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Kuntakohtaiset painelaskelmat – Arviointimenetelmien kuvaus 

 

Kustannukset 
 

Muuttuja Lähde Vuosi 

   

Kustannustiedot TK, Kuntien käyttötaloustilasto 

 

TK:n tekemä TA-kysely 2017 

2015 

 

2018 

Väestöennuste 2015 iän ja sukupuolen mukaan alu-

eittain 2015 – 2040 

 

TK, Väestöennustetilasto 2015 

Väestörakenne iän ja sukupuolen mukaan alueittain 

2016 

 

TK, Väestörakennetilasto 2016 

Kokopäivähoidossa perhepäivähoidossa olleet 1–6-

vuotiaat lapset 31.12 

 

Sotkanet: id 

1649, 1656, 1663, 1670, 1677, 

1684 

 

2015 

Kokopäivähoidossa päiväkodeissa olleet 1–6-

vuotiaat lapset 31.12., kunnan kustantamat palvelut 

 

Sotkanet: id 

1593, 1600, 1607, 1614, 1621, 

1628 

 

2015 

Osapäivähoidossa päiväkodeissa olleet 1–6-vuotiaat 

lapset 31.12., kunnan kustantamat palvelut 

 

Sotkanet: id 

1705, 1712, 1719, 1726, 1733, 

1740 

 

2015 

Osapäivähoidossa perhepäivähoidossa olleet 1–6-

vuotiaat lapset 31.12., kunnan kustantamat palvelut 

 

Sotkanet: id 

1761, 1768, 1775, 1782, 1789, 

1796 

 

2015 

Yksityisen hoidon tuella hoidetut lapset, lkm 31.12. 

 

Sotkanet: id 

 4222 

 

2015 

   

Määritelmät 

 

  

Jäljelle jäävät Käyttökustannus yhteensä - sosiaali- ja terve-

ystoimi – palo- ja pelastus 

 

 

”Kaatoluokka” Jäljelle jäävät kustannukset - päivähoito - 

esiopetus - perusopetus 

 

 

Kuntaluokitus Vuoden 2017 Manner-Suomen kunnat 
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 Kustannukset 

 

- Huom. kaikki kustannukset nettokustannuksia 

 

- Nettokustannus = käyttökustannus – käyttötuotot 

 

- Käyttökustannus = toimintakulut yhteensä + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyskulut 

 

- Käyttötuotto = toimintatuotot yhteensä + valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön 

+ vyörytystuotot 

 

- Vuoden 2018 kustannustieto on otettu kuntien käyttötalouskyselystä 

 

 Väestöennuste 

 

- TK:n väestöennustetta korjataan vuoden 2016 toteumatiedon perusteella 

 

- kunnan toteutunut väkiluku 2016 / ennustettu väkiluku 2016 = kk 

 

- korjataan tällä kulmakertoimella ikävuosikohtaista ennustetta 

 

- kk*1-v + kk*2-v+kk*3-v…+kk*100-v 

 

 

 Päivähoito 

 

- Päivähoidon nettokustannukset vuonna 2015  

- Otetaan huomioon 1–6-vuotiaat 

 

- Lasketaan yksikkökustannus päivähoidolle = päivähoidon kustannukset / 1–6-vuotiaiden lkm 

 

- Päivähoidon kustannusennuste = yksikkökustannus * väestöennuste 1–6-vuotiaat 

 

- Sovelletaan tätä kuntiin, joiden väkiluku > 5 000 asukasta vuonna 2015 

 

- Alle 5 000 asukkaan kunnille sovelletaan eri sääntöä 

 

 - Lasketaan päivähoidossa olleiden lasten suhteelliset osuudet 1-6-vuotiaista 

  

- Lasketaan yksityisen hoidon tuella tuettujen lasten suhde 1-6-vuotiasta ja ennuste 

kertomalla tämä luku 1–6-vuotiaiden määrän ennusteella 

 

- Oletetaan, että suhdeosuus kuvastaa yksityisen kotihoidon tuella tuettujen lasten kus-

tannusosuutta kaikista lasten päivähoidon kustannuksista 

 

- Päivähoidon kustannukset muodostuvat päivähoidossa olleista lapsista + yksityisen 

kotihoidon tuella tuetuista lapsista (ei voida huomioida lasten kotihoidon tukia, jotka 

sisältyvät lasten päivähoidon kustannuksiin) 
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- Lasketaan näiden avulla arvio yksityisen kotihoidon tuella hoidettujen lapsien kus-

tannuksista  

 

- Kustannusarvio =  (lisäopettajan lkm * 2,180 *1,3 12,5) + (päivähoidon kustannus * 

päivähoidon kustannusosuus v. 2015) + yksityisen kotihoidon kustannusennuste 

- lisäopettajan tarve arvioidaan päivähoidossa olevien lasten lukumäärän muutoksen 

kautta 

- jos lapsi on 1–2-vuotias niin mitoituksena käytetään 4 lasta per lasten-

hoitaja-päivähoitaja 

- jos lapsi 3–6-vuotias niin mitoituksena käytetään 7 lasta per lastenhoi-

taja-päivähoitaja 

- lisäopettajan tarvetta arvioidaan kumulatiivisesti 

 

- Lastenhoitaja-päivähoitajan kokonaisansio kuukaudessa (mediaani) 2 180 € vuonna 

2015 (lähde: TK http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html) 

 

 

  Esiopetus 

 

- Esiopetuksen nettokustannukset vuonna 2015 

 

- Otetaan huomioon 6-vuotiaat 

 

- Lasketaan yksikkökustannus esiopetukselle = esiopetuksen kustannukset / 6-vuotiaiden lkm 

 

- Esiopetuksen kustannusennuste = yksikkökustannus * väestöennuste 6-vuotiaat 

 

- Sovelletaan tätä kuntiin, joiden väkiluku > 5 000 asukasta vuonna 2015 

 

- Alle 5 000 asukkaan kunnille sovelletaan oppilasmuutossääntöä 

 

 - oppilasmitoituksena käytetään 7 lasta per esikouluopettaja 

 

- Kustannusarvio =  lisäopettajan lkm * 2,845 *1,3* 12,5  + esikoulun kustannus v. 2015 

 

- Esikoulunopettajan kokonaisansio kuukaudessa (mediaani) 2 845 € vuonna 2015 (lähde: TK 

http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html) 

 

 

 Perusopetus 

 

- Perusopetuksen nettokustannukset vuonna 2015 

 

- Otetaan huomioon 7–15-vuotiaat 

 

- Lasketaan yksikkökustannus perusopetukselle = perusopetuksen kustannukset / 7–15-vuotiaiden 

lkm 

 

 

http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html
http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html
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- Perusopetuksen kustannusennuste = yksikkökustannus * väestöennuste 7–15-vuotiaat 

 

- Sovelletaan tätä kuntiin, joiden väkiluku > 5 000 asukasta vuonna 2015 

 

- Alle 5 000 asukkaan kunnille sovelletaan oppilasmuutossääntöä 

 

 - oppilasmitoituksena käytetään 20 lasta per peruskoulun opettaja 

 - arvioitiin erikseen kaikille luokille 

 

- Kustannusarvio =  lisäopettajan lkm * 3,423 * 12,5*1,3 + peruskoulun kustannus v. 2015 

 

- Peruskoulun opettajan kokonaisansio kuukaudessa (mediaani) 3 423 € vuonna 2015 (lähde: TK 

http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html) 

 

 

 Kaatoluokka 

 

- Kuntiin jäävät muut kustannukset vuