleja.

Negatiivisista globaaleista julkishyödykkeistä esimerkkinä on otsonikato seuraa-
muksineen, kun taas kaupunkiliikenteen tai jätehuollon melu- ja saastehaitat ovat
paikallisia negatiivisia julkishyödykkeitä. A.C. Pigou keksi 1910-luvulla (Pigou
1918) viime aikoina yleiseen tietoisuuteen tulleet ympäristöverot (ns. Pigou
-verot). Niiden avulla markkinahinnat saadaan korjatuksi ottamaan negatiivisen
julkishyödykkeen ulkoiset haitat huomioon siten, että markkinoiden varainen de-
sentralisoitu toiminta voi sittenkin aikaan saada tuotannon ja kulutuksen tehok-
kaan ratkaisun. Kyse on aiheuttaja maksaa -periaatteen soveltamisesta. Työn-
jako-oppia ajatellen globaalin ongelman ratkaisun tulisi syntyä esim. YK:n tasol-
la, kun taas paikallinen saasteongelma tulisi ratkaista paikallistasolla, jolla aihe-
uttajat ja kärsijätkin ovat edustettuina. Ympäristöverot voivat siis olla yksi pai-
kallisen rahoituksen lähde, vaikka niiden motiivi ei ole ensisijassa fiskaalinen,
vaan tuotannon ja kulutuksen ohjaus.

Positiiviset julkishyödykkeet tulisi rahoittaa kokonaan verovaroin ellei niitä voida
hinnoitella myytäessä (esim. turvallisuuspalvelut)  tai tarjontaa ei synny muista
syistä. Jos hinnoiteltavissa olevien hyödykkeiden kulutukseen tai tuotantoon liit-
tyy positiivisia ulkoisvaikutuksia, joita markkinat eivät ota huomioon, niitä tulisi
subventoida (Pigou subventioin).

Rahoitukseen nämä tapaukset liittyvät hinnoittelun välityksellä. Jos ilmaispalve-
lujen keskeisin peruste on hinnoittelun vaikeus, uusi teknologia voi muuttaa ti-
lannetta. Yhdyskuntien fyysisten rakenteiden, kommunikaatioyhteyksien ja eri-
laisten verkostojen tarjoamat palvelut, jotka ovat aiemmin olleet hinnoittelemat-
tomia juuri tästä syystä, voivat uudella tekniikalla haluttaessa olla hinnoiteltavis-
sa. Jos hinnoittelu on mahdollista, toinen kysymys on sitten tulisiko hintojen olla
(ja minkä asteisesti) subventoituja? Subventointi edellyttää tämänkin jälkeen jo-
tain julkishyödyke-ominaisuutta (ulkoisia hyötyjä) tai sitä, että kyseessä on ns.
alenevien yksikkökustannusten tapaus, jolloin rajakustannushinnoittelu ei kata
kaikkia kustannuksia.

Näillä näkökohdilla on merkitystä erityisesti ns. kovan infrastruktuurin tarjoami-
en palveluiden yhteydessä. Vaikka perusideat ja niiden sovellutusesitykset ovat
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vanhoja (ks.Vickrey 1963), esimerkiksi tieverkoston käytön suoran, edes raja-
kustannustasoinen hinnoittelun esteenä on aiemmin ollut hinnoittelun mahdotto-
muus tai kalleus, mutta jo nykyteknologialla mm. liikenteen elektroninen
hinnoittelu on mahdollista ja sitä myös toteutetaan useissa maissa. Siinä missä
liikenteen verkostohyödyt voivat puoltaa subventioita, erityisesti kaupunkiliiken-
teen ulkoiset haitat (melu ja saasteet sekä ruuhkautuminen) puoltavat korkeampia
hintoja. Tässä ilmenee, kuinka suuressa määrin tällaisia asioita koskevat ratkaisut
ovat empiirisiä kysymyksiä, jotka riippuvat erisuuntaisten vaikutusten suuruu-
desta (nettovaikutuksesta).

Infrastruktuuripalvelujen hyötyjen ja haittojen aluedimensio vaihtelee suppeasta
”kuntatasoisesta” (esim. kaupungin katuverkosto) laajempaan alueelliseen ja val-
takunnantasoiseen asti ja sen ylikin (esim. E18 moottoritie, puhelinverkot).  Liian
kapea alueellinen näkökulma johtaa verkostojen tapauksessa ali- tai yli-
investointeihin, jos ylikunnalliset positiiviset ja/tai negatiiviset ulkoisvaikutukset
jäävät huomiotta. Yksi syy rakentaa eri julkisen sektorin tasoja ja antaa niille
omia rahoituksen muotoja liittyykin juuri siihen että määrättyjen hyödykkeiden
alueulottuvuus vaihtelee paikallisesta (kaupunkiliikenne), valtakunnalliseen
(maan tiestö) ja aina kansainväliseen (EU:n TEN-verkostot).

Julkishyödykkeet ja ulkoisvaikutukset liittyvät edellä esitetyn perusteella julkisen,
mukaan lukien paikallisen julkisen sektorin rahoitukseen useasta näkökulmasta.
Paikalliset tai alueelliset ympäristöverot ja -maksut ovat ympäristönormipolitii-
kasta sikäli poikkeavia, että niillä on myös suora fiskaalinen vaikutus. Infra-
struktuurin käyttöä voidaan hinnoitella eri asteisesti ja tässä suhteessa uusi
teknologia tarjoaa maksullistamisen keinoja, joilla on kysyntää ohjaavan vaiku-
tuksen ohella myös fiskaalinen merkitys. Hinnoittelun kysyntävaikutus on tärkeä
myös siksi, että ns. ruuhkahuippuhinnoittelulla (tai yleisemmin aikavyöhykehin-
noittelulla) voidaan vähentää julkisten fasiliteettien kapasiteetin tarvetta ja ko-
hottaa niiden käyttöastetta. Infrastruktuuripolitiikasta, sen käytön hinnoittelusta ja
eri tavoista rahoittaa infrastruktuuri-investointeja on mm. OECD:n verrattain vii-
meaikainen esitys (OECD 1993).

Yhdyskuntien palvelurakenteet, kommunikaatioyhteydet ja erilaiset verkostot
vaikuttavat myös eri kokoisten taajamien yleiseen kilpailukykyyn kuntakeskuk-
sista kaupunkeihin ja metropolialueisiin asti. Ellei niihin liittyviä
”ominaisuuksia” hinnoitella suoraan, sitä enemmän ne kapitalisoituvat maan hin-
taan. Merkittävä osa kaupunkien kasvusta ja sekä maan hintojen noususta on seu-
rausta yhteiskunnan verovaroin rahoittamista toimenpiteistä. Tähän ajatteluun
perustuu Henry Georgen vuonna 1880 esittämä ”yhden veron” (single tax) ohjel-
ma, jossa ainoa verotuksen kohde on maa (George 1906). Maaveron tuotto oli
tarkoitettu kattamaan kaikki (ja kaikkien tasojen) julkiset menot. Veroesitystään
George perusteli sekä oikeudenmukaisuuteen että allokatiiviseen tehokkuuteen
liittyvillä näkökohdilla. Jälkimmäisiin liittyen maavero (prosenttia käyvästä maan
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arvosta) tehostaa maan käyttöä ja on epäsuora yhteiskunnan toimenpiteiden hin-
nottelija. Positiiviset paikalliset (alueellisesti sidotut tai vaikuttavat) julkishyö-
dykkeet tai ulkoisvaikutukset nostavat maan hintaa ja negatiiviset puolestaan
laskevat sitä vaikutusalueellaan.

Toisin kuin George ajatteli, maavero ei riitä kattamaan julkisia menoja, koska
maanarvo kasvaa hitaammin kuin yhteiskunnallisten palvelujen kysyntä ja tulojen
uudelleenjaon edellyttämä rahoitus, joka näyttää kasvaneen vähintäänkin tuloke-
hitystä vastaavasti ellei nopeamminkin. Tarvitaan siis laajempi ja edullisemmin
kehittyvä veropohja ja paikallisten julkishyödykkeiden käyttömaksuja.

Kiinteistövero kattaa veropohjaltaan maan ohella rakennukset. Se voi olla joko
yhtenäinen tai jaettu (split) niin, että maata ja rakennuksia koskevat veroasteet
poikkeavat toisistaan. Se on yleensä kunnallinen, mutta voi olla myös valtionve-
ro. Kiinteistöveroon liittyy myös joukko muita ratkaistavia asioita, joilla voi olla
vaikutusta sen toimivuuteen. Koska kiinteistöverotuksesta on tehty verraten vast-
ikään  oma kansainvälinen katsaus (ks. Kauko 1993) siihen liittyviä kysymyksiä
ei käsitellä tässä koko laajuudessaan. Eräs keskeinen kysymys liittyy kiinteistöve-
ron neutraalisuuteen, erityisesti siihen vaikuttaako se pääomanmuodostukseen.
Ns. uuden näkökannan mukaan (new view on property tax) paikallisen kiinteistö-
veroasteen poikkeama ylöspäin (alaspäin) valtakunnallisesta keskiarvosta vähen-
tää (lisää) paikallista pääomanmuodostusta, joten vero ei ole neutraali
(Mieszkowski ja Zodrow 1989). Toisaalta kiinteistöveroaste-erot naapuri- (eli
kilpailevissa) kunnissa voivat kapitalisoitua kiinteistöjen hintoihin. Veroaste-
erojen kapitalisoituminen voi koskea yhtälailla kunnallista tuloverotusta. Laakson
(1997) tulosten mukaan pääkaupunkiseudun kuntien veroaste-erot kapitalisoitui-
vat selvästi asuntojen hintaeroiksi senkin jälkeen, kun palvelutarjonta ja erilaiset
etäisyystekijät otettiin huomioon.

Maan ja kiinteistöjen arvoon vaikuttaa ns. kovan infrastruktuurin ohella ns. peh-
meä infrastruktuuri, joka koostuu taloustieteellisessä kirjallisuudessa usein me-
riittihyödykkeiksi kutsutuista hyvinvointipalveluista. Näiden ja markkinaproses-
sien yhdessä muodostama kokonaisuus synnyttää ns. agglomeraatioetuja, joita
liittyy erityisesti kaupungistumiseen.

Tässä yhteydessä todettakoon, että määrätyissä ideaalisissa olosuhteissa (mm.
täydellinen kilpailu kaupunkien kesken) toteutuu ns Hotelling-George teoreema.
Sen mukaan maanvuokrien yhteismäärä kaupungissa, jossa on skaalaeduista joh-
tuen alenevien yksikkökustannusten julkisia laitoksia (kuten metroliikenne), riit-
tää kattamaan subventiot, jotka tarvitaan peittämään ko. laitosten (optimaalisesta)
rajakustannushinnoittelusta (ks. Vickrey 1977) johtuvat tappiot.

c) Meriittihyödykkeiksi kutsutut palvelut (”hyvinvointipalvelut”), joita kotita-
loudet markkinoiden varaisesti kuluttavat liian vähän demokraattisesti  valittujen
päätöksentekoelinten (eduskunta) mielestä.
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Meriittihyödykkeiden tapauksessa ”julkisen vallan” motiivina on hyödykesidon-
nainen paternalismi eli halu tulonjaon lisäksi vaikuttaa suoremmin kulutuksen,
erityisesti palvelujen kulutuksen määrään ja jakaumaan kotitalouksien kesken.
Paternalismin lisäksi kotitalouksien nähdään aliarvioivan meriittihyödykkeiden
kulutuksen hyötyjä, joista osa koituu ulkopuolisille (ulkoisvaikutusargumentti).
Tämän ajattelutavan mukaan palvelukysynnän kasvattamiseksi  tarvitaan  sub-
ventioita ja/tai kulutusnormeja (esim. oppivelvollisuus). Meriittihyödykkeiksi
luetaan koulutus-, sosiaali- ja terveys-, kulttuuripalvelut sekä usein asuminenkin.
Kyseessä ovat hyvinvointivaltion ydinpalvelut, joiden alueellinen saatavuus ja
subventoitu hinta kotitalouksille ovat kunnallisen toiminnan keskeisimpiä kysy-
myksiä.

Meriittihyödykkeiden rahoitukseen ja hinnoitteluun liittyy monia osin kiistanalai-
siakin kysymyksiä, kuten:

• missä määrin eri meriittihyödykkeisiin todella liittyy positiivisia ulkoisvaiku-
tuksia vai onko kyse puhtaasti hyödykesidonnaisesta tulonjakopolitiikasta. On-
gelma on osin siinä, että moni meriittihyödyke pitää sisällään vaihtelevan
kirjon määrällisesti ja laadullisesti erilaisia palvelutasoja.

• pätevätkö ulkoisvaikutukset kaikilla tasoilla (luksuskulutusta myöten) vai vain
”aluksi”. Jälkimmäisessä tapauksessa vain osaa kulutuksesta tulisi tukea.

• kuinka laajalle alueelle ulkoisvaikutukset leviävät välittömästi tai esim. muut-
toliikkeen välityksellä.

• missä määrin ulkoisvaikutukset voidaan hoitaa kunta- tai aluekohtaisesti ilman
valtiotasoa, missä määrin tarvitaan valtionapuja tuotantoa ohjaavien valtion-
apujen tai yleisapujen muodossa.

• voidaanko haluttu lopputulos saada aikaan subventoimalla suoraan palvelujen
käyttäjiä eli kotitaloustasoa esim. kunnallisen tuotannon ja valtionapujärjes-
telmän sijasta.

Eri hyvinvointipalvelutyyppejä, niihin liittyviä ratkaisumalleja ja erityisesti val-
tionapumuotojen soveltuvuutta kuhunkin tapaukseen on käsitelty alan taloustie-
teellisessä kirjallisuudessa laajasti oppikirjoista (ks. esim. Boadway ja Wildasin
1984 luku 15, Rosen 1994 luku 6, Cullis ja Jones 1997) artikkelimuotoisiin esi-
tyksiin (Oates 1994) ja kotimaisiin väitöskirjoihin (ks. Oulasvirta 1996) asti. Asia
on tietysti ollut esillä valtionapujärjestelmien uudistusten yhteydessä sekä lopulli-
sissa esityksissä (Koski 1996) sekä taustapapereissa, joissa tarkastellaan eri muo-
toisten valtionapujärjestelmien perusteita (ks. Loikkanen 1995).
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2.2.4 Aluekokoihin tai väliportaisiin liittyviä periaatteita

Tässä yhteydessä hyvinvointipalvelujen ohjausta ja rahoitusta, erityisesti valtion-
apuproblematiikkaa ei käsitellä laajemmin. Esille otetaan kuitenkin muutamia
periaatteellisia näkökohtia, jotka liittyvät alueellisten yksiköiden kokoon sekä
paikallisten tai alueellisten julkisten palvelujen järjestämiseen ja rahoitukseen
tehokkuusnäkökulmasta.

Erilaisuuden hyväksymisen periaate. Tämän periaatteen mukaan julkisen sekto-
rin päätöksentekoa tulee hajauttaa, mikäli väestön preferenssit sekä tuotanto- ja
muut olosuhteet poikkeavat alueellisesti toisistaan. Alueellisen erilaisuuden tapa-
uksessa universaali (kaikkialla sama valtakunnallinen tai ylikansallinen) politiik-
ka on epäoptimaalista ja hyvä paikallisten julkishyödykkeiden yms. hoito vaatii
alueellisesti desentralisoitua päätöksentekoa ja vastuuta. Ellei julkisen sektorin
interventioiden syitä (julkihyödykkeitä yms.) olisi lainkaan tämä tarkoittaisi, että
kuluttajien tulisi päättää kaikista valinnoista suoraan itse. Tämä periaate siis antaa
yhden pohjan aluekokonaisuuksien ja sitä kautta julkisen sektorin tasojen määrit-
telylle.

Hyötyjä- ja maksajajoukon vastaavuuden periaate.  Tämä periaate merkitsee
sitä, että vain määrätyn alueen asukkaille hyötyjä tuottavan julkisen sektorin toi-
menpiteen kustannukset tulisi maksattaa saman alueen asukkailla.

Koska mm. skaalaeduista johtuen eri palveluyksiköiden optimikoot vaihtelevat
(vrt. päiväkoti, lukio, ooppera), tämän periaatteen mukainen ”optimaalinen kunta-
tai aluekoko” vaihtelee palvelusta toiseen. Ellei sovelleta joustavia yhteistyö ym.
asetelmia tämän toteuttamiseksi yksi mahdollisuus on approksimoida ratkaisua
useilla välitasoilla, joiden tehtävät eroavat hyötyjä ja maksajajoukon vastaavuu-
den periaatetta toteuttavalla tavalla. Moniportaisuuden sijasta Hochman, Pines ja
Thisse (1995) esittävät perusteluita sille, että kuntakoon tulisi vastata em. peri-
aatteen mukaan  suurinta aluekokonaisuutta vastaavaa ratkaisua.

Alueellisten ulkoisvaikutusten korjaaminen. Jos paikallista julkishyödykettä
tuotetaan ja/tai järjestetään paikallistasolla, mutta vallitsevien kunta- tai alueko-
kojen puitteissa hyötyjäjoukon ja maksajajoukon vastaavuus ei päde, tällöin
esiintyy ylikunnallisia ulkoisvaikutuksia (ns. spillover-efektejä). Niiden huo-
mioon ottamiseksi tarvitaan hyödykekohtaisia subventioita (positiiviset vaikutuk-
set) tai veroja (negatiiviset vaikutukset). Vaihtoehtoisesti hyötyjä- ja maksajajou-
kon vastaavuus voidaan saavuttaa kasvattamalla alueyksikön kokoa, joilloin
ulkoisvaikutukset sisäistyvät.

Alueellisen neutraalisuuden periaate. Aluepolitiikan tai muiden alueellisten
toimenpiteiden ei tulisi vääristää kilpailua ja taloudellisen toiminnan edellytyksiä
eri alueilla. Tämä periaate puoltaa valtakunnallisesti (tai laajemminkin) yhte-
näistä vero-, elinkeino- ja tukipolitiikkaa.
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Edellä mainitut periaatteet liittyivät yhteiskunnallisten palvelujen järjestämisen
tehokkuuteen. Tämän näkökulman rinnalla meriittihyödykkeiden yhteyteen liitty-
vinä alueellisen tasa-arvon näkökohtina esitetään yleensä seuraavia periaatteita.

Minimipalvelutason turvaaminen. Eri alueilla asuville ihmisille pyritään tur-
vaamaan vähintäänkin julkisten palvelujen (peruskoulutus, perusterveydenhuolto
jne) mininimitaso niiden fiskaalisesta kapasiteetista riippumatta.

Alue-erojen tasaus (yksilöiden välisen tasauksen lisäksi). Alueiden välisten
tulotaso-erojen tuloksena alue- ja paikallistason fiskaalisessa kapasiteetissa on
eroja, joita tulisi tasata vähintäänkin minipalvelutason turvaamiseksi.

Edellä esitetyt periaatteet ovat osittain ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi alu-
eellisen erilaisuuden hyväksymisen periaate, hyötyjä- ja maksajajoukon vastaa-
vuuden periaate, ja toisaalta paternalistinen minipalvelutason turvaamisen
periaate ovat ainakin osittain toisilleen vastakkaisia. Samaten alueellisen neutraa-
lisuuden periaate ja alue-erojen tasaus eri muodoissaan lyövät toisiaan korville.
Tässä mielessä kyse ei ole ”puhtaista” sellaisinaan sovellettavista periaatteista.
Näin ollen on ymmärrettävää, että kansainvälisessä vertailussa voi esiintyä eroja
jo pelkästään sen vuoksi, että näitä asioita painotetaan eri tavoin maasta toiseen.
Toisaalta eri maat voivat ollakin erilaisia siinä mielessä, että niille sopivat raken-
teet poikkeavat juuri em. periaatteiden pohjaltakin.

2.3 Yhteenveto rahoitukseen liittyvistä yleisperiaatteista

Yllä käsiteltiin julkisen sektorin tehtäviä ja niiden yhteydessä tuli esille sekä jul-
kisen sektorin rakenteeseen että menojen rahoittamiseen liittyviä näkökohtia. Niin
sanotun musgravelaisen ajattelun mukaan sekä suhdannepolitiikan että tulonjako-
politiikan tulisi olla keskitettyä eikä niiden hoito edellytä itsehallinnollisten
alueyksiköiden toimintaa. Sitä vastoin suuri osa julkisen sektorin kulutuksen,
tuotannon ja investointien ohjaustehtävistä (ns. allokaatiotehtävät) edellyttää de-
sentralisoitua päätöksentekoa ja rahoitustakin. Seuraavassa kootaan julkisen sek-
torin eri tasoille sopivia rahoitusmuotoja  koskeva musgravelainen perusnäkemys.

Julkisen sektorin toimien rahoituksen osalta musgravelainen perusnäkemys (ks.
Musgrave ja Musgrave 1987, s. 469-471 ja Oates 1994 luku II) on se, että paikal-
listasolle sopivia rahoitusmuotoja ovat hyötyjä ja aiheuttaja maksaa -perusteisten
käyttäjämaksujen, yhdyskuntien laajenemiseen liittyvien kaavoitusmaksujen ja
verojen  ohella liikkumattomiin verokohteisiin pohjautuvat verot, kuten kiinteis-
tövero. Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen ja palkkaperusteisten verojen
(payroll taxes) soveltuvuus paikallistasolla riippuu työvoiman liikkuvuuden aset-
tamasta rajoituksesta, joka puolestaan riippuu kuntakentän rakenteesta. Samalla
työ- ja asuntomarkkina-alueella, jolla on paljon kuntia ja liikkuvuus on suurta,
tulo- ja palkkaperusteiset verot eivät ole ideaalisia kuntakohtaisesti määrättäviä
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verotyyppejä etenkään jos niistä ajatellaan päätettäväksi kunnittain itsenäisesti.
Toisaalta, ellei huomionarvoista liikkuvuuden asettamaa rajoitusta ole (se on em-
piirinen kysymys), nämä verot soveltuvat myös paikallistasolle.

Monet yllä esitetyistä periaatteista edellyttävät paikallistason omien rahoituksen
lähteiden rinnalla sitä, että julkisen sektorin korkeammalta tasolta rahoitetaan
alemmalle tasolle suunnattavia tulonsiirtoja ja niiden lisäksi on kuntien ym. mah-
dollisten paikallisen julkisen sektorin tasojen veropohjan tasausjärjestelmiä.
Niillä on oma roolinsa suhdannekehityksen tasapainottamisen, allokaatiotehtävien
ja alueellisen tulonjaon näkökulmasta.

Liittovaltioiden tapauksessa keskiportaan muodostaville osavaltioille (ja yhte-
näisvaltioiden suurille aluekokonaisuuksille) sopivat Musgraven mukaan kotita-
louksien tuloverot ja liikevaihtoverot. Ellei yhtä tai useampaa välitasoa ole,
tuloverot, liikevaihtoverot ja luonnonresurssien (luonnollisten monopolien) tuot-
toverot sopivat paremmin valtion kuin paikallistason veroiksi. Valtiotasolle, eri-
tyisesti stabilisaatiopolitiikan välineeksi ja henkilöllisen tulonjako-  ja alueellisen
tulonsiirtopolitiikan rahoittamiseksi soveltuu nimenomaan progressiivinen tulove-
rotus. Koska tuottoisimmat veromuodot sijoittuvat paikallistasoa korkeammalle,
niille syntyy fiskaalista ylijäämää, jolla voi rahoittaa alempaa fiskaalisessa va-
jeessa olevia hierarkiatasoja. Verotuksen keskittämistä perustellaan myös skaala-
eduilla verotuksen toteuttamisessa.

Äskettäin ilmestyneessä artikkelissaan Richard Musgrave pitää edellä esitettyjä
julkisen talouden työnjako-oppiinsa liittyviä rahoituksen periaatteita edelleen so-
veltuvina (Musgrave 1997).

Edellä on tullut esille, että paikallisen julkistalouden tasolla menojen ja tulojen
vastaavuuden tulisi toteutua ilman ainakaan mittavaa velkaantumista. Julkisen
talouden  suhdannesyistä toteutuvat yli- ja alijäämät sopivat paremmin paikallis-
tasoa ylemmäksi, missä stabilisaatiopolitiikan harjoittamisen edellytysten ja ris-
kinkantokyvyn ajatellaan olevan paikallistasoa suuremman. Siltä osin kuin kunnat
kuitenkin käyttävät velkarahoitusta, on esitetty kysymys, ovatko pienet vai suuret
kunnat tai kaupungit suuremmassa vaarassa ajautua velkakriisiin ja muiden pe-
lastettavaksi (ns. bail-out). On esitetty, että pieniin kuntiin ja kaupunkeihin liitty-
vät velkakriisin riskit voivat olla pienempiä kuin suuriin liittyvät riskit, koska
suurta kokonaisuutta ei voida laskea ”konkurssiin”, vaan se on pelastettava kan-
sakunnan edun nimissä (Wildasin 1996c).

Mitä yhtymäkohtia edellä esitetyillä periaatteilla, julkisten sektorien todellisilla
rakenteilla ja paikallisen julkisen sektorin (kuntien) rahoitusmuodoilla on? Jos eri
maiden asetelmat poikkeavat toisistaan, esiintyykö niiden kesken liikettä
(konvergenssia) johonkin suuntaan ja erityisesti em. periaatteiden toteuttamisen
suuntaan? Vai onko kukin maa oma ”historiallinen tapauksensa”, jota ei voi ym-
märtää mistään yleisistä periaatteista käsin juuri lainkaan. Seuraavassa siirrytään
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eri maiden julkisten sektorien ja erityisesti kuntasektorien rahoituksen kansainvä-
liseen vertailuun, jonka perusteella saadaan ainakin osittaisia vastauksia mainit-
tuihin kysymyksiin.
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3 Julkisen sektorin rooli tarkasteltavissa maissa

3.1 Alue- ja paikallishallinnon asema ja tehtävät julkisten sektorien
sisällä eri maissa

Tässä kappaleessa kuvataan julkisen sektorin rakenteita ja erityisesti kuntien ym.
paikallisen julkisen sektorin verotusoikeudellisten yksiköiden tehtäviä eri maissa.
Rakenteiden osalta kyse on siitä, miten useita portaita julkisella sektorilla on kes-
kushallinnon ja kuntien välillä ja kuinka paljon eri tasoilla on ”yksiköitä”.

Taulukon 1 perusteella nähdään, että alue- ja paikallishallintoa koskevat järjeste-
lyt poikkeavat verrattain paljon maittain. Federalististen maiden (Saksa, Itävalta,
Yhdysvallat ja Australia; myös Belgia on vuodesta 1993 alkaen ollut liittovaltio)
lisäksi muita kolmiportaisia järjestelmiä verotusoikeuksineen (tai oikeuksin ve-
rotuottoon) on niin, että Suomen kaltainen kaksitasoinen järjestelmä on enem-
mänkin poikkeustapaus.

Taulukko 1 Alue- ja paikallishallinto tarkasteltavissa maissa 1990-luvulla

Maa Aluehallinto* Väliportaanhallinto Paikallishallinto
Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa 16 länder

23 landsting
19 fylkeskommuner
14 amtskommuner
426 kreise

452 kuntaa
288 kommuner
435 kommuner
275 kommuner
16068 gemeinde
117 kreisfrei Städte

Itävalta 9 länder 2301 gemeinde
Ranska
Belgia

26 regions
6 regions

100 departements
10 provinces

36433 communes
589 communes

Alankomaat
Luxemburg

12 provinces 647 municipalities
118 communes

Espanja 17 regions 50 provincians 8078 municipios
Portugali 2 autonomous

   regions
305 municipalities
4220 freguesias

Italia 20 regions 95 provinces 8066 kommuni
Kreikka 5921 demoi/koinotikes
Iso-Britannia
Irlanti

56 Counties
31 counties

282 districts
84 municipalities

USA
Japani

50 states 5 territories
47 prefectures

83 200 local
governments
3 233 municipalities

Australia 6 states 2 territories 900 local governments
* Tässä sarakkeessa on osin liittovaltioiden osavaltioita ja osin yhtenäisvaltioiden aluehallintoyksiköitä.
Lähde: OECD, CEMR ym.
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Tarkasteltavien Euroopan maiden kuntarakenteet ovat muuttuneet selvästi vuosi-
en 1952-1990 välisenä aikana.

Taulukko 2 Euroopan maiden kuntarakenteen kehittyminen 1950-1992

Maa 1950 1992 Muutos  %
Suomi
Ruotsi

547
2 281

460
286

-87
-1995

-16
-87

Norja 744 439 -305 -41
Tanska 1 387 275 -1 112 -80
Saksa 24 272 8 077 -16 195 -67
Itävalta 3 999 2 301 -1 698 -42
Ranska
Alankomaat
Belgia
Luxemburg

38 814
1 015
2 669

127

36 763
647
589
118

-2 051
-368

-2 080
-9

-5
-36
-78
-7

Espanja 9 214 8 082 -1 132 -12
Portugali 303 305 +2 +0,7
Italia 7 781 8 100 +319 +4
Kreikka 5 959 5 922 -37 -0,6
Iso-Britannia 2 028 484 - 1544 -76
Irlanti Ei tietoa 84 Ei tietoa -
Saksan osalta luvut koskevat vain entisen Länsi Saksan aluetta, koska entisestä Itä Saksasta ei ole saata-
vissa vertailukelpoisia lukuja. Lisäksi Ranskan osalta luvut ovat vuosilta 1945 ja 1990, ja Belgian osalta
uudempi luku on vuodelta 1991.
Lähde: Euroopan neuvosto.

Lukuja tarkasteltaessa yleisenä trendinä vaikuttaa olevan kuntien lukumäärän
voimakas supistuminen. Esimerkiksi Ruotsissa kuntien lukumäärä on vähentynyt
87 prosenttia, Tanskassa 80 prosenttia ja Belgiassa 78 prosenttia. Kuntamäärä on
vähentynyt noin 40 prosenttia Norjassa, Itävallassa ja Alankomaissa. Suomessa
kuntien lukumäärä on laskenut varsin vähän vuosien 1950 ja 1992 välisenä aika-
na, 16 prosenttia. Ainoastaan Portugalissa ja Italiassa kuntien lukumäärä kasvoi
tarkasteluajanjaksolla.

Liitteissä on lisäksi taulukoitu perustietoa tarkastelumaista (taulukko A1.1), kun-
tien kokojakaumat tarkastelluissa Euroopan maissa (taulukko A1.2), sekä tarkas-
teltujen Euroopan maiden vaaleilla valittavat paikallisedustajat (taulukko A1.3).
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3.2 Julkisen sektorin ja kuntasektorin koko

Julkisen sektorin koko ja rooli ovat hyvin erilaisia eri maissa. Jo tämän tutkimuk-
sen otoksella (19 maata)1 vaihtelu on suurta. Tämän lisäksi myös kuntasektorin
rooli koko julkisen sektorin osana vaihtelee. Esimerkiksi Pohjoismaissa kunnilla
on päävastuu paikallisten hyvinvointipalveluiden tuottamisesta, kun taas Etelä-
Euroopan maissa kuntien rooli on paljon suppeampi.

Tarkastelun selkeyttämiseksi maat voidaan jakaa historiaalisten ja kulttuurillisten
tekijöiden perusteella neljään pääryhmään esimerkiksi Lidströmin (1996) käyttä-
män luokittelun mukaisesti. Pohjoismaihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja ja
Tanska. Keski-Eurooppalaisiin maihin vertailujoukosta kuuluvat Saksa ja Itävalta.
Napoleaanisiin maihin kuuluvat Ranska, Alankomaat, Belgia, Espanja, Portugali,
Italia ja Kreikka. Yhdysvaltoja, Iso-Britanniaa, Irlantia ja Australiaa kutsutaan
Anglosaksisiksi maiksi. Näiden ryhmien lisäksi tarkastelun piiriin kuuluu Japani.

Jotta maakohtaisten kuntasektorien rahoitusratkaisujen eroja ja niihin vaikutta-
neita syitä voitaisiin tarkastella, on ensin tarkasteltava koko julkisen sektorin
laajuutta, roolia ja kehitystä, sekä erityisesti kuntasektorin roolia siinä. Näiden
lisäksi taulukossa on esitetty tarkasteltavien maiden kokonaisveroasteen kehitys.

                                           
1 OECD:n National Accounts ei ole sisältänyt tietoja Luxemburgin julkisesta sektorista vuoden 1986
jälkeen, joten maa on jouduttu  jättämään tämän jakson tarkastelun ulkopuolelle.
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Taulukko 3 Julkinen- ja kuntasektori tarkastelumaissa 1980, 1990 ja 1995

Maa Julkisen sektorin
menot / BKT (%)

Kuntasektorin me-
not / BKT (%)

Kuntasektori julki-
sesta sektorista (%)

Kokonaisveroaste

1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995
FIN
SWE
NOR
DNK

DEU
AUT

FRA
NLD
BEL
ESP
PRT
ITA
GRC

GBR
IRL
USA
AUS

JPN

42
62
48
57

49
47

47
58
59
-

40
42
31

45
49
34
34

32

47
61
51
59

46
48

51
58
55
44
46
56
40

43
41
36
38

32

59
68
49
63

57
52

56
61
56
39
40
47
35

43
36
34
36

32

19
27
17
35

8
8

8
19
9
-
3
13
3

13
17
14
18

17

19
25
19
31

7
7

9
17
7
12
6
15
4

12
12
15
23

15

19
24
18
33

7
8

10
21
7
11
4
13
4

11
12
14
19

15

44
44
35
62

16
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Lähde: OECD National Accounts ja Suomen tilastollinen vuosikirja 1997.

Menot ovat kokonaismenoja eli sisältävät juoksevien menojen lisäksi pääomame-
not. Lisäksi kuntasektori on määritelty kansantalouden tilinpidon mukaisesti eli
se ei sisällä kuntien liikelaitoksia ja yhtiöitä, jotka kansantalouden tilinpidossa
luokitellaan yrityssektoriin.

Koko julkisen sektorin kokoa tarkastellaan sen kokonaismenojen suhteella brutto-
kansantuotteeseen. Pohjoismaissa julkisen sektorin koko on kasvanut huomatta-
vasti Norjaa lukuun ottamatta vuosien 1980 ja 1995 välillä. Suurinta kasvu on
ollut Suomessa, missä vuoden 1980 42 prosentin bruttokansantuoteosuus on
noussut lähes 60 prosenttiin. Suomen julkisen sektorin kasvu on ajoittunut 1990-
luvun alkuosalle mikä selittyy laman jälkitilalla jossa BKT on edelleen alhainen
ja mm. työttömyysmenot ja velanhoitoerät suuret. Vastaava kehitys 1990-luvun
aikana on havaittavissa myös Ruotsin osalta, mutta siellä julkisen sektorin menot
ovat koko tarkasteluajanjakson olleet yli 60 prosenttia suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen. Tanskassa julkisen sektorin meno-osuus bruttokansantuotteesta on
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kasvanut varsin tasaisesti, ollen 1995 noin 63 prosenttia. Sen sijaan Norjassa jul-
kiset menot ovat supistuneet 1990-luvun aikana, ollen 49 prosenttia vuonna 1995.

Myös Saksassa ja Itävallassa julkiset sektorit ovat varsin suuria. Vuonna 1995
julkisen sektorin menot suhteessa BKT:hen oli Itävallassa 52 prosenttia ja Sak-
sassa 57 prosenttia. Saksassa julkisten menojen BKT-osuus on noussut 1990-
luvun aikana yli 10 prosenttiyksikköä, mikä selittyy ainakin osin Saksojen yh-
distymisen aiheuttamien kustannusten kasvulla.

Napoleaanisten maiden osalta Alankomaissa, Ranskassa ja Belgiassa julkisen
sektorin meno-osuudet ovat  vastaavalla tasolla Pohjoismaiden kanssa. Sen sijaan
Etelä-Euroopan maiden osalta julkisen sektorin BKT:hen suhteutetut meno-
osuudet ovat edellisiä alhaisemmalla tasolla. Vuonna 1995 alhaisin meno-osuus
oli Kreikassa (35 %) ja korkein Italiassa (47 %). Huomionarvoista on myös se,
että ko. neljässä maassa julkisen sektorin menot suhteessa BKT:hen ovat olleet
laskusuunnassa 1990-luvun aikana.

Anglosaksisia maita tarkasteltaessa julkisen sektorin meno-osuudet vaikuttavat
olevan jopa alle Etelä-Euroopan maiden tason, vaihdellen vuonna 1995 USA:n 34
ja Ison-Britannian 43 prosentin välillä. Irlannissa julkisen sektorin menojen läh-
tötaso on (1980) huomattavasti muita ryhmän maita korkeampi, mutta tämän jäl-
keen sen julkisten menojen BKT-osuus on laskenut selvästi. Sen sijaan muissa
kolmessa maassa julkisen sektorin koko vaikuttaisi säilyneen likipitäen ennallaan.

Japanissa julkisen sektorin meno-osuus oli vuonna 1995 koko vertailuryhmän
pienin, 32 prosenttia. Japanissa julkisen sektorin koko on säilynyt ennallaan kaik-
kina kolmena tarkasteluvuotena.

Kohdistettaessa tarkastelu paikallissektoriin kasvavat maakohtaiset erot vielä
huomattavasti verrattuna koko julkista sektoria koskevaan tarkasteluun. Paikal-
listason tarkastelu tapahtuu sekä kuntasektorin menoja suhteessa BKT:hen että
koko julkiseen sektoriin tarkastelemalla. Luvut koskevat kuntasektoria mahdolli-
sine välitasoineen, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Australiaa joille OECD ei
ilmoita kuin osavaltioiden ja paikallishallinnon yhtyeenlasketut arvot. USA ja
Australia eivät siis ole vertailukelpoisia muun aineiston kanssa. Muiden maiden
kohdalta on muistettava, että myös Saksa, Itävalta ja Belgia ovat liittovaltioita.

Pohjoismaiden osalta Tanskan paikallishallinnon meno-osuus on noin 10 pro-
senttiyksikköä muita korkeammalla tasolla (yli 30% suhteessa BKT:hen). Tämä
johtuu siitä, että Tanskassa paikallissektorin kautta maksetaan mm. eläkkeet.
Muista kolmesta Pohjoismaasta Ruotsin paikallishallinnon menot ovat korkeim-
mat (1995), 24 prosenttia. Suomessa paikallishallinnon menot suhteessa BKT:hen
olivat vuonna 1995 19 prosenttia ja Norjassa 18 prosenttia. Menojen ajallista ke-
hitystä tarkasteltaessa Ruotsissa paikallishallinon menot ovat laskeneet tarkaste-
luajanjaksolla vuoden 1980 27 prosentista vuoden 1995 24 prosenttiin. Myös
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Tanskassa  kuntien menot suhteessa BKT:hen ovat hieman laskeneet vuoteen
1980 verrattuna.

Paikallissektorin suhteellista osuutta tarkasteltaessa Tanskassa kunnat vastaavat
(1995) 53 prosentista koko julkisen sektorin menoista. Vuonna 1995 Suomen
paikallishallinnon suhteellinen osuus julkisista menoista oli tarkasteltavista Poh-
joismaista kaikkein pienin, 32 prosenttia, Ruotsin ja Norjan osuuksien ollessa
noin 35 prosenttia.  Ajallista kehitystä tarkasteltaessa Norjan kuntien meno-osuus
kaikista julkisista menoista on säilynyt suhteellisen vakaana, kun muissa kolmes-
sa maassa kuntasektorin osuus on laskenut noin 10 prosenttiyksikköä vuosien
1980 ja 1995 välillä.

Keski-Euroopan maiden osalta Saksan ja Itävallan (liittovaltioita) kuntasektorit
ovat varsin samankokoisia, menojen suhteessa bruttokansantuotteeseen vaihdel-
lessa tarkasteluajanjaksolla seitsemän ja kahdeksan prosentin välillä. Vastaavasti
kuntasektorin menojen prosenttiosuus koko julkiseen sektoriin menoista on vain
15 prosentin tuntumassa.

Napoleaanisista maista kuntasektorin menojen BKT-osuus on suurin (1995)
Alankomaissa, 21 prosenttia, Ranskan, Espanjan ja Italian kuntasektorin menojen
vastatessa 10-13 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sen sijaan Belgiassa, Portu-
galissa ja Kreikassa osuus on alle 10 prosentin, kahdessa viimeksi mainitussa
vain 4 prosenttia.  Kuntasektorin menoja kaikkiin julkisen sektorin menoihin
suhteutettaessa Alankomaat erottuvat edelleen selkeästi muista yli 30 prosentin
suhteellisella osuudellaan. Myös Espanjan ja Italian kuntasektorin suhteellinen
merkitys on suuri, lähes 30 prosenttia koko julkisesta sektorista. Belgiassa, Por-
tugalissa ja Kreikassa myös kuntasektorin suhteellinen meno-osuus on ryhmän
pienin, hieman yli 10 prosenttia kaikista julkisista menoista. Ko. maaryhmän
osalta ei ole havaittavissa selkeää ajallista trendiä menosuhteiden kehityksessä.

Anglosaksia maita tarkasteltaessa on muistettava maiden erilaiset hallintoraken-
teet USA:n ja Australian ollessa liittovaltioita. Ryhmän yhtenäisvaltioista paikal-
lishallinnon menot olivat vuonna 1995 pienimmät Isossa-Britanniassa, noin 11
prosenttia. Ajallisesti tarkasteltuna paikallishallinnon menot suhteessa BKT:hen
ovat laskeneet Isossa-Britanniassa  2 prosenttiyksikköä, mutta Irlannissa peräti 5.
Vastaava kehityssuunta on havaittavissa ko. maiden kohdalla myös suhteellisia
meno-osuuksia tarkastelemalla. Yhdysvaltojen ja Australian aineistot sisältävät
kaikista muista esitetyistä maista poiketen pelkän paikallissektorin lisäksi myös
osavaltiot, joten ne eivät ole vertailukelpoisia muiden maiden kanssa. Maiden
osalta ajallista kehitystä tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitavissa Australian
paikallissektorin suuri kasvupiikki vuoden 1990 lukujen osalta. Yhdysvaltojen
paikallissektorin rakennetta tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 5.4.

Japanin osalta koko julkinen sektori, samoin kuin pelkkä kuntasektori, on
BKT:hen suhteutettuna varsin pieni: vuonna 1995 julkisen sektorin menot olivat
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32 prosenttia maan BKT:seen suhteutettuna, pelkän kuntasektorin menojen vas-
tatessa 15 prosenttia BKT:sta. Sen sijaan kuntien suhteellista painoarvoa tarkas-
teltaessa sen merkitys on kaikista tarkasteltavista maista kolmanneksi suurin,
vuonna 1995 46 prosenttia. Ajallisesti tarkasteltaessa kuntien menot ovat laske-
neet sekä bruttokansantuotteen että koko julkiseen sektoriin suhteutettuna.

Kokonaisveroasteita tarkasteltaessa Pohjoismaiden osalta Suomen veroaste on
noussut vuosien 1980 ja 1995 aikana lähes 10 prosenttiyksikköä. Ruotsin vero-
aste on vuoden 1990 huippuarvostaan laskenut lähelle vuoden 1980 tasoa, ollen
kuitenkin edelleen noin 50 prosenttia. Norjassa veroaste on pysynyt varsin va-
kaana koko tarkasteluajanjakson ajan.  Sen sijaan Tanskan veroaste on noussut,
vuoden 1995 arvon ollessa yli 50 prosenttia.

Keski-Euroopan maiden osalta Saksan veroaste on säilynyt varsin vakaana. 1990-
luvun aikana tapahtunut veroasteen lievä kohoaminen selittynee Saksojen yhdis-
tymisellä. Myös Itävallassa veroasteessa on havaittavissa lievää kohoamista.

Napoleaanisten maiden osalta Ranskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Italiassa ja
Kreikassa veroasteet olivat vuonna 1995 yli 40 prosenttia, Espanjan ja Portugalin
veroasteiden ollessa 34 prosentissa. Kehitystä ajallisesti tarkasteltaessa huomion-
arvoista on kaikissa neljässä tarkasteltavassa Etelä-Euroopan maassa tapahtunut
noin 10 prosenttiyksikön suuruinen veroasteen kiristyminen tarkasteluajanjaksol-
la.

Viimeisen maaryhmän osalta Ison-Britannian ja Irlannin veroasteet ovat kehitty-
neet varsin vakaasti koko tarkasteluajanjakson. Myös USA:n veroaste on 1990-
luvun taitteen lähes 10 prosenttiyksikön nousun jälkeen palannut takaisin vuoden
1980-tasolle. USA:n veroaste on kuitenkin huomattavasti Ison-Britannian ja Ir-
lannin tason alapuolella, ollen vuonna 1995 noin 28 prosenttia. Myös Australias-
sa veroaste oli vuonna 1995 alle 30 prosentin.

Japani vastaa veroasteeltaan ryhmän Anglikaanisten maiden tasoa. Japanin vero-
aste on tarkasteluajanjaksolla kohonnut vuoden 1980 noin 28 prosentista vuoden
1995 noin 31 prosenttiin.

3.3 Kuntasektorin suurimmat menoerät eri tarkastelumaissa

Seuraavat tiedot on koottu kirjavista lähteistä eri vuosilta jne., joten ne eivät ole
suoraan verrannollisia edellä esitettyjen taulukoiden kanssa.

Suomessa paikallissektori koostuu vain yhdestä tasosta. Kuntien suurimmat käyt-
tömenot (1995) olivat sosiaali- ja terveystoiminta (42,3 %), opetus- ja kulttuuri-
toiminta (26,0 %), sekä yleishallinto (10,4 %). Rahoitusmenot olivat 15,3 pro-
senttia kuntien kokonaismenoista 1995.
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Ruotsissa hallintojärjestelmä sisältää keskushallinnon lisäksi kaksi tasoa, kunnat
ja maakunnat. Kuntien menoista suurimmat 1994 olivat opetus (33 %), vanhus-
tenhoito (24 %), lastenhoito (15 %), hallinto (6 %), kulttuuri (6 %), terveyden-
hoito  (3 %). Maakuntien suurimmat menoerät (1994) olivat terveydenhoito (55
%), pelastusyksiköistä (14 %), vammautuneiden avustamisesta (10 %), paikalli-
sesta julkisliikenteestä (8 %), sekä opetuksesta ja kulttuurista (5 %). (Tregel
1996, s.82)

Norjassa hallintojärjestelmä koostuu keskushallinnon lisäksi kaksitasoisesta
kuntajärjestelmästä. Kuntien tehtäviin kuuluvat mm. peruskoulut, perustervey-
denhuolto, sosiaalihuolto, kaupungin ja luonnon suunnittelu, sekä kulttuuri- ja
vapaa-ajanpalveluista huolehtiminen. Sen sijaan sairaaloista, hammashuollosta,
erityishuollosta, lukioista ja aikuiskoulutuksesta huolehtiminen kuuluu läänikun-
nille. Läänikunnat huolehtivat myös aluesuunnittelusta, yritystuista, ja yleisestä
kommunikaatioverkostosta. Vastuunjakoperiaatteena on, että kunnat huolehtivat
ensisijaisesti omia asukkaitaan koskettavista asioista. Jos palveluiden vaikutta-
vuus on tätä laajempi asia siirretään läänikunnille. (Lidström 1996, s. 27)

Tanskassa 1990 kuntien suurimmat menoerät olivat hallinto (15 %), sotu tulon-
siirrot (10 %), lasten päivähoito (13 %), vanhustenhoito (20 %), muut sosiaali-
palvelut (12 %), kulttuuri ja opetus (26 %), sekä peruspalveluista, tieverkosta ja
ympäristöstä huolehtiminen (4 %). Sairaaloista huolehtiminen kuuluu läänikun-
nille. (EU Secretariat 1994, s. 39)

Saksa on liittovaltio, jossa hallinto koostuu keskushallinnon lisäksi osavaltioista
ja kuntatasosta. Kuntasektori jakautuu edelleen useisiin osiin, joista alin taso ovat
kunnat (Gemeinden). Tätä ylempi taso on nimeltään Kreise. Ne hoitavat sellaisia
tehtäviä joihin yksittäiset kunnat voivat olla liian pieniä. 115 suurinta kaupunkia
(kreisfrei Städte) eivät kuitenkaan kuulu Kreise-järjestelmään, vaan ne hoitavat
itsenäisesti molempien kuntatasojen tehtävät. Kuntajärjestelmissä on lisäksi osa-
valtiokohtaisia eroja. Saksassa noudatetaan ns. subsidiariteetti-periaatetta, eli
kaikki tehtävät suoritetaan alimmalla mahdollisella tasolla ellei niitä ole erikseen
allokoitu ylemmille tasoille. Käytännössä Saksan lakien mukaan kuntatasolle (ja -
liitoille) on taattava oikeus vaikuttaa kaikkiin vastuualueellaan oleviin asioihin.
Näitä ovat kulttuurisektori, paikallinen liikenne, ja julkispalveluiden hankinta ja
ylläpito. Osavaltioiden  tehtäviin kuuluvat koulutus, yliopistot ja poliisi. Näiden
lisäksi niillä on velvoitteita myös kulttuurin ja sosiaaliturvan saroilla. Kuntasekto-
rin menoista 1990 suurimmat ryhmät olivat terveys, hyvinvointi, urheilu, jne.
(22,5 %), sosiaalipalvelut (21,3 %), kunnallispalvelut (13,9 %), opetus (12 %) ja
hallinto (11,4 %). (EU Secretariat 1994, s. 64-73; Lidström 1996, s. 55-59; Tre-
gel 1996, s. 15-26)

Itävallassa hallintorakenne on kolmiportainen. Se koostuu keskushallinnon lisäk-
si osavaltioista ja kunnista. Kuntien menojen pääryhmät olivat 1993 julkiset pal-
velut (23,0 %), koulutus (12,8 %), terveydenhoito (8,0 %), tiet (8,0 %) sekä muut
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hallinnolliset tehtävät (34,5 %). Osavaltioiden tehtävistä suurimmat olivat kou-
lutus (18,3 %), rakentaminen (15,2 %), terveydenhoito (15,1 %) ja hyvinvointi-
palvelut (8,8 %). Muihin hallinnollisiin toimintoihin meni 30,0 % osavaltioiden
menoista. (Tregel 1996, s. 5-10)

Ranskan hallintojärjestelmä on perinteisesti ollut hyvin keskittynyt, mutta vuo-
desta 1982 alkaen paikallishallinnon asemaa on vahvistettu. Keskushallinnon li-
säksi hallinto koostuu kolmitasoisesta paikallishallinnosta, ylhäältä alas
lueteltuina alueet (regions), läänit (départementes) ja varsinaiset kunnat. Paikal-
lis(kunta)viranomaisten vastuulla on julkispalveluiden tarjonta, kuten teiden yllä-
pito, veden tarjonta, katuvalaistus, jätehuolto ja viemäröinti. Lisäksi niiden on
huolehdittava myös tietyistä vapaa-ajantarpeista, kuten kirjastoista. Myös perus-
koulutus kuuluu kuntien vastuualueeseen. Alueiden (Regions) vastuualue on pie-
ni, koostuen talouden edistämisestä (economic promotion), kansallisten (pää)tei-
den rakennuksesta ja ylläpidosta, sekä turismista. Alueiden roolia suunnitellaan
kuitenkin laajennettavaksi käsittämään osan julkispalveluiden tuottamisesta, eri-
tyisesti yliopistoista huolehtimisen. Läänien (départements) vastuulle kuuluvat
toisen asteen koulutus, tekninen infrastruktuuri, sekä osin sosiaaliturva. (EU Sec-
retariat 1994, s. 81-95; Tregel 1996, s. 27-33; Lidström 1996, s. 69-74)

Belgian hallintorakenne on neliportainen, koostuen keskushallinnon lisäksi auto-
nimisista alueista, provinsseista ja kunnista. Maa on jaettu kolmeen autonomiseen
alueeseen. Flaamin ja ranskankielisten alueiden lisäksi Bryssel on eriytetty omak-
si alueekseen. Provinssien ja kuntien tärkeimmät tehtävät olivat 1993 opetus, tur-
vallisuus, terveys, taloudellinen kehitys, turismi, liikenne ja ympäristö. Tehtävät
hoitaa kuntasektori, mutta provinssiviranomaiset valmistelevat toimintasuunni-
telmat. Alueiden tehtäviin kuului aluesuunnittelu ja -kehitys, luonnonsuojelu,
asuminen, vesi- ja energiapolitiikka, työllisyys, poliisi, julkiset työt ja kuljetus,
sekä taloudellinen kehitys. Myös paikallisviranomaisten hallinnointitehtävät
kuuluvat alueille. Vuonna 1990 kuntien suurimmat menoryhmät olivat tie- ja
kommunikaatioinfrastruktuuri (16 %), opetus (13 %), kulttuuri ja vapaa-aika (11
%), terveyspalvelut (9 %), sosiaali- ja hyvinvointipalvelut (8 %), poliisi (8 %),
sekä hallinto (12 %). (EU Secretariat 1994, s. 140-152; Tregel 1996, s. 11-14)

Alankomaiden hallinto jakautuu keskushallinnon lisäksi 12 provinssiin ja 636
kuntaan. Vuonna 1994 kuntien menoeristä suurimmat olivat sosiaalipalvelut
(33 %), asuminen (19,6 %), opetus (10,6 %), kulttuuri ja urheilu (8,3 %),  tiet
(8,0 %), terveydenhoito (7,7 %) ja hallinto (7,5 %). Provinssien suurimmat me-
noerät (1994) olivat vanhusten palvelut ja työttömyyskorvaukset (54,2 %), julki-
nen liikenne (16,7 %) ja ympäristötoimet, lähinnä maan kuivaus (9,7 %).
(EU Secretariat 1994, s. 3-16; Tregel 1996, s. 49-54)

Luxemburgissa paikallishallinto on yksitasoinen koostuen Suomen tapaan pel-
kistä kunnista. Valtio vastaa sähkön, kaasun ja lämmön toimittamisesta, mutta
kuntien velvollisuutena on huolehtia veden toimittamisesta. Lisäksi kuntien vel-
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vollisuuksiin kuuluvat kunnallisten teiden ylläpito, jätehuolto, sekä laista ja jär-
jestyksestä huolehtiminen. (EU Secretariat 1994, s. 153-158)

Espanjassa julkisen vallan hajautuskehityksen seurauksena kuntasektorin vastuu-
alueet ovat lisääntyneet, vaikkakin prosessi on vielä keskeneräinen. Keskushal-
linnon lisäksi julkinen sektori koostuu kunnista, provinsseista, ja autonomisista
kunnista, jotka vastaavat esim. Saksan osavaltioita. Kaupunkikuntien velvolli-
suuksiin kuuluu ulkovalaistus, jätteiden keruu, teiden rakentaminen, juomaveden
tarjonta ja opetustoiminta. Palveluiden tarjontavaatimukset riippuvat asukaslu-
vusta. Yli 5 000 asukkaan kuntien on huolehdittava julkisista palveluista, kirjas-
toista, toreista, ja jätteidenkeräyksestä. Yli 20 000 asukkaan kuntien on huoleh-
dittava vielä lisäksi järjestyksen ylläpidosta, sosiaalipalveluista, palokunnista,
sekä urheilupaikkojen ja teurastamoiden ylläpidosta. Lisäksi yli 50 000 asukkaan
kunnat ovat velvollisia huolehtimaan paikallisesta julkisliikenteestä ja ympäris-
tönsuojelun valvonnasta. (EU Secretariat 1994, s. 107-119; Tregel 1996, s. 73-
78)

Portugalissa hallintorakenne on neliportainen, koostuen keskushallinnon lisäksi
alueista, kunnista ja pitäjistä (parishes) - tosin ainakaan vuonna 1996 perustuslain
esittämiä alueita ei vielä ollut perustettu. Kuntien tehtäviin kuuluvat julkisten
palvelujen ylläpito ja kehittäminen (sosiaalinen infrastruktuuri, kaupunkiasumi-
nen), energia ja sairaalapalvelut, liikenne ja kommunikaatio, opetus ja koulut,
kulttuuriasiat (sisältäen turismin) ja julkinen terveydenhoito. Alueiden tehtävin
kuuluvat taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä huolehtiminen, tekninen inf-
rastruktuuri, opetus ja ammatillinen koulutus ja yleinen turvallisuus. Pitäjien vel-
vollisuuksia ei ole laissa vahvistettu, mutta ne huolehtivat mm. teiden ja hautaus-
maiden ylläpidosta, sekä päivä- ja  vanhainkodeista. Paikallisviranomaisten (kun-
nat, alueet ja pitäjät) menoista (1990) 30 prosenttia koostui teiden rakentamisesta
ja ylläpidosta, 22 prosenttia rakennusten ylläpidosta, 11 prosenttia kouluista ja
vapaa-ajasta, 10 prosenttia asumisesta, 7 prosenttia jäte- ja viemärihuollosta, sekä
6 prosenttia veden tarjonnasta. (EU Secretariat 1994, s. 130-139; Tregel 1996, s.
61-66)

Italia on keskusjohtoinen maa, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana hal-
lintoa on hajautettu alemmille sektoreille - erityisesti kunta- ja aluesektoreille.
Hallinnollisesti maa jakautuu keskushallinnon lisäksi alueisiin, provinsseihin, ja
kuntiin. Kuntasektorin suurimmat menoerät olivat (1992) sosiaalipalvelut/asunnot
(33,6 %), hallinto (21,7 %), opetus/kulttuuri (17,6 %), liikenne (10,5 %). Aluei-
den (regions) tehtäviin kuuluvat mm. poliisista, ammattikoulutuksesta, sairaa-
loista, museoista ja kirjastoista, sekä teistä ja rautateistä huolehtiminen.
Provinssien menoeristä suurimmat olivat (1992) opetus ja kulttuuri (34,5 %),
hallinto (21,5 %), kuljetukset (20,5 %), ja taloudellinen suunnittelu (10,3 %).
(EU Secretariat 1994, s. 50-63; Tregel 1996, s. 43-48)
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Iso-Britannia koostuu neljästä maasta, Englannista, Walesista, Skotlannissa ja
Pohjois-Irlannista, joiden kaikkien hallinnot eroavat jonkin verran toisistaan. Täs-
sä työssä rajoitutaan tarkastelemaan pelkästään Englantia, jossa suurten kaupun-
kien ulkopuolella paikallishallinto on kaksitasoinen, koostuen alueista (regions) ja
piireistä (districts). Lontoon alueen paikallishallinto koostuu Lontoon kaupun-
gista ja muiden alueen kaupunkien kaupunkipiireistä. Englannissa paikallisviran-
omaisten menoista suurimmat ryhmät olivat 1992/93 opetus (47 %), palvelut
(jätteiden kuljetus jne., 24 %), poliisi (12 %), henkilöstökulut (11 %) ja kuljetus
(6 %). (EU Secretariat 1994, s. 17-35; Tregel 1996, s. 89-94)

Irlannissa keskushallinto huolehtii kaikkien toimintojen suunnittelusta mutta nii-
den toteutus on paikallisviranomaisten tehtävänä. Paikallistaso koostuu maaneu-
vostoista (Country Councils) ja maakaupungeista (Country Boroughs). Lisäksi
kaikkein tiheimmin asutetuilla alueilla on Country Borough Corporations ja Ur-
ban District Councils, joita voidaan pitää alhaisimpina hallinnon tasoina. Paikal-
lisviranomaisten menoista (1995) 27 prosenttia koostui teiden ylläpidosta, 19
prosenttia asuntotuotannosta, 14 prosenttia luonnonsuojelusta, 12 prosenttia ve-
den tarjonnasta, 11 prosenttia virkistystoiminnasta, 8 prosenttia hyvinvointitehtä-
vistä, ja 7 prosenttia muista menoista. Huomionarvoista on, ettei peruskoulutus
ole Irlannissa kuntien vastuulla. (EU Secretariat 1994, s. 96-106; Tregel 1996, s.
40-42)

USA:ssa paikallisviranomaisten (sis. kunnat, läänit, koulupiirit jne.) menot koos-
tuivat vuonna 1991 opetuksesta (39,9 %), ympäristö- ja asumiskuluista (11,1 %),
kuljetuksesta (8,2 %), terveydenhoidosta ja sairaalapalveluista (7,9 %), poliisi- ja
pelastustoiminnasta (7,7 %), hallinnosta (5,4 %), ja julkisista hyvinvointipalve-
luista (5,0 %). (Fisher 1996, s. 14)

Australiassa kuntasektorin (cities, towns, shires, boroughs, municipalities, district
councils) toimet vaihtelevat paikallisen lainsäädännön mukaan, mutta kattavat
pääpiirteissään samat toiminnot. Näitä ovat mm. teiden, katujen ja siltojen raken-
nus ja ylläpito, vesi- ja  viemäröintijärjestelmät, terveydenhoito- ja sairaalapal-
velut, rakennusvalvonta, ja hallinnollisten säännösten, kuten teurastamoiden ja
koiraverojen, ylläpito. Paikallisviranomaisten suurimmat menoryhmät olivat
(1993/94) kuljetus ja kommunikaatio (27,2 %), asuminen (17,1 %), yleiset julki-
set palvelut (17 %), virkistys ja kulttuuri (16,2 %), sekä sosiaalipalvelut ja -turva
(4,8 %). Huomionarvoista on terveydenhoidon (2,0 %) ja opetuksen (0,5 %) pie-
net meno-osuudet. (Australian Bureau of Statistics 1996, s. 636-638)
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Japanissa kuntasektorin suurimmat menoerät olivat hyvinvointipalvelut (16,3 %),
opetus (14,7 %), terveydenhoito (8,4 %), sekä teiden ja  siltojen rakentaminen ja
ylläpito (6,4 %). (Statistics Bureau of Japan 1996, s. 515)
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4 Kuntien rahoitusrakenne eri maissa

4.1 Johdanto

Tässä kappaleessa tarkastellaan kuntien rahoitusrakennetta. Jaksossa 4.2 esitetään
paikallishallinnon tulorakenne pääluokittain (verot, avut, muut tulot) vuosina
1980, 1990 ja 1995. Luvut perustuvat OECD:n National Accounts -julkaisun lu-
kuihin. Jaksossa 4.3 tarkastellaan kuntasektorin verotulojen jakaumaa ja paino-
pisteitä tarkasteltavissa maissa, vuonna 1995 OECD:n Revenue Statistics
-julkaisun lukuihin perustuen. Lopuissa jaksoissa lähteinä joudutaan käyttämään
OEDC:n julkaisujen lisäksi myös muita lähteitä, joten niissä esitettävät luvut
saattavat erota aiemmissa jaksoissa esitetyistä. Jaksossa 4.4 tutkitaan valtionapu-
jen roolia ja merkitystä kuntien rahoitukselle. Jaksossa 4.5 tutkitaan maksujen
merkitystä paikallishallinnon rahoitukselle, sekä mistä palveluista ja miten hin-
noitellen maksuja eri maissa saa periä. Jaksossa 4.6 tarkastellaan lopuksi velkara-
hoitukselle asetettuja rajoituksia.

4.2 Paikallissektorin rahoituksen rakenne pääluokittain

Paikallissektorin rahoitusrakenne tarkasteltavien maiden2 kohdalta vuosina 1980,
1990 ja 1995 on esitetty pääluokittain taulukossa 4. Luvut perustuvat OECD:n
National Accounts -julkaisuissa esitettyihin lukuihin. Tarkastelu perustuu kan-
santalouden tilinpidon mukaiseen luokitukseen, jossa kuntien omistamat yhtiöt ja
liikelaitosmuotoinen toiminta luokitellaan kuntasektorin sijasta yrityssektoriin.
Lisäksi vertailussa on otettava huomioon, että maakohtaiset  tilastokäytännöt voi-
vat poiketa toisistaan, jolloin luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Veroihin
kuuluvat sekä välittömät että välilliset verot, apuihin valtionapujen lisäksi myös
muut avut, ja muihin tuloihin operatiivinen ylijäämä, omaisuus- ja yrittäjyyspoh-
jaiset tulot. Taulukkoa voidaan pitää sen karkeasta jaottelusta johtuen ainoastaan
suuntaa antavana. Jakson 3.2 tapaan myös tässä jaksossa Yhdysvaltojen ja Aust-
ralian luvut poikkeavat muista maista, sillä ne sisältävät myös osavaltiot.

                                           
2 Kuten kappaleen 3.2 yhteydessä mainittiin, OECD:n National Accounts ei sisällä tietoja Luxembur-
gista.
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Taulukko 4 Paikallishallinnon  tulorakenne, prosenttia juoksevista tuloista

Maa               Verot               Avut      Maksut ym. tulot
1980 1990 1995 1980 1990 1995 1980 1990 1995

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

Saksa
Itävalta

Ranska
Alankomaat
Belgia
Espanja
Portugali
Italia
Kreikka

UK3

Irlanti*
USA*
Australia

Japani

53,1
57,1
60,8
41,8

59,1
81,0

50,8
6,6

27,7
   -
36,7
7,2

18,9

32,7
14,1
69,2
38,8

54,0

56,2
65,7
53,4
50,0

59,6
79,1

56,4
8,6

33,7
47,4
46,6
15,5
9,1

8,9
14,8
75,6
43,2

58,1

55,5
71,7
49,3
50,2

51,8
75,0

55,8
12,5
38,2
45,6
49,8
24,2
14,6

11,4
13,2
73,9
45,1

55,9

43,6
37,9
40,0
55,4

36,3
16,1

47,2
84,4
66,3
  -
61,0
89,2
57,7

56,8
79,9
25,3
52,6

43,8

40,6
29,3
44,6
48,3

35,6
18,7

40,7
83,0
59,2
49,9
38,3
82,5
81,2

85,9
75,9
17,8
40,0

38,1

39,1
21,6
47,0
45,9

43,0
20,4

38,5
72,2
43,8
53,4
33,0
73,7
68,1

72,5
79,3
21,6
39,3

42,3

3,3
5,0

-0,8
2,8

4,6
3,0

1,9
9,0
6,0

  -
2,4
3,6

23,4

10,5
5,9
5,5
8,5

2,2

3,2
4,0
2,0
1,8

4,8
2,2

2,8
8,4
7,0
2,7

15,1
2,0
9,7

5,2
9,3
6,7

16,9

3,8

5,3
6,8
3,6
4,8

5,1
4,6

5,7
15,3
18,0
1,1

17,2
2,1

17,3

16,2
7,5
4,5

15,6

1,8
* Merkityissä viimeinen vuosi on 1994.
Lähde: OECD National Accounts.

Pohjoismaiden osalta Ruotsissa tulorakenteen painopistettä on siirretty tarkaste-
luajanjakson aikana valtionavuista verotulojen suuntaan. Vastaava kehityskulku
on toteutunut myös Tanskassa. Myös Suomessa on havaittavissa lievää vero-
osuuksien painoarvon kohoamista tarkasteluajanjakson aikana. Norjassa kehitys
on ollut päinvastaista, valtionapujen osuuden noustua noin 7 prosenttiyksiköllä.
Maksujen ym. tulojen osuus on säilynyt Pohjoismaissa suhteellisen vaatimatto-
mana.

Keski-Euroopan maiden osalta kuntien rahoituksen päätulonlähde ovat verotulot,
niiden osuuden oltua vuonna 1995 Itävallassa 75 prosenttia ja Saksassakin lähes

                                           
3 Vuoden 1995 luvut perustuvat OECD:n Revenue Statistics -julkaisuun. OECD:n National Accounts
-julkaisun mukaan verotulot olisivat olleet vain 0,2 % kuntasektorin tuloista, apujen kattaessa peräti
95,7 % ja maksujen ym. tulojen 4,1 % tuloista. Näin pieni verotulojen osuus ei kuitenkaan vaikuta us-
kottavalta, ks. tarkemmin  s. 33. Revenue Statistics -julkaisun luvut perustuvat OECD:n mukaan IMF:n
Government Finance Statistics Yearbook:n tietoihin ja käsitteisiin, jotka eivät ole täysin yhtenevät
N.A:ssa käytettyjen kanssa.
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52 prosenttia. Molemmissa maissa verotulojen osuus on kuitenkin laskenut tar-
kasteluajanjaksolla, apujen osuuden vastaavasti noustessa. Myös tämän maaryh-
män osalta maksujen ym. tulojen osuus poaikallishallinnon juoksevista tuloista on
varsin pieni.

Seuraavan maaryhmän osalta on havaittavissa edellisiä suurempaa hajontaa.
Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa verotulojen osuus oli vuonna 1995 yli 45
prosenttia ja Belgiassakin noin 38 prosenttia. Italiassa verotulojen osuus oli noin
24 prosenttia, mutta Kreikassa noin 15 prosenttia ja Alankomaissa ainoastaan
12,5 prosenttia. Alankomaissa, Italiassa ja Kreikassa kuntien tulot koostuvat pää-
asiassa valtionavuista. Huomionarvoista on myös maksutulojen suuri osuus Alan-
komaissa, Belgiassa, Portugalissa ja Kreikassa. Napoleaanisten maiden osalta
ajallista kehitystä tarkasteltaessa huomion herättää Italiassa ja erityisesti Portuga-
lissa tapahtunut valtionapujen korvaaminen kuntien omilla verotuloilla.

Viimeisen maaryhmän maita tarkasteltaessa huomio kiinnittyy Ison-Britannian
poikkeavaan paikallishallinnon rahoituspolitiikkaan: siellä 1990-luvun aikana
tehtyjen uudistusten (ks. tarkemmin kappale 5.4) johdosta ainoastaan 0,2 pro-
senttia kuntien tuloista vaikuttaisi OECD:n National Accountsin tilastointitavan
mukaan koostuvan paikallisista verotuloista. Tämä vaikuttaa kuitenkin epäuskot-
tavalta, sillä vuoden 1993 uudistuksen jälkeenkin kuntasektori saa suoria verotu-
loja kiinteistöverosta, joiden määrän tulisi olla em. prosenttiosuutta suurempi.
OECD National Accountsin  mukaan Ison-Britannian kuntasektori ei saisi suoria
veroja ollenkaan, vaan kaikki verotulot olisivat epäsuoria. Mm. OECD Revenue
Statisticsin mukaan (ks. kappale 4.3) Ison-Britannian kuntasektorin tuloista vuon-
na 1995 97,5 prosenttia koostui kiinteistöverotuloista. Kiinteistöverojen osuus
kuntasektorin vuoden 1994 tuloista näin laskien olisi ollut noin 13 prosenttia
vuonna 1994. Isossa-Britanniassa maksujen yms. osuus tuloista on kuitenkin las-
kenut tarkasteluajanjakson aikana.

Irlannissa verotulojen osuus tuloista on pienehkö, mutta se on pysynyt varsin va-
kaana koko tarkasteluajanjakson ajan pääosan eli kolmen neljäsosan rahoituksesta
koostuessa valtionavuista. Australian ja Yhdysvaltojen luvut sisältävät muista
poiketen sekä kunnat että osavaltiot. Niissä verojen osuus on jonkin verran kas-
vanut valtionapujen osuuden laskiessa. Australiassa maksujen osuus tuloista on
noussut varsin suureksi, noin 16 prosenttiin vuonna 1995.

Japanin kuntien tulorakenne muistuttaa silminpistävän voimakkaasti Pohjoismai-
den tilannetta, tulojen jakautuessa pääosin verotulojen ja valtionapujen kesken.
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4.3 Kunnallisverotuksen muodot ja painopisteet

Taulukkoon 5 on koottu tarkastelumaiden kuntien verotulojen jakauma. Taulu-
kosta 4 poiketen nämä luvut koskevat kaikkien maiden - myös liittovaltioiden -
osalta pelkästään kuntasektoria.

Taulukko 5 Kunnallisverotulojen jakauma 1995, prosenttia verotuloista

Maa Tulo
vero

Omaisuus
vero

Välilliset
verot

Sotu
maksut

Muut
työvoima

verot

Muut
verot

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

Saksa
Itävalta

Ranska
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Espanja
Portugali
Italia
Kreikka

UK
Irlanti
USA
Australia

Japani

95,1
99,7
89,6
93,4

79,6
34,5

15,1
-

76,7
93,2
16,4
20,6
22,4

-

-
-
5,8
-

52,7

4,8
-
9,9
6,5

19,3
10,0

34,6
66,1

-
6,0

38,9
40,4
43,4

-

97,5
100
73,8
99,6

31,6

0,1
0,3
0,6
0,1

0,9
29,4

11,9
33,8
18,8
0,7

41,5
38,9
34,2
38,5

-
-

20,4
0,4

14,7

-
-
-
-

-
3,1

-
-
4,6
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
19,3

5,3
-
-
-
-
-
-

61,5

-
-
-
-

-

0,1
0,0
-
0,0

0,3
3,7

33,1
0,1
-
-
3,2
0,2
-
-

2,5
-
-
-

1,0
Lähde: OECD Revenue Statistics.

Pohjoismaiden osalta kunnallisverotuksen pääpaino on selvästi tuloverotuksen
puolella, omaisuusveron (käytännössä kiinteistöveron) kattaessa vain 5-10 pro-
senttia verotuloista. Myös Ruotsissa on käytössä kiinteistövero, mutta sen tuotto
menee keskushallinnolle eikä kunnille.

Saksan ja Itävallan osalta kiinteistöveron osuus kasvaa huomattavasti, sen vas-
tattua vuonna 1995 Saksassa lähes 20 prosenttia ja Itävallassa 10 prosenttia ve-
rotuloista. Saksassa myös tuloveron osuus on suuri, lähes 80 prosenttia. Sen
sijaan Itävallassa tuloveron osuus on vain noin 35 prosenttia; on tosin huomattava
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kohdan ’muut työvoimaverot’ suuri (19,3 prosenttia) osuus. Itävallassa kunnat
saavat paljon tuloja myös välillisestä verotuksesta.

Napoleaanisten maiden osalta hajonta on aiemmista jaksoista totuttuun tapaan
suuri. Luxemburgissa ja Belgiassa tuloverot vastaavat pääosaa kunnallisverotuo-
tosta, kun taas Alankomaissa kunnat eivät saa suoria tuloverotuottoja lainkaan.
Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa pääverotulolähteet ovat kiinteistö- ja välilli-
set verot. Kreikassa muiden työvoimaverojen osuus on silmiinpistävän suuri.
Yhteisenä piirteenä ryhmän kaikki maat saavat välillisiä verotuloja.

Anglosaksisissa maissa kiinteistövero on kaikkein tärkein yksittäinen verotulo-
komponentti, Irlannissa sen osuus kuntien verotuloista oli vuonna 1995 täydet
100 prosenttia. Myös Australiassa ja Isossa-Britanniassa kiinteistöveron osuus
kaikista kuntien verotuloista on yli 95 prosenttia. Yhdysvalloissa kiinteistöveron
lisäksi myös välillisillä veroilla on merkitystä. Anglosaksisista maista poiketen
Japanissa tulovero on suurin yksittäinen kuntien verotulon lähde, mutta sen lisäk-
si (ja esim. Pohjoismaista poiketen) myös kiinteistöveron merkitys on suuri yli 30
prosentin osuudellaan. Siellä välillisillä veroilla on merkittävä osuus kuntien ve-
rotulokertymässä yli 15 prosentin osuudellaan.

4.4 Valtionavut

Suomessa erilaiset tulonsiirrot kattoivat taulukon 4 mukaan vuonna 1995 39 pro-
senttia kuntasektorin juoksevista tuloista. Suomessa valtionapuihin sisältyy sekä
tehtäviin sitomattomia yleisiä valtionapuja että sektorikohtaisia sosiaali- ja ter-
veystoimen ja kulttuuritoimen valtionapuja. Valtionapujärjestelmää muutettiin
1993 alkaen siten, että aiemman erityisapupainoitteisen järjestelmän tilalle tuli
järjestelmä, jossa kuntien välisen veropohjan tasauksen rinnalla saatavat valtion-
avut määräytyvät laskennallisesti palvelutarve- ja kustannuserotekijöiden perus-
teella eivätkä sektorikohtaisesti prosenttiosuutena valtionapukelpoisista menoista.

Ruotsissa valtionapujen osuus kuntasektorin tuloista oli 1995 noin 22 prosenttia.
Niiden  merkitys on Ruotsissa laskenut vuoden 1980 38 prosentista lähes puolel-
la. Valtionavustuksia on muutettu vuoden 1993 verouudistuksessa siten, että eri-
tyisapujen roolia vähennettiin ja yleisavustusten merkitystä lisättiin. Uudistuksen
jälkeen noin 70 prosenttia avustuksista on yleisluontoisia. Erityisavustuksista
suurimmat koskevat muutto- ja työttömyysavustuksia. Vuodesta 1996 alkaen jär-
jestelmää on edelleen uudistettu. Yleisavustusten avulla tasataan kuntien tulo-
pohjaeroja siten, että kunnille taataan 95 prosenttia kunnan oman veropohjan ja
tasoitusrajan erotuksesta. (Oulasvirta 1995, s. 35-44; NOU 1997:8, s. 63-66)

Norjassa valtionapujen osuus paikallishallinnon tuloista oli 1995 47 prosenttia.
Taulukon 4 mukaan 1980-1995 välillä valtionapujen tulo-osuus on ollut nousus-
sa. 1995 Norjan valtionavuista n. 63 prosenttia  oli yleisapuja, loppujen ollessa
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erityisapuja. Vuonna 1997 jätetyn komiteamietinnön (NOU 1997:8) ehdotuksena
on vähentää kuntasektorin riippuvuutta valtionavuista kuntien veropohjaa koske-
vien muutosten avulla. Norjassa tulontasausjärjestelmä on epäsymmetrinen siten,
että alle 110 prosenttia keskimääräisestä tulopohjasta omaavien kuntien tuloero-
tuksesta korvataan 90 prosenttia, mutta yli 140 prosenttia  keskimääräisestä tulo-
pohjasta omaavat kunnat joutuvat antamaan pois 50 prosenttia  rajan ylittävästä
summasta. Komitean ehdotuksia raportoidaan tarkemmin kappaleessa 5.2.

Tanskassa erilaiset valtionavut kattoivat taulukon 4 mukaan noin 46 prosenttia
kuntasektorin tuloista. Tanskan valtionapujärjestelmää on muutettu viimeksi 1995
(voimaan 1996), joten taulukon tiedot perustuvat vielä vanhaan järjestelmään.
Uusin tasausjärjestelmä koostuu neljästä osasta. Ensimmäisen, kaikkia kuntia
koskevan tasauksen avulla tasataan 45 prosenttia  kunnan ja koko maan keski-
määräisen veropohjan (per asukas) erotuksesta. Järjestelmä perustuu pelkästään
kuntien väliseen tulojen uudelleenjakoon. Toisen, pääkaupunkiseudun kuntia
koskevan järjestelmän avulla tasataan 40 prosenttia  pääkaupunkiseudun yksit-
täisten kuntien ja koko pääkaupunkiseudun keskimääräisen veropohjan erosta.
Kolmas, matalan veropohjan omaavia kuntia tukeva järjestelmä kohdistuu kun-
tiin, joiden veropohja on alle 90 prosenttia  koko maan keskimääräisestä vero-
pohjasta. Läänikuntien osalta tasataan 80 prosenttia läänikuntakohtaisen ja keski-
määräisen veropohjan erosta. Valtionavut ovat luonteeltaan yleisavustuksia.
(NOU 1997:8, s. 66-68)

Saksan kuntasektorin saamat valtionavut kattoivat 1995 noin 43 prosenttia  kunta-
sektorin tuloista. Osuus on noussut Saksojen yhdistymisen jälkeisenä aikana.
Saksassa valtionavut ovat pääasiassa yleisavustuksia, mutta myös erityisavustuk-
sia on olemassa epätavallisia kuluja ja pääomakuluja varten. Yleisavustusten pää-
asiallisena jakoperusteena käytetään per capita veropohjaa, mutta myös asukas-
luvulla on asiaan vaikutusta. (EU Secretariat 1994, s. 64-80; Tregel 1996, s. 15-
26)

Itävallassa valtionapujen osuus kuntien tuloista oli vuonna 1995 vain noin 20
prosenttia. Loput rahoituksesta koostuu pääosin verotuloista, joiden piirissä myös
välillisillä veroilla on suuri merkitys (ks. taulukko 5).

Vuonna 1980 valtionavut kattoivat yli 47 prosenttia Ranskan kuntasektorin tu-
loista, mutta myös Ranskassa tulonsiirtojen merkitys on pienenemässä kuntien
rahoituksessa. Vuonna 1995 enää 38 prosenttia tuloista tuli valtionapuina. Noin
puolet valtion tulonsiirroista suoritetaan yleisavustuksina veropohjan ja menora-
kenteiden erojen tasoittamiseksi. Toinen tärkeä ryhmä noin 20 prosentin osuu-
della valtionavustuksista ovat erilaisiin sosioekonomisiin syihin perustuvien
verotulojäämien hyvittäminen. Näiden lisäksi on myös muita tarveperusteisia
apuja. (EU Secretariat 1994, s. 80-95)
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Belgian paikallissektorin tuloista 1995 noin 44 prosenttia koostui erilaisista tu-
lonsiirroista. Kuntien tuloista 1990 noin 20 prosenttia tuli erityisavustuksista, ja
hieman vähemmän yleisavustuksista. Yleisavustuksia jaettaessa perusteina käy-
tetään veropohjan lisäksi väkilukuun liittyviä muuttujia. (EU Secretariat 1994, s.
140-152)

Luxemburgissa kuntarahaston jakamat yleisavustukset jaetaan asukas- ja aluepe-
rustaisten muuttujien perusteella. Tämän lisäksi kunnat saavat erityisavustuksia
eri ministeriöiltä (turismi, urheilu, jne.). (EU Secretariat 1994, s. 153-158)

Alankomaissa valtion yleisavustukset kattoivat vuonna 1990 27 prosenttia kunti-
en menoista. Erityisavustusten osuus oli 61 prosenttia, tuloryhmän ollessa Alan-
komaiden kuntien tärkein tulonlähde. Korvamerkityistä valtionavuista (specific
grants) tärkein erä ovat sosiaaliturvamaksut, jotka kattavat niistä yli 25 prosenttia.
Näiden lisäksi voidaan myöntää myös erikoisavustuksia (special grants) erityisiä
taloudellisia ongelmia omaaville kunnille. Näitä myönnetään vuodeksi kerrallaan,
normaalisti maksimissaan kolmeksi vuodeksi, mutta hätätapauksessa vakavien
rakenteellisten ongelmien korjaamista varten viidenkin vuoden erikoisavustukset
ovat mahdollisia. (EU Secretariat 1994, s. 3-16; Tregel 1996, s. 49-53)

Espanjassa kunnat saavat yleisavustusta keskushallinnolta väkilukuun ja vero-
pohjaan liittyvien tekijöiden perusteella. Näiden lisäksi kunnat saavat myös eri-
tyisavustuksia, joiden merkitys on suuri erityisesti alle 20 000 asukkaan kunnille.
(EU Secretariat 1994, s. 107-119)

Portugalissa kuntien rahoituksesta yli 50 prosenttia tulee valtionavuista. Käytän-
nössä tulonsiirrot allokoidaan rahaston kautta, jota keskusvalta hallinnoi, ja joka
on pysyvä osa maan budjettia. Valtionavut jaetaan sosio-ekonomisten tekijöiden
perusteella, ja niiden tarkoituksena on tasoittaa alueiden väiltä taloudellista
epätasa-arvoa ja varmistaa julkisten palveluiden tasainen tarjonta koko maassa.
Portugalissa on perusperiaatteena se, ettei keskushallinto jaa erityisavustuksia
kuntasektorille. Tästä voidaan kuitenkin erityisen painavista syistä poiketa.
(EU Secretariat 1994, s. 160-137)

Italiassa kuntien saamat yleisavustukset, jotka kattoivat noin 40 prosenttia kuntien
menoista vuonna 1990, jaetaan kaksiosaisen järjestelmän kautta. Noin 70 pro-
senttia jaetaan perusrahaston (ordinary fund) kautta, ja loput 30 prosenttia tasaus-
rahaston kautta. Erityisavustukset kattoivat 20 prosenttia kuntien menoista. (EU
Secretariat 1994, s. 50-63)

Kreikassa yleisavustukset kattoivat vuonna 1990 18 prosenttia kuntien kokonais-
menoista. Nämä valtionavustukset on vuodesta 1989 alkaen jaettu käytännössä
osana valtionveroja, jolloin n. 20 prosenttia henkilöiden tuloveroista, 50 prosent-
tia ajoneuvoveroista, ja 15 prosenttia kiinteistöveroista on annettu kunnille.
Yleisavustusten jako perustuu kunnan väestömuuttujiin. Kreikassa erityisavus-
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tusten merkitys on kuitenkin erityisavustuksia suurempi, vuonna 1988 niiden
osuus yhdessä lainojen kanssa oli 42 prosenttia kuntien tuloista. Pääsääntöisesti
erityisavustuksia annetaan infrastruktuuri-investointeja varten. (EU Secretariat
1994, s. 120-129)

Ison-Britannian vuoden 1993 kuntien rahoitusuudistuksen jälkeen lähes kaikki
kuntien tulot koostuvat valtionavuista, jotka koostuvat pääasiassa yleisavustuk-
sista. Näistä tärkein on tasausavustus, jonka avulla tasataan kuntien tulopohjan ja
laskennallisen menotarpeen välisiä eroja. Toinen maininnan arvoinen valtionapu
koostuu yritysten verotuloista, jotka kerätään valtiolle ja jaetaan osittain takaisin
kuntiin kuntien väkiluvun perusteella. Yleisavustusten lisäksi Englannissa on
myös korvamerkittyjä avustuksia, joilla rahoitetaan mm. poliisin toimintaa. (NOU
1997:8, s. 69-71)

Irlannissa valtionavut kattavat noin 70 prosenttia kuntien menoista, mutta käytet-
tävissä ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa niiden jakautumisesta yleis- ja eri-
tyisavustuksiin.

Yhdysvalloissa pelkän kuntasektorin tuloista tulonsiirrot kattoivat 1991 37,2 pro-
senttia, josta osavaltion apujen osuus oli 33,7 ja keskushallinnon 3,5 prosenttia.
Keskushallinnon tulonsiirroista osavaltioille ja paikallisviranomaisille 47,2 pro-
senttia kohdistui julkiseen hyvinvointiin, 16,4 prosenttia opetukseen ja 9,4 pro-
senttia tiestöön. Vastaavasti osavaltioiden liittovaltiolta saamissa tulonsiirroissa
suurimmat kohderyhmät olivat opetus (63,4 %), hyvinvointipalvelut (12,3 %) ja
tiestö (4,3 %). Yhdysvalloissa kuntasektorin saamat avut ovat pääosin luonteel-
taan erityisapuja. (Fisher 1996, s. 15)

4.5 Maksupolitiikka4

Suomessa kuntien ensisijaiset tulonlähteet ovat verotulot ja valtionavut. Maksujen
osuus kuntien tuloista on noin 18 prosenttia, josta kuitenkin yli puolet muodostuu
liikelaitosten tuloista. Valtionosuuslainsäädännön muutos vuoden 1993 alussa toi
kunnille lisää liikkumavaraa maksuissa. Vuonna 1995 kuntien ja kuntayhtymien
maksutulot olivat yhteensä noin 6,7 mrd, joista sosiaali- ja terveystoiminnan
osuus oli noin 5,3 mrd, opetus- ja kulttuuritoiminnan 0,6 mrd ja yhdyskuntapal-
veluiden 0,5 mrd markkaa. Samanaikaisesti kuntien ja kuntayhtymien liiketoi-
minnan myyntitulot olivat noin 11 mrd markkaa. (Laitinen 1997)

Ruotsissa kuntasektorin maksullisia palveluja ovat mm. kunnallistekniikka, las-
tentarhat ja vanhainkodit. Vesi sekä viemäri- ja puhtaanapitokustannukset hin-
noitellaan omakustannushinnoittelun mukaisesti. Lastentarhojen ja vanhainkotien

                                           
4 Esitettävät luvut poikkeavat osin aiemmin esitetystä, eri lähteistä johtuen. Tämä johtunee lähinnä pai-
kallishallinnon omistaman yritystoiminnan erilaisesta kirjaustavasta eri lähteiden kesken.
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osalta maksut kattavat 14 ja 8 prosenttia kustannuksista. Myös hammashuoltoon
ja muuhun terveydenhuoltoon on ehdotettu käyttäjämaksuja; hammashuollossa
maksukatoksi ehdotetaan 50 prosenttia kuluista, ja sairaanhoidossa 15-20 pro-
senttia. (NOU 1997:8, s. 66)

Norjassa vuokratuotot ja muut maksut vastasivat 1995 2,8 prosentista kuntasekto-
rin tuloista. Maksutuloista 65 prosenttia koostuu vesimaksuista sekä viemäri- ja
puhtaanapitolaitosten palveluista. Lisäksi maksuja kerätään terveyden- ja lasten-
hoitopalveluista. Kuntien oikeus maksettavien summien määräytymiseen on kui-
tenkin varsin rajoitettu. (NOU 1997:8, s. 39-40)

Tanskassa maksupalvelut voidaan jakaa 5 ryhmään: 1: vesi, lämpö, ja viemäröin-
ti, 2: lastenhoito ja vapaa-ajanopiskelu, 3: kotiapu, sairaalat, jne. 4: myyntitulot,
esim. uimahallien pääsyliput, 5: myynnit muille viranomaisille. Kunnallistekniik-
kaa koskevat maksut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Sairaalapalvelujen
yms. hinnoittelulle on maksimihinnat, joiden avulla voidaan kattaa osa kuluista.
Kotiapulaisten hinnoittelu riippuu vanhempien tuloista, lastentarhojen hinnoittelu
ei saa ylittää 30 prosenttia kuluista, useampilapsiset perheet saavat tehdä tästä
vähennyksiä. (NOU 1997:8, s. 67-68)

Keski-Euroopan maiden tilannetta tarkasteltaessa Saksassa paikallishallinnon
tuloista suuri osa tulee käyttäjämaksuista (1990 29 prosenttia). Julkisia palveluja
koskevat maksut tulevat pääasiassa jätteiden keräyksestä ja hävityksestä, katujen-
hoidosta, viemäröinneistä ja vedestä. Maksut on useimmiten asetettu kattamaan
omat kustannukset. (EU Secretariat 1994, s. 64-80)

Itävallassa kuntasektorin tuloista vuonna 1995 noin 3,5 prosenttia koostui muista
kuin veroista ja avuista eli erilaisista maksuista.

Ranskassa useimpien peruspalveluiden (vesi, lämpö, kaasu, sähkö, viemäröinti)
tarjonta hoidetaan joko pääsääntöisesti yksityisten firmojen tai yhteisomisteisten
firmojen avulla. Tämä johtuu Ranskan monien äärimmäisen pienten kuntien re-
surssipulasta. (EU Secretariat 1994, s. 81-95)

Belgiassa 1990 kuntien tuloista 11 prosenttia tuli operatiivisiksi tuloiksi ja in-
vestointituloiksi laskettavista tuloista.

Luxemburgissa kunnat saavat tuloja mm. sähkö-, vesi- ja viemärimaksuista, sekä
vuokratuloja asunnoista. Koska kunnilla on vapaa oikeus päättää tarjoamistaan
palveluista, esiintyy myös monentyyppisiä veroja ja maksuja. (EU Secretariat
1994, s. 153-158)

Alankomaissa maksut kattoivat (1990) kuntien tuloista vastaavan suuruisen osan
kuin verotulotkin, 6 prosenttia. Maksut koskevat pääasiassa julkisten palvelujen
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käyttöä, kuten jätteiden keräystä ja viemäröintimaksuja. Provinsseilla ei ole mak-
sutuloja. (EU Secretariat 1994, s. 3-16)

Etelä-Euroopassa maksujen merkitys on varsin suuri, ja esimerkiksi Italian osalta
se on taulukon 4 mukaan kasvanut merkittävästi kuluvan vuosikymmenen aikana.
Italiassa 1994 suunnitelmien mukaan jätteiden keräyksestä ja hävityksestä peri-
tään erityisveroja, joiden odotettiin kattavan n. 15-20 prosenttia kuntien koko ve-
rotuloista. Niiden veroaste on kuntien päätettävissä sillä ehdolla, että sen on
katettava vähintään 50 prosenttia keräyskustannuksista.

Espanjassa kunnat saavat paikallisista lähteistä noin 45 prosenttia tuloistaan.
Tästä pääosa koostuu veroista loppujen tullessa erilaisista maksuista. Maksut
kohdistuvat mm. vesi- ja  jätehuoltoon sekä rakennuslupiin jne. Maksut jaetaan
kahteen pääryhmään. Käyttäjämaksuja peritään vain niiltä alueilta, joissa yksityi-
nen sektori ei ko. palveluita tuota, kuten em. vesi- ja jätehuolto. Nämä maksut
saavat olla korkeintaan omakustannushinnoiteltuja. Julkisia maksuja (public
charges) kerätään alueilta, joissa kansalaisella on mahdollisuus valita yksityisesti
ja julkisesti tuotettujen palveluntarjoajien väliltä (tai jättää käyttämättä ko. pal-
velua kokonaan). Näiden hinnoittelun kunnat voivat suorittaa periaatteessa va-
paasti. (EU Secretariat 1994, s. 107-119)

Portugalissa (1990) maksutulot olivat 13 prosenttia kuntien tuloista. Ne koostui-
vat pääasiassa palvelumaksuista (veden, sähkön ja kaasun toimitus) sekä kiin-
teistötuloista.

Kreikassa maksut kattavat 28 prosenttia kuntien tuloista (1989). Useimmiten hin-
noittelupolitiikkana on omakustannushinnoittelu; kunnat saavat pääasiassa mää-
rätä hinnat itse, mutta ne on hyväksytettävä aluehallinnon johdolla. Tärkeimmät
maksut ovat teiden kunnossapito ja jätehuolto (47 prosenttia), vesihuolto (13 pro-
senttia), turistien hotellivero (8 prosenttia), ja sähkömaksu (15 prosenttia). (EU
Secretariat 1994, s. 120-129)

Englannissa käyttömaksut kattoivat noin 10 prosenttia kuntien menoista. Erilais-
ten maksujen määrä on suuri: 1980-luvulla niitä oli yli 600 erilaista. Näistä n.
100:n hinnoittelu oli valtiovallan määräämää. Yli 40 prosenttia maksutuloista
koostuu opetussektorilta, esim. koulukirjoista, -ruuasta ja normaalin kouluajan
ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta. Maksutuloista n. 15 prosenttia tulee ter-
veydenhuollosta ja 3 prosenttia puhtaanapidosta. (NOU 1997:8, s. 70)

Irlannissa paikallisviranomaisten tuloista 15 prosenttia (1989) tulee palvelu- ja
käyttömaksuista. Tärkein tulonlähde on kunnallisen asuntotuotannon vuokratulot.
Myös vesi- ja jätehuolloilla on suuri osuus tuloissa. Paikallisviranomaiset
keräävät maksuja myös muista palveluista, kuten ajokortin myöntämisestä,  pysä-
köinnistä, toreista, hautausmaista jne. Paikallisviranomaisilla on oikeus laskuttaa
vapaasti mistä tahansa tuottamastaan yksilöllisestä palvelusta. Sen sijaan pääosaa
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yleisistä (major) julkisista palveluista ja kunnallisen omaisuuden verotuotoista
säädellään lakien avulla.

USA:ssa käyttäjämaksut ovat merkitävä tulonlähde paikallisviranomaisille.
Vuonna 1991 kaikkien maksujen osuus paikallisviranomaisten tuloista oli 17 pro-
senttia. Maksuista pääosa (1991 55 prosenttia) tulee opetus- ja sairaalamaksuista.
Kaikista muista ryhmistä vain viemäröinti- ja puhtaanapito muodostavat yli 10
prosentin osuuden. Maksukertymän hajanaisuuden takia eri kuntien ja osavaltioi-
den väliset erot voivat olla suuria. (Fisher 1996, s. 174-178)

4.6 Velkarahoitus ja sille asetetut rajoitteet

Taulukossa 6 on esitetty kuntasektorin nettolainananto suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen vuosina 1980, 1990 ja 1995. Sen lisäksi vuoden 1995 osalta on esi-
tetty myös keskushallinnon nettolainananto. Taulukossa USAn ja Australian
kuntasektoria koskevat aineistot sisältävät muista maista poiketen myös osavalti-
ot. Lainanottoa tarkastellaan lähinnä siltä kannalta, mitä rajoituksia paikallissek-
torin lainanotolle on eri maissa asetettu, eikä esim. verotuloihin rinnastettavissa
olevana tulolähteenä. Joissakin maissa kunnat saavat lainata ainoastaan inves-
tointitarkoituksiin, kun taas joissakin toisissa maissa myös syömävelan ottaminen
on sallittua.
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Taulukko 6 Kuntasektorin ja keskusvallan nettolainanotto suhteessa BKT:hen
(prosenttia)

Maa Kunnat Valtio
1980 1990 1995 1995

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

Saksa
Itävalta

Ranska
Alankomaat
Belgia
Espanja
Portugali
Italia
Kreikka

UK*
Irlanti*
USA*
Australia

Japani

0,12
0,13

-0,64
-0,39

-0,27
0,04

-0,56
-1,51
-1,76

    -
0,04

-1,12
    -

-1,15
-2,23
0,41

-0,66

-1,31

0,09
-0,61
0,09

-0,27

-0,05
0,31

-0,07
0,06
0,06

-1,02
-0,73
-1,35

        -

-0,09
0,05

-0,69
-0,78

0,31

0,64
-0,21
0,05
0,54

-0,17
-0,43

-0,16
0,24
0,24

-0,89
 -
-0,23
 -

-0,29
0,32

-0,51
0,64

-2,68

-9,7
-8,8
3,2

-3,7

-8,2
-5,2

-4,1
-8,9
-4,6
-4,8
-

-6,7
-

-6,6
-1,8
-2,8
-2,0

-4,2
* Merkityissä viimeinen vuosi on 1994.
Lähde: OECD National Accounts

Ensimmäinen huomionarvoinen seikka kaikkien maiden kohdalta on se, että kes-
kushallinto vaikuttaa olevan pääasiallinen velkaantuja koko julkisessa sektorissa.
Vuonna 1995 keskushallintojen velkaantuminen on ollut lisäksi varsin suurta,
keskushallinnon nettolainanoton ollessa useissa maissa ko. vuonna yli 8 prosent-
tia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ainoastaan Norjan keskushallinto on yli-
jäämäinen. Sen sijaan kuntien kohdalla velkaantuminen on paljon vähäisempää,
osin tietysti niiden keskushallintoa pienemmästä painoarvostakin johtuen. Vuon-
na 1995 Suomen, Norjan, Tanskan, Alankomaiden, Belgian ja Australian kunta-
sektorit olivat ylijäämäisiä. Loppujaksossa käydään tarkemmin lävitse maakoh-
taisia eroja koskien kuntasektorin velkautumisoikeutta.

Suomessa ja Ruotsissa kunnilla on tällä hetkellä vapaa lainaoikeus. Tosin Ruot-
sissa 1995  jätetty toimikuntamietintö ehdottaa lainaoikeuden rajoittamista inves-
tointeihin, joten Ruotsin kuntien lainaoikeutta ilmeisesti rajoitettaan vuodesta
1999 alkaen. (NOU 1997:8, s.66)
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Useimmissa maissa kuntasektorin lainaoikeutta on kuitenkin rajoitettu joko tietyn
maksimimäärän tai käyttötarkoituksen avulla.

Norjassa kunnilla on rajoitettu lainaoikeus. Niillä on oikeus ottaa lainaa pää-
omatarkoituksiin, vanhojen velkojen uudistamiseen, likviditeetin ylläpitoon, ja
alijäämän kattamiseen. Tanskassa kuntien lainaoikeutta on rajoitettu 1970-luvulla
siten, että kunnat voivat käytännössä lainata vain rajoitettuja investointeja (kuten
vesihuolto, lämpö, viemärijärjestelmä)  varten. Kunnilla on vuosittaiset laskennal-
liset lainakehykset, jotka vastaavat em. investointikustannuksia. Läänikunnilla ei
ennen vuotta 1996 ollut lainaoikeutta, siitä eteenpäin niillä on oikeus ottaa em.
investointeja varten 25 prosenttia investointien arvosta lainaa. (NOU 1997:8, s.
50)

Saksassa kunnat saavat ottaa lainaa, mutta niiden on hyväksytettävä lainauksensa
osavaltion viranomaisilla. Vuonna 1990 paikallisviranomaisten menoista 6 pro-
senttia oli katettu velkarahoituksella. Itävallassa kunnat tarvitsevat luvan lainan-
ottoon. Ranskassa kuntasektori voi lainata varsin vapaasti. Noin 60 prosenttia
lainoista tulee paikallisviranomaisten lainoitukseen erikoistuneen Crédit Local de
Francen kautta. Ehdot lainaamiselle ovat budjetin tasapainoisuus, sekä että lainan
takaisinmaksu on kyettävä suorittamaan aidosti eikä uusilla lainoilla. Valtio ei
takaa kuntien lainoja. Belgian lainaehdoista ei ole tarkempaa tietoa. Luxembur-
gissa kuntien on saatava sisäministeriön lupa yli 300 000 frangin lainoille. Luvan
ehtona on, että kunnan budjetin mukaan sen taloudessa on tilaa lainan takaisin-
maksulle, eivätkä uudet projektit saa vaarantaa seuraavia budjetteja. Alankomai-
den osalta vallitsevista erityisrajoituksista ei ole tarkempaa tietoa. (EU Secretariat
1994; Tregel 1996)

Espanjan lainaehdoista ei ole tarkempaa tietoa. Portugalissa ei ole lainarajoituk-
sia, lisäksi valtio on järjestänyt edullisia lainamahdollisuuksia. 1988 noin 6 pro-
senttia menoista katettiin lainoilla. Italiassa rajoitukset koskevat mahdollisuutta
valtion takaukseen: ainoastaan viranomaisten hyväksymät hankkeet saavat valtion
takauksen. Kreikassa valtion/paikallisviranomaisten on hyväksyttävä laina. (EU
Secretariat 1994)

Englannissa lainarajoituksilla on pitkät perinteet. Jo edellisellä vuosisadalla oli
kuntien hyväksytettävä kaikki lainansa ylemmillä viranomaisilla, olipa kyseessä
kuinka pieni laina tahansa. II maailmansodan jälkeen lainojen säätely on tullut
yksityiskohtaisemmaksi. Koska Englannissa käytännössä kaikki kuntien inves-
toinnit olivat lainarahoitteisia, oli lainoikeuden rajoittaminen käytännössä inves-
tointien säätelyä. Vuonna 1980 lainaus tuli joustavammaksi ja vuonna 1991
voimaantulleessa järjestelmässä päätetään joka vuosi maksimaalinen kuntakohtai-
nen lainamäärä. Sen sijaan Irlannissa  kuntien lainaoikeus on varsin vapaa, osan
lainoista tullessa valtiolta, osan muualta. (NOU 1997:8; EU Secretariat 1994)
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Yhdysvalloissa paikallisviranomaiset ottavat lainaa kolmea päätarkoitusta varten:
palvelusektorien investointien, kuten koulujen ja tieverkon rahoittamiseen, yksi-
tyisille ihmisille suunnattuihin tukiin, kuten tuettuihin asunto- ja opintolainoihin,
sekä erilaisten projektien lyhytaikaiseen rahoitukseen. Lisäksi lainaa otetaan van-
hojen lainojen poismaksamista varten. Paikallissektorin velka koostuu suurim-
maksi osaksi pitkäaikaisesta, jopa 30 vuotisesta lainasta. (Fisher 1996)

Australian ja Japanin osalta velkarahoituksen erityisehdoista ei ole tietoa.
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5 Maakohtaisten ratkaisujen tarkastelua

5.1 Johdanto

Tässä kappaleessa tarkastellaan muutamien maiden kuntasektorin rahoituskehi-
tystä hieman edellisiä kappaleita tarkemmin. Ensimmäisenä esimerkkitapauksena
on Norja, jossa professori Ratts∅n johtama komitea on vuonna 1997 jättänyt eh-
dotuksensa Norjan kuntarahoituksen uudistamiseksi. Tämän jälkeen tarkastellaan
hieman lyhyemmin Pohjoismaista Ruotsin ja Tanskan, sekä Anglosaksisista
maista Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen kuntasektorien rahoituskehitystä. Norjan
osalta tarkastelu perustuu em. komiteamietintöön, jonka aineistoon myös Ruotsia,
Tanskaa ja Isoa-Britanniaa koskevat katsaukset pääosin perustuvat. Pohjoismai-
den osalta katsauksia on täydennetty Oulasvirran (1995) tutkimuksen perusteella
ja Ison-Britannian osalta Baileyn (1998) artikkelin avulla. Yhdysvaltojen osalta
lähteenä on Fisher (1996).

5.2 Norja

5.2.1 Lähtökohdat

Norjassa kuntasektorin rahoitusta professori Jörn Ratts∅n johdolla pohtinut ko-
mitea jätti vuonna 1997 komiteamietinnön (NOU 1997:8 Om finansiering av
kommunesektoren), johon sisältyy paitsi tilannearvio kuntasektorin rahoitusti-
lanteesta, myös ehdotuksia sen uudistuksista perusteluineen. Ratts∅n komitea ei
käsittele sinänsä oikeata verotusta tai sen muotoa, vaan ainoastaan sitä, miten
erilaiset jo olemassa olevat veromuodot olisi parasta jakaa keskushallinnon,
läänikuntien ja kuntien kesken. Suosituksilla ei siten ole vaikutusta kokonaisvero-
kertymään eikä verotuksen kansallisiin kokonaisvaikutuksiin. Komitean suosi-
tusten tavoitteina on parantaa paikallista päätöksentekovalmiutta, makrotaloudel-
lista vakautta ja sen säätelyä, sekä selkeyttää vastuusuhteita. Lisäksi tavoitteena
on verojärjestelmän yksinkertaistaminen.

Muutoksia arvioidessaan komitea tukeutuu tarkasteluajankohdan mukaiseen ti-
lanteeseen. Norjassa kuntasektorin tulojakautuma on esitetty taulukossa 7.
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Taulukko 7 Kuntasektorin tulojakauma Norjassa 1995

Mrd NOK Prosenttiosuus
Verotulot 74 711 45,3
Valtionavut 67 060 40,1
- Yleisavut 42 453 25,4
- Erityisavut 24 607 14,7
Käyttömaksut 19 771 11,8
Vuokrat ja muut tulot 4  699 2,8

Yhteensä 167 241 18,0 (BKT:sta)

BKT 929 006
Lähde: NOU 1997:8 taulukko 4.1 ja OECD National Accounts 1983-1995.

Vallitsevassa järjestelmässä (1995) kuntien verotulot koostuvat proportionaali-
sista tuloveroista (yksityiset ja yritykset), omaisuusverosta (yksityiset ja yritykset)
sekä kiinteistöverosta rajoitetussa muodossa. Verotulot muodostavat vain vähän
suuremman osuuden kuntasektorin kaikista tuloista kuin valtionavut. Toinen
huomionarvoinen seikka on se, että Norjassa ei veroasteilla kilpailua kuntien vä-
lillä esiinny, koska kunnallinen tuloveroaste on kaikkialla sama (sallittu maksi-
mitaso).

Vallitseva (1995) kiinteistövero koskee vain pientä osaa Norjan kiinteistöistä:
laissa tarkoitettujen kiinteistöjen tulee sijaita kokonaan tai osittain taajaman alu-
eella, joten kaikissa Norjan kunnissa ei ole lain esittämässä mielessä verotuskel-
poisia kiinteistöjä ollenkaan. Läänikuntien verotulot koostuvat vain proportionaa-
lisista tuloveroista (yksityiset ja yritykset). Kuntien välinen tulontasaus on Nor-
jassa kaksijakoinen. Ensinnäkin tulojakauman alapäässä kunnat joiden verotulota-
so henkeä kohti on alle 110 prosenttia keskimääräisestä tulotasosta saavat
hyvityksenä 90 prosenttia puuttuvasta tulosta. Jakauman yläpäästä yli 140 pro-
senttia keskimääräisestä tasosta verotuloja saavat kunnat joutuvat antamaan pois
50 prosenttia 140 prosenttia ylittävästä osasta. Tulontasausjärjestelmä on pääosin
hoidettu valtion budjetin kautta.

5.2.2 Komitean suositukset

Komitea suosittaa kiinteistöveroa ensisijaiseksi veromuodoksi kunnille. Paikalli-
sen tulopohjan merkityksen korostamiseksi kunnat saavat itse määrätä kiinteistö-
veroprosentin tiettyyn ylärajaan asti. Kiinteistöveron merkitys kasvaa myös jos
uusi kiinteistöverolaki hyväksytään Stortingetissä (ehdotus NOU 1996:20). Täl-
löin kiinteistöveron piiriin tulisivat pääsääntöisesti kaikki kiinteistöt. Lisäksi pai-
kallisen veropohjan merkityksen lisäämiseksi kiinteistöverotulojen ei ehdoteta
kuuluvan verotulojen tasausjärjestelmään. Samasta syystä kiinteistöverotusoike-
utta suositellaan vain kunnille.
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Vaikka Ratts∅n komitea pitää kiinteistöveroa muodoltaan ja vaikutuksiltaan par-
haana paikallisena veromuotona, ei sen tuotto kuitenkaan yksinään ole riittävä.
Täydentäväksi veroksi komitea suosittaa yksityishenkilöiden tuloveroa. Sen si-
jaan kuntasektorin tällä hetkellä saaman yhteisöveron tuotto, samoin kuin luon-
nollisten henkilöiden omaisuusveron (pl. kiinteistövero) tuotto, ehdotetaan siirret-
täväksi kokonaan keskushallinnolle tuloutettavaksi. Toimenpiteen aiheuttamaa
tulonmenetystä kompensoidaan sekä mahdollisella kiinteistöveropohjan laajen-
nuksella että henkilötuloverotuksen kuntasektorille tuloutuvaa osuutta nostamalla.
Kuntasektorin taloudellista itsenäisyyttä lisätäkseen komiteamietintö suosittaa
verotulojen osuutta kuntien tuloista nostettavaksi nykyisestä 45 prosentista 50
prosenttiin.

Yhteisöveron siirtämistä keskushallinnolle komitea perustelee kuntien verokerty-
män ennakoitavuuden ja stabiliteetin parantamisella. Yhteisöverotus ei komitean
mukaan täytä hyvälle kunnallisverolle asetettavia vaatimuksia, ensinnäkään siksi,
että verotuottojen ja toiminnan välinen yhteys voi olla heikko, ja ennen kaikkea
siksi, että yritysverokertymä on erittäin suhdanneherkkä ja vaikeasti ennakoitavis-
sa. Yritykset ovat myös kuntien veropohjan kannalta ongelmallisen herkkäliikkei-
siä, ja kunnittain epätasaisesti jakautuneita. Lisäksi yhteisöveron siirtäminen
valtiolle yksinkertaistaa verotusta kuntien kannalta.

Komitean mukaan henkilöiden tuloverotuksen ja erityisesti kiinteistöveron osuuk-
sien kasvattaminen, ja toisaalta yritysverojen poistaminen tasaavat huomattavasti
kuntien välisten veropohjien eroja. Komitea perustelee stabilisaatiovaikutuksilla
myöskin sitä, ettei se suosita kunnille vapaata oikeutta tuloveroäyrin määräämi-
seen edes rajoitetussa muodossa. Jotta keskushallinto voisi halutessaan vaikuttaa
makrotaloudellisen stabiliteettiin, halutaan äyrin määräytyminen pitää jo vallitse-
van käytännön mukaan keskushallinnon päätäntävallassa. Asiaan vaikuttavat li-
säksi kuntien tulonjakoon ja mahdolliseen kuntien väliseen verokilpailuun
liittyvät asiat.

Verosuositusten ansiosta Norjan kuntien veropohja selkeytyy veropohjan rajoit-
tamisen myötä. Komitean suositusten mukaisesti kuntien verotulot koostuisivat
kiinteistöverosta (henkilöt ja yritykset), tuloverosta (henkilöt), ja luonnonvarave-
rosta (voimayhtiöt). Läänikuntien verotulot koostuisivat tuloverosta (henkilöt) ja
luonnonvaraverosta (voimayhtiöt). Yritysverotulojen siirtäminen kunnilta ja lää-
nikunnilta kokonaan valtiolle tasaa merkittävästi kuntien verotulojen eroja. Tätä
kautta myös tavoiteristiriita paikallisen tulopohjan ja tulojentasaustarpeen välillä
helpottuu.

Komitean mielestä kuntien tulisi mahdollisimman pitkälle kyetä päättämään itse-
näisesti saamiensa tulojen käytöstä. Tätä silmällä pitäen kuntien tulojen tulisi
koostua pääasiassa verotuloista ja valtion yleisavustuksista, jolloin kunnat
saisivat vapaasti lakien ja tulokehyksensä puitteissa määrätä miten tulonsa käyt-
tävät. Myös tulojentasaus hoidettaisiin kehysjärjestelmän puitteissa.
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Veropohjan yhtäläistämisen lisäksi komitea on keskustellut erilaisista tulojenta-
sausjärjestelmistä, mutta ei kuitenkaan ole antanut suosituksia asian suhteen, sillä
se katsoo asian olevan ensisijaisesti tulonjakoon liittyvä asia, josta tehtävät pää-
tökset kuuluvat poliitikoille.

5.3 Ruotsi ja Tanska

Ruotsissa kuntien taloudellinen merkitys kasvoi vuosien 1960-80 välisenä aikana,
suhteessa bruttokansantuotteeseen kuntien kulutus ja investoinnit kasvoivat 10:stä
22:een prosenttiin. Kasvu kuitenkin tasaantui, ja vuoden 1980 jälkeen Ruotsissa
bruttokansantuote on kasvanut kuntien kulutusta ja investointeja nopeammin.
1990-luvun lama on työttömyyden noususta ja valtion talouden alijäämäisyydestä
johtuen  tuonut paineita myös kuntasektorille. Reaalisin hinnoin mitattuna kunti-
en kulutus laski 2,6 prosenttia vuosien 1990 ja 1995 aikana. Samanaikaisesti
kunnallisten palvelujen kysyntä on kasvanut, muun muassa peruskoululaisten
lukumäärä 6,5 prosenttia ja yli 80-vuotiaiden osuus 13 prosenttia. 1990-luvun
aikana on myös kuntasektorin taloudellista ohjausta muutettu. Vuonna 1993
käyttöönotettu uusi kuntalaki antaa kunnille suuremman vapauden toimintaansa
(organisaatio, hallinto) valtionapujen muututtua pääosin sektorikohtaisista yleis-
avuiksi. Järjestelmää on edelleen uudistettu 1996.

Ruotsissa kunnallisen verotuksen painopiste on muuttunut kuntasektorin  kasva-
essa. Vuosisadan alussa kuntien tulot koostuivat yksinomaan kiinteistöverosta.
1920-luvulla sitä täydennettiin tuloverolla ja 1950-luvulla tuloveron suhteellinen
osuus nousi omaisuusveroa suuremmaksi. Verouudistuksen 1990/1991 jälkeen
kunnat eivät ole saaneet omaisuusveroista (sisältäen kiinteistöveron) tuloja lain-
kaan. Tällä hetkellä kuntien verotus koostuu lähes yksinomaan yksityishenkilöiltä
kerättävästä tuloverosta, pääomaverojen tuottojen mennessä valtiolle.

Ruotsissa kunnat voivat periaatteessa vapaasti määrätä tuloveroasteensa, virallisia
kehyksiä minimi- ja maksimiarvoineen ei ole. 1990-luvun laman myötä paineet
kuntien veronkorotuksiin kasvoivat siinä määrin, että valtio on joutunut etsimään
keinoja paikallisen tuloverotuksen tason nousun rajoittamiseksi. Tämä sääntely
oli voimakkainta vuosina 1991-93, jolloin veronkorotukset olivat kokonaan kiel-
lettyjä. Tämä kielto poistettiin 1994, jonka jälkeen vuosien 1994-1996 aikana
kuntasektorin verotus on jälleen lievästi kiristynyt. Vastavedoksi valtio suunnit-
teli vuosina 1997 ja 1998 vähentävänsä valtionapuja niiltä kunnilta ja maakun-
nilta, jotka nostivat veroastettaan vuoden 1996 tasostaan. Lisäksi on ehdotettu
valtionapujen maksuperusteisiin muutosta, jonka mukaan kunnan nostaessa vero-
äyriään sen valtionavut laskevat puolet odotetun verotuoton kasvun määrästä.

Ennen vuotta 1993 Ruotsin valtionapujärjestelmä oli erityisapupainotteinen,
mutta siihen kuului myös yleisapuluontoinen verontasausjärjestelmä. Kuntien
käyttötalouden valtionavut koostuivat 80 prosenttisesti koulu- ja sosiaalitoimien
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valtionavuista, erityisapujen ollessa kustannus- tai suoriteperusteisia apuja. Vuo-
den 1993 kuntien rahoitusjärjestelmän uudistuksessa suuri osa erityisavuista lak-
kautettiin, ja korvattiin yleisavuilla. Esimerkiksi vuonna 1995 kuntien saamista
valtionavuista 70 prosenttia oli yleisluontoisia. Uudistuksen myötä tulon- ja me-
nontasaukset erotettiin toisistaan, menontasauksen perustuessa kuntien keskinäi-
seen tasaukseen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kunnat joiden asukas-
kohtaiset meno-osuudet ylittävät maan keskiarvon, saivat tulonsiirtoja niiltä kun-
nilta, joiden asukaskohtaiset meno-osuudet olivat maan keskiarvon alapuolella.
Lisäksi veropohjatasauksen avulla kunnille taattiin 95 prosenttia kunnan oman ja
koko maan keskimääräisen veropohjan erotuksesta. Samalla järjestelmää uudis-
tettiin myös siten, ettei kunnan veroäyrin korotus johda automaattiseen valtion-
apujen korotukseen. Asia toteutettiin sitomalla valtionavut koko maan keski-
määräiseen veroäyriin kuntakohtaisen sijasta. Valtionapujärjestelmää uudistettiin
edelleen vuonna 1996, jolloin myös läänikuntien tulo- ja menotasaukset hoide-
taan saman periaatteen mukaan kuin kuntien kohdalla. Lisäksi myös kuntien tu-
lojentasausten rahoituksessa siirryttiin kuntien keskinäiseen tasaukseen. Tämän-
hetkinen tasoitusjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: veropohjaperusteisesta ta-
soituksesta, menoperusteisesta tasoituksesta, sekä asukasluvun mukaan määräy-
tyvästä kiinteästä avusta.

Ruotsissa maksujen merkitys kuntasektorin taloudelle on kasvanut. Kunnissa pal-
velujen hinnoittelu perustuu vesi-, viemäri- ja puhtaanapitotoimien osalta oma-
kustannushinnoitteluun, lastentarhojen ja vanhainkotien osalta lakisääteisiin
ylärajoihin kustannuksista. Läänikuntien palveluista maksullisia ovat hampaiden-
ja terveydenhoito sekä sairaalapalvelut. Hammashoidon osalta maksimihintana on
50 prosenttia omakustannushinnasta, ja terveydenhoito- ja sairaalapalveluissa 15-
20 prosenttia omakustannushinnasta.

Ruotsissa kuntien velkaantumiselle ei ole ollut käytännössä minkäänlaisia rajoi-
tuksia, mutta laman myötä velkaantumisongelmaa on kuitenkin jouduttu pohti-
maan aiempaa tarkemmin. Vuonna 1995 kokoontui työryhmä pohtimaan kunta-
sektorille asetettavia tasapainovaatimuksia ja lainarahoituksen rajoittamista. Työ-
ryhmä suosittelee kunnille ja maakunnille budjettitasapainoa, siten että budjetin
epätasapaino olisi korjattava kahden vuoden kuluessa. Lisäksi lainarahoitus olisi
sallittua vain investointitarkoituksiin. Hallitus on ehdottanut että nämä rajoitukset
tulisivat voimaan kunnille vuodesta 1999 ja maakunnille vuodesta 2000 alkaen.

Myös Tanskassa kuntasektori on kasvanut voimakkaasti toisen maailmansodan
jälkeisenä aikana. Esimerkiksi 1970 kuntasektorin menot olivat 22 prosenttia
suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, mutta vuonna 1994 jo 32 prosenttia suh-
teessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 1970 Tanskassa toteutetun suuren
kunnallisreformin seurauksena kuntien lukumäärää vähennettiin voimakkaasti.
Samalla kuntakoon kasvaessa monia tehtäviä siirrettiin valtiolta kunnille. Lisäksi
kuntien valtionavuissa siirryttiin sektorikohtaisista avuista yleisavustuksiin.
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Tanskassa kunnilla ja läänikunnilla on oikeus verottaa henkilöiden tuloja ja omai-
suutta. Yritysverojen osalta kunnat saavat osan yritysten tuloveroista tulonsiirtoi-
na valtiolta. Kiinteistövero on kaksiportainen, koostuen maapohjaa koskevasta
perusosasta ja rakennuksiin kohdistuvasta lisäosasta. Tanskassa kunnilla on peri-
aatteessa vapaus päättää veroistaan, kunnat ja valtio kuitenkin neuvottelevat asi-
asta veroasteen tasaamiseksi. Tästä huolimatta kuntien veroasteet ovat olleet
nousussa.

Ennen vuotta 1995 kunnat saivat itse arvioida veropohjansa saaden tulontasaukset
tämän laskelman pohjalta. Uudistuksen jälkeen kunnilla on vaihtoehtoina joko
em. vanha malli, tai vaihtoehtoisesti malli jossa valtio takaa kunnille tietyn tulo-
tason. Vaihtoehtoisen mallin mukaan veropohja taataan viimeisen tunnetun vero-
pohjan mukaiseksi, ja jos toteutuvat verotuotot jäävät alle ko. tason, kattaa valtio
erotuksen. Jos sen sijaan kuntien verotulot ylittävät sovitun tason, pitää valtio
erotuksen. Vuonna 1996 noin 20 prosenttia kunnista valitsi uuden takuumallin.

Vuonna 1996 voimaan tullut uudistus valtionapujärjestelmässä koski sekä tulon-
että menontausjärjestelmiä. Tulojen tasauksessa on tasoituksen kunnianhimoa
hillitty. Tällä on vaikutusta erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisille kunnille,
joiden tulotasoa aiemmin nostettiin pääkaupunkiseudun keskimääräiselle tulota-
solle. Uudistuksen jälkeen kompensaatiota vähennettiin siten, että pääkaupunki-
seudun ulkopuolisten kuntien osalta kompensaatiopohjana käytetään pää-
kaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien keskimääräistä veropohjaa.

Tanskassa kuntasektori saa periä maksuja vain laissa erikseen määrätyistä palve-
luista. Maksulliset palvelut voidaan jakaa viiteen pääryhmään: 1. perustarpeisiin,
kuten vesi-, lämpö- ja viemäröintipalvelut, 2. lastentarhat yms, 3. kodinhoitoapu,
sairaanhoitopalvelut jne., 4. puhtaat myyntitulot sekä 5. muiden julkisten palve-
luiden myynti. Kaikille palveluryhmille on lakisääteisesti määrätyt maksimihin-
nat. Näistä esimerkiksi peruspalvelut, kuten vedentarjonta voidaan hinnoitella
omakustannusperiaatteen mukaan. Muille palveluille maksimimaksut ovat alle
omakustannushinnan, ja ne voivat myös riippua palveluiden tarvitsijoiden tulois-
ta.

1970-luvun aikana kuntien vapaata lainaoikeutta rajoitettiin siten, että kunnat
saavat lainata rahaa vain infrastruktuuri-investointeja (vesi, lämpö jne.) varten.
Kunnilla on vuosittaiset lainakehykset, jotka vastaavat tarvetta em. investointei-
hin. Sen sijaan läänikunnilla oli vapaa lainaotto-oikeus vuoteen 1996 saakka,
mutta tämän jälkeen maksimissaan 25 prosenttia niiden investoinneista saa olla
lainarahoitteisia.
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5.4 Iso-Britannia ja muut anglosaksiset maat

Ison-Britannian osalta tässä kappaleessa tarkastellaan vain Englantia. 1970-luvun
alussa kuntasektori sai uusia tehtäviä, muun muassa huomattavan roolin opetuk-
sen rahoittamisessa,  vanhusten- ja sairaidenavustuksien, sekä  asunto-ohjelman
hoitamisessa. Öljykriisin jälkeinen 1970-luvun lama katkaisi kuitenkin tämän ke-
hityksen, ja sittemmin keskushallinnon tavoitteena on ollut kuntasektorin supis-
taminen. Suuntaus voimistui vuonna 1979 konservatiivien siirtyessä valtaan.
Verojen ja maksujen alentamiseksi kuntien taloudellista ohjausta tiukennettiin.
Englannin kuntien verotusta tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että sen
osuus kuntasektorin kokonaistuloista on varsin pieni.

Englannissa on vuosien 1990-1993 aikana ollut käytössä kolme eri kuntien ra-
hoitusmallia. Ennen vuotta 1990 kuntien omat tulot tulivat pääasiassa kiinteistö-
verosta. Järjestelmää kritisoitiin keskushallinnon taholta mm. siitä syystä, että sen
katsottiin johtavan kunnallisten palveluiden tehottomaan käyttöön huonon koh-
distuvuutensa takia. Tärkein syy kritiikille oli kuitenkin se, että asuntovarallisuu-
teen kohdistuva kiinteistöveron osa kattoi vain 40 prosenttia koko veron tuotosta,
jolloin insentiivi kuntien menojen rajoittamiseen olisi heikko johtuen päätösten
pienehköstä vaikutuksesta äänestäjien tuloihin.

Vuosina 1990-92 Englannissa kuntasektorin tulot perustuivat ns. henkiveroon
(poll tax). Sen mukaan jokainen täysi-ikäinen (äänestysikäinen) asukas joutui
maksamaan vakiosuuruista veroa. Samanaikaisesti paikallinen elinkeinovero
muutettiin valtakunnalliseksi yhteisöveroksi, jonka tuotto jaettiin takaisin kunnille
niiden asukasluvun mukaan.

Käytännössä malli osoittautui kuitenkin niin huonosti toimivaksi ja epäsuosituksi,
että 1993 henkivero korvattiin kunnallisverolla, johon yhdistettiin osia sekä hen-
ki- että kiinteistöverosta. Perustekijänä veron määräytymiselle on kiinteistövaral-
lisuus, mutta se ei kuitenkaan perustu eksaktiin verotusarvoon, vaan kahdeksaan
eri veroarvoluokkaan. Lisäksi taloudet, joissa on vain yksi täysi-ikäinen maksaa
vain 75 prosenttia varallisuusarvosta kiinteistöveroa. Myös pienituloiset kotitalo-
udet saavat helpotuksia.

Englannissa valtionavustukset perustuvat pääasiassa yleisapuihin, joista tärkein
kohdistuu  kuntien veropohjan ja menojen eron tasaukseen. Lisäksi kansallisen
yritysveron tuotto jaetaan asukasluvun mukaan. Yleisapujen lisäksi keskushal-
linto jakaa erityisapuja, lähinnä poliisille. 1980-luvun alussa Englannin valtion-
apujärjestelmä houkutteli paikallisten verojen korotuksiin, kuntien saadessa sitä
korkeammat avut mitä korkeampi veroaste niillä oli. Apuperusteita uudistettiin
siten, että kunnat joiden menotaso ylitti kansallisen keskitason eivät enää auto-
maattisesti saaneet apujen lisäystä.
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Yhdysvalloissa kuntien merkitys ja kuntarakenne vaihtelevat osavaltioittain hyvin
paljon. Paikallishallinto jakautuu sekä yleishallintoon (kunnat, läänit jne.) että
erityishallintoon (esim. koulupiirit). Yhdysvalloissa paikallissektorin (osavaltiot
ja alemmat yksiköt) osuus kasvoi voimakkaasti 1950-luvulta 1970-luvun puolivä-
liin, tämän jälkeen kehitys on tasaantunut. Viimeisen 25 vuoden aikana paikallis-
hallinnon menorakenne on muuttunut siten, että opetuksen ja infrastruktuurin
suhteelliset osuudet ovat laskeneet samalla kun terveydenhuollon ja muiden jul-
kisten hyvinvointimenojen osuudet ovat lisääntyneet. Samaan aikaan tulojakauma
on muuttunut siten, että kiinteistö- ja arvonlisäverojen suhteelliset osuudet ovat
laskeneet, tuloverotuksen ja maksujen osuuksien noustessa. Viimeisten vuosien
aikana kiinteistöveron osuus on tosin kääntynyt lievään nousuun.

Viimeisen 30 vuoden aikana Yhdysvalloissa valtionapujen (sekä keskushallinnon
että osavaltioiden avut paikallisviranomaisille) osuus paikallishallinnon tuloista
kasvoi 1970-luvun loppuun asti ensimmäisen energiakriisin aiheuttamaa notkah-
dusta lukuun ottamatta. Sen sijaan 1980-luvun alussa valtionapujen tulo-osuus
laski, kääntyäkseen jälleen 1990-luvun alusta lievään nousuun. Yhdysvalloissa
valtionavut ovat pääasiassa erityisapuja, vuonna 1993 keskushallinnon avuista 97
prosenttia oli erityisapuja.

USA:ssa käyttäjämaksuilla on perinteisesti ollut merkittävä rooli paikallishallin-
non tuloissa. Käyttömaksujen reaalituotot nousivat vuosien 1964 ja 1991 välillä
nelinkertaisiksi. Vuonna 1991 kaikkien maksujen osuus paikallisviranomaisten
tuloista oli 17 prosenttia. Maksuista pääosa (1991 55 %) tulee opetus- ja sairaa-
lamaksuista. Kaikista muista ryhmistä vain viemäröinti- ja puhtaanapito muo-
dostavat yli 10 prosentin osuuden. Maksukertymän hajanaisuuden takia eri kun-
tien ja osavaltioiden väliset erot voivat olla suuria. Maksuosuuden kehitystä tar-
kasteltaessa koko kuntasektorin maksutulojen osuus on noussut vuoden 1962 13,7
prosentista vuoden 1991 16,5 prosenttiin.

Yhdysvalloissa osavaltioiden ja kuntien osuus julkisen sektorin kokonaisvelasta
on pieni. Velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on vuosien 1964 ja 1990 aika-
na noussut 14,5 prosentista 16,1 prosenttiin. Velkaosuudet osavaltioiden ja kunti-
en välillä ovat samoina ajankohtina vaihdelleet (kuntasektorin osuus/osaval-
tioiden osuus) seuraavasti: 27,1 % / 72,9 %  vuonna 1964 ja 37,7 % / 62,3 %
vuonna 1991.

Paikallisviranomaisten lainatarve kohdistuu kolmeen pääryhmään: paikallisten
julkispalveluiden, kuten koulujen ja tieverkon rahoittamiseen, yksityisille ihmi-
sille suunnattuihin tukiin, kuten tuettuihin asunto- ja opintolainoihin, sekä eri-
laisten projektien lyhytaikaiseen rahoitukseen. Lisäksi lainaa otetaan vanhojen
lainojen poismaksamista varten. Niiden suhteelliset osuudet ovat muuttuneet vuo-
sien 1967 ja 1991 välillä siten, että opetuksen osuus on laskenut vuoden 1964
27,3 prosentista vuoden 1991 23,7 prosenttiin. Alhaisimmillaan sen osuus oli
1982 16,5 prosenttia. Infrastruktuurin (tiestö + vesi- ja viemärihuolto) osalta ke-
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hityskulku on samanlainen, 1964 osuuden 47,7 prosentista vuoden 1991 41,2
prosenttiin. Muiden lainaerien osuus on siis vastaavana aikana noussut.
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6 Yhteenveto

Tässä kirjoituksessa tarkasteltiin kuntien rahoituksen periaatteita ja vertailtiin
erilaisia kuntasektorin rahoitusmalleja kansainvälisen aineiston avulla. Työn on
alunperin tehty sisäministeriön asettaman kuntien tulopohjatyöryhmän käyttöön.

Työssä edettiin seuraavalla tavalla. Luvussa 2 tarkasteltiin kuntien rahoitusmalli-
en periaatteellisia yhteyksiä julkisen sektorin tehtäviin ja rakenteisiin. Julkisen
talouden teorian ja erityisesti Richard Musgraven nimeen liitetyn ajattelun mu-
kaan talouden vakauteen liittyvät stabilisaatiotehtävät ja tulonjakopolitiikka ovat
(vähintäänkin) kansallisvaltiotasolle keskitettäviä tehtäviä, kun taas paikallisten
julkishyödykkeiden ja hyvinvointipalvelujen tapauksessa paikallis- ja aluetasolle
tulee olla keskeinen rooli. Tämän ajattelun mukaan kuntien tulopohjaeroja tasaa-
vien ja niiden palvelutarjontaa ohjaavien valtionapujen ohella kunnille sopivim-
pia rahoitusmuotoja ovat sellaiset verot, joiden veropohja ei ole kovin liikkuva
(erityisesti kiinteistöt) ja käyttäjämaksut. Mitä suuremmista aluekokonaisuuksista
on kyse, sitä paremmin niille soveltuvat liikevaihtoverot ja tuloverot, olettaen että
veropohjan liikkuvuus ei muodostu tällöin suureksi. Progressiivinen verotus ja
sen kanssa tulojen uudelleenjakoon tähtäävät tulonsiirrot sitä vastoin tulisi kes-
kittää paikallis- ja aluetasoa korkeammalle eli kansallisvaltion tasolle.

Luvussa 3 kuvattiin julkisen sektorin rakennetta, kokoa ja roolia katsaukseen si-
sältyvissä maissa. Tässä yhteydessä ilmeni, että keskushallinnon ja kuntatason
välillä useimmissa maissa on - Suomesta poiketen - yksi tai (erityisesti liittovalti-
oissa) useampiakin väliportaita omine veroineen ja muine tulolähteineen. Kunta-
ja aluetason yksiköiden koko ja tehtävät vaihtelivat nekin maasta toiseen verraten
paljon tarkastelluissa maissa. Kuntien kokojakaumasta ei kuitenkaan voi tehdä
suoria johtopäätöksiä maiden erilaisten asukaslukujen takia.  Kuntarakenteen ke-
hittymistä ajatellen on tarkastelluissa Euroopan maissa vuosien 1950 ja 1992 vä-
lillä kuntien määrä pääsääntöisesti laskenut varsin voimakkaasti. Viidessä
tarkastellussa maassa 16:sta kuntien lukumäärä on laskenut yli 70 prosenttia ja
vain kahdessa se on lievästi kasvanut. Suomessa kuntien lukumäärä on ko. ajan-
jaksolla laskenut keskimääräistä vähemmän, 16 prosenttia.

Luku 4 oli raportin kunnallisia rahoitusratkaisuja kartoittava pääluku. Sen mu-
kaan eri maiden paikallishallinnon (kuntien) rahoitusratkaissut eroavat huomatta-
vasti toisistaan. Kuitenkin eräiden maiden kohdalla on havaittavissa yhtä-
läisyyksiä, joiden perusteella ne ovat muun muassa Lidstömin (1995) käyttämän
luokittelun mukaisesti jaettavissa neljään ryhmään: Pohjoismaiseen, Keski-
Eurooppalaiseen, Napoliaaniseen ja Anglosaksiseen malliin. Todettakoon, että
Napoliaanisen maaryhmän kesken kuntatalouden lukujen kohdalla on huomatta-
vaa hajontaa, eivätkä ne tällä perusteella (enää) tarkasteluajanjaksolla muodosta
selkeää yhtenäistä ryhmää. Näiden lisäksi tarkastelun kohteena oli vielä Japani,
jota ei historiansa ja kulttuurinsa perusteella voi luokitella mihinkään em. ryh-
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mistä. Tämän jaon perusteella vaikuttaa kuitenkin osin siltä, että paikallishallin-
non tehtävät ja rahoitus ovat muovautuneet historian ja kulttuurirajojen mukai-
sesti, eikä esimerkiksi kappaleessa 2 käsitellyillä periaatteellisilla näkökannoilla
olisi ollut huomattavaa merkitystä kuntien rahoitusrakenteelle. Musgravelaisen
ajattelun mukaista on kuitenkin se, että missään maassa paikallis- tai aluetason
rahoitusratkaisuilla ei tähdätä selväpiirteisesti stabilisaatio- tai tulonjakotavoittei-
siin.

Pohjoismaiseen malliin kuuluvat tarkastelluista maista Suomi, Ruotsi, Norja ja
Tanska. Nämä maat ovat yhtenäisvaltioita, joilla Suomea lukuun ottamatta on
kuitenkin omaa  verotuloa ynnä muuta rahoitusta saava kuntatason yläpuolinen
väliporras. Maille on tyypillistä kuntien laajat tehtävät sekä niistä aiheutuva suuri
osuus julkisista menoista. Vastaavasti paikallishallinnon tulot ja myös sen omien
verotulojen osuus ovat suuria. Pohjoismaissa paikallishallinnon verotulot painot-
tuvat tuloveroihin ja erityisesti Anglosaksisissa maissa tärkeän kiinteistöveron
merkitys on varsin pieni. Ruotsissa kiinteistövero on valtion vero.

Taulukko 8 Kuntasektorin talouden tunnuslukuja, Pohjoismaat (1995)

Maa Kuntien
menot/

Tulorakenne (  % tuloista ) Verorakenne (  % verotuloista )

julkiset
menot

Verot Avut Muut Tulo-
verot

Kiint.
Vero

Välill.
verot

Muut

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska

32
35
36
53

55,5
71,7
49,3
50,2

39,1
21,6
47,0
45,9

5,3
6,8
3,6
4,8

95,1
99,7
89,6
93,4

4,8
0,0
9,9
6,5

0,1
0,3
0,6
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0

Lähde: OECD National Accounts ja Reveneue Statistics.

Keski-Eurooppalaista paikallishallintomallia tarkastelumaista soveltavat Saksa ja
Itävalta. Kolmas samaan kategoriaan sijoitettava, mutta tämän tutkimuksen ulko-
puolelle jätetty maa, on Sveitsi. Ryhmän maille on tyypillistä liittovaltiorakenne,
joten alla olevassa taulukossa pelkän kuntasektorin meno-osuus koko julkisen
sektorin menoista on huomattavasti esimerkiksi Pohjoismaita pienempi. Myös
tämän ryhmän paikallishallinnon rahoituksessa omilla verotuloilla on suuri mer-
kitys. Saksassa paikallishallinnon verotulojen osuus sektorin tuloista oli vuonna
1995 noin 52 prosenttia ja Itävallan peräti 75 prosenttia, joka ylittää jopa Pohjois-
maiden suurimman verotulo-osuuden (Ruotsissa noin 72 prosenttia). Verotulojen
rakennetta tarkasteltaessa tämänkin maaryhmän maiden verotulot painottuvat tu-
loveroihin, mutta myös kiinteistöverotuksella on merkittävä rooli. Näiden lisäksi
Itävallassa välilliset verot ovat merkittävä tulonlähde maan paikallishallinnolle.
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Taulukko 9 Kuntasektorin talouden tunnuslukuja, Keski-Eurooppalaiset
maat (1995)

Maa Kuntien
menot/

Tulorakenne (  % tuloista ) Verorakenne (  % verotuloista )

julkiset
menot

Verot Avut Muut Tulo-
verot

Kiint.
Vero

Välill.
verot

Muut

Saksa
Itävalta

13
15

51,8
75,0

43,1
20,4

5,1
4,6

79,6
34,5

19,3
10,0

0,9
29,4

0,2
26,1

Lähde: OECD National Accounts ja Reveneue Statistics.

Kolmatta maaryhmää kutsutaan tässä tutkimuksessa Napoliaanisiksi maiksi. Tar-
kastelumaille on ollut tyypillistä hallinnon keskittyneisyys, jota on tosin kuluvan
vuosikymmenen aikana pyritty hajauttamaan. Maat ovat yhtenäisvaltioita lukuun
ottamatta Belgiaa, joka on vuodesta 1993 alkaen ollut liittovaltio. Hallinnon ha-
jauttamiskehityksen seurauksena paikallishallinnon verotulojen osuus on kasva-
nut ryhmän maissa Alankomaita lukuun ottamatta varsin suureksi. Ryhmä on
verotulojen jakauman osalta muita ryhmiä hajanaisempi. Ranskassa, Espanjassa,
Portugalissa ja Italiassa tuloverojen osuus kaikista sektorin verotuloista on noin
20 prosenttia, kun taas Belgiassa se on yli 75 prosenttia. Kreikassa kunnat eivät
saa tuloveroja ollenkaan. Kiinteistöveron osalta Belgiassa ja Kreikassa kunnat
eivät saa siitä verotuloja ollenkaan, kun se taas Alankomaiden osalta on kunta-
sektorin verotulojen suurin lähde; on kuitenkin muistettava maan verotulojen pie-
ni merkitys kuntasektorille. Muiden ryhmän maiden osalta kiinteistöveron osuus
kuntasektorin verotuloista on noin 35-40 prosenttia. Välillisillä veroilla on myös
merkittävä rooli koko ryhmän maiden paikallishallinnon verotuloista.

Taulukko 10 Kuntasektorin talouden tunnuslukuja, Napoleaaniset maat
(1995)

Maa Kuntien
menot/

Tulorakenne (  % tuloista ) Verorakenne (  % verotuloista )

julkiset
menot

Verot Avut Muut Tulo-
verot

Kiint.
Vero

Välill.
verot

Muut

Ranska
Alankomaat
Belgia
Espanja
Portugali
Italia
Kreikka

18
34
13
27
10
28
11

55,8
12,5
38,2
45,6
49,8
24,2
14,6

38,5
72,2
43,8
53,4
33,0
73,7
68,1

5,7
15,3
18,0
1,1

17,2
2,1

17,3

15,1
0,0

76,7
16,4
20,6
22,4
0,0

34,6
66,1
0,0

38,9
40,4
43,4
0,0

11,9
33,8
18,8
41,5
38,9
34,2
38,5

34,8
0,1
4,5
3,2
0,1
0,0

61,5
Lähde: OECD National Accounts ja Reveneue Statistics.
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Neljännestä ryhmästä eli Anglosaksisista maista USA ja Australia ovat liittovalti-
oita. USA:n ja Australian tilannetta ja lukuja tarkasteltaessa on muistettava, että
paikallistason osuuksia julkisista menoista ja tuloista koskevat tiedot pohjautuvat
OECD:n National Accounts -julkaisuun sisältäen muista maista poiketen kunta-
sektorin lisäksi myös osavaltiot. Näin ollen ne eivät ole sellaisenaan vertailukel-
poisia muiden maiden kanssa. Isossa-Britanniassa ja Irlannissa kuntasektorin
osuus kaikista julkishallinnon menoista oli vuonna 1995 noin 30 prosenttia. Tulo-
rakennetta tarkasteltaessa Ison-Britannian ja Irlannin osalta verotulot edustavat
vain hieman yli 10 prosenttia maiden verotuloista. Anglosaksisille maille on yh-
teistä kiinteistöveron hallitseva osuus maiden kuntasektorin verotuloista. Verora-
kennetta tarkasteltaessa maittaiset luvut koskevat pelkkää kuntasektoria.
Anglosaksisissa maissa kiinteistöveron osuus on hallitseva, muiden veromuotojen
merkityksen ollessa  USA:n välillisiä veroja lukuun ottamatta marginaalinen.

Taulukko 11 Kuntasektorin talouden tunnuslukuja, Anglosaksiset maat ja Ja-
pani (1995)

Maa Kuntien
Menot/

Tulorakenne (  % tuloista ) Verorakenne (  % verotuloista )

Julkiset
Menot

Verot Avut Muut Tulo-
verot

Kiint.
Vero

Välill.
verot

Muut

Iso-Britannia
Irlanti
USA
Australia
-------------
Japani

27
33
40
51

--------
46

11,4
13,2
73,9
45,1

--------
55,9

72,5
79,3
21,6
39,3

--------
42,3

16,2
7,5
4,5

15,6
-------

1,8

0,0
0,0
5,8
0,0

--------
52,7

97,5
100,0
73,8
99,6

--------
31,6

0,0
0,0

20,4
0,4

-------
14,7

2,5
0,0
0,0
0,0

--------
1,0

Lähde: OECD National Accounts ja Reveneue Statistics.

Japanissa kuntasektorin asema koko julkisen sektorin sisällä on esitettyjen luku-
jen osalta hyvin paljon Pohjoismaiden kaltainen.5 Kuntien meno-osuus kaikista
julkisista menoista on jopa noin 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin Pohjoismais-
sa Tanskaa lukuun ottamatta. Kuntasektorin tulorakenne jakautuu melko tasan
verotulojen ja valtionapujen välillä, edellä mainitun ollessa noin 10 prosenttiyk-
sikköä jälkimmäistä suuremman. Verotuloista hieman yli puolet tulee tuloverois-
ta, mutta myös kiinteistöveroilla ja välillisillä veroilla oli vuonna 1995 merkittävä
rooli kuntasektorin kokonaisverotuloista.

Tutkimuksen luvussa 5 käytiin lopuksi läpi muutamia maakohtaisia ratkaisuja
kuntasektorin rahoitusjärjestelyistä ja reformeista. Pääpaino oli Norjan tapaukses-
sa maassa vastikään valmistuneen kuntien rahoitusta käsittelevän komiteanmie-
tinnön pohjalta. Sen pohdinnoissa ja esityksissä voi nähdä melko selviä

                                           
5 On kuitenkin muistettava Japanin koko julkisen sektorin pieni meno-osuus BKT:hen suhteutettuna.
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yhtymäkohtia luvussa 2 esitettyihin periaatteisiin. Muista Pohjoismaista Ruotsin
ja Tanskan järjestelmien kehitystä esiteltiin rinnakkain. Anglosaksisista maista
tarkasteltiin Isoa-Britanniaa ja Yhdysvaltoja ja erityisesti niiden paikallistason
rahoituksessa tapahtuneita viimeaikaisia muutoksia.

Yhteenvetona tarkastelluista maista voidaan sanoa, että havaitut erot ovat suuria
eri maiden (tai ainakin maaryhmien) välillä, eikä tarkasteluajanjaksolla 1980-
1995 ollut havaittavissa mitään selvää konvergenssia kohti jotakin yhteistä ratkai-
sua tai rakennetta. Yhteisenä piirteenä tarkasteltujen maiden tulorakenteesta voi-
daan vain todeta, että ne kaikki saavat maksutulojen lisäksi sekä omia verotuloja
että valtionapuja. Eri maille yhteinen ja periaatteellisten näkökohtien mukainen
piirre on myös se, että  talouden vakauttamiseen (stabilisaatio) ja tulonjakoon
liittyvät tavoitteet eivät juuri ilmene paikallis- ja aluetason tehtävissä ja rahoitus-
ratkaisuissa. Kunnat keskittyvät kaikissa maissa - tosin hyvinkin vaihtelevassa
laajuudessa - hyvinvointipalvelujen ja paikallistalouden perusedellytysten hoitoon
valtionapujen ja omien rahoituslähteidensä turvin.
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Liitteet:

LIITE 1: Lisäinformaatiota tarkastelluista maista

Taulukko A1.1 Perustietoja tarkastelumaista vuonna 1990

Maa Asukkaita
(milj.)

Pinta-ala
(km2)

Asukkaita
km2:lla

Kaupunki-
väestö ( %)

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Itävalta
Ranska
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Espanja
Portugali
Italia
Kreikka
Iso-Britannia
Irlanti

5,0
8,7
4,3
5,2

81,0
7,9

57,4
15,2
10,0

0,4
39,4

9,9
57,1
10,3
58,2

3,5

338 000
450 000

 324 000
43 000

357 000
84 000

544 000
42 000
31 000

2 600
505 000

92 000
301 000
132 000
244 000

70 000

15
19
13

120
226
94

105
363
328
151
77

107
188
78

237
50

62
84
76
85
86
59
73
89
97
85
79
35
70
64
89
58

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1994.

Taulukko A1.2  Kuntien kokojakauma tarkastelluissa Euroopan maissa vuonna
1990: lukumäärä ( % kaikista kunnista)

Maa kuntia
yht.

<1 000
asukasta

1 001-5 000
asukasta

5 001-10 000
asukasta

10 001-
100 000 as.

+100 000
asukasta

Suomi
Ruotsi
Norja
Tanska
Saksa
Itävalta
Ranska
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Espanja
Portugali
Italia
Kreikka
Iso-Britannia
Irlanti

455
286
439
275

16 061
2 333

36 551
647
589
118

8 086
305

8 101
5 922

484
84

22 (4,9)
0 (0)

17 (3,9)
0 (0)

8 602 (53,6)
602 (25,8)

28 183 (77,1)
1 (0,2)
1 (0,2)
60 (51)

4 902 (60,6)
1 (0,3)

1 942 (23,9)
4 704 (79,4)

Ei tietoa
Ei tietoa

203 (44,6)
9 (3,1)

230 (52,4)
19 (7)

4 884 (30,4)
1 532 (65,7)
6 629 (18,1)

71 (11)
101 (17,1)

48 (41)
2 070 (25,6)

25 (8,2)
3 974 (49)

1 021 (17,3)
-
-

120 (26,3)
55 (19,2)
94 (21,4)
121 (44)

1 144 (7,1)
130 (5,6)
898 (2,5)

179 (27,6)
171 (29)

6 (5)
519 (6,4)

76 (25)
1 150 (14,2)

74 (1,3)
-
-

104 (22,9)
211 (73,8)
95 (21,6)

131 (47,6)
1 347 (8,4)

64 (2,7)
805 (2,2)

378 (58,4)
308 (52,3)

4 (3)
540 (6,7)
180 (59)

984 (12,2)
115 (1,9)

-
-

6 (1,3)
11 (3,9)
3 (0,7)
4 (1,4)

84 (0,5)
5 (0,2)

36 (0,1)
18 (2,8)
8 (1,4)

0 (0)
55 (0,7)
23 (7,5)
51 (0,7)
8 (0,1)

-
-

Lähde: Council of Europe.
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Taulukko A1.3 Tarkasteltujen Euroopan maiden vaaleilla valittavat paikallis-
edustajat 1992

Maa Paikallisedustajia
(koko maassa yht.)

Edustajia / kunta
(keskimäärin)

Asukkaita / edustaja
(keskimäärin)

Suomi
Ruotsi
Norja (arvio)
Tanska

Saksa
Itävalta
Ranska (1983)
Alankomaat
Belgia
Luxemburg

Espanja
Portugali
Italia
Kreikka

Iso-Britannia (arvio)
Irlanti

12 567
12 887
7 670
4 737

227 474
Ei tietoa
501 591
Ei tietoa

12 698
1 088

66 760
8 760

145 242
1 807

22 000
Ei tietoa

28
45
17
17

20
-

14
-

22
9

8
29
18
11

42
-

394
667
515

1 084

250
-

250
-

783
349

597
1 125

397
5 581

2 605
-

Saksan osalta taulukko ei sisällä entisen Itä Saksan aluetta. Lähde: Council of Europe.
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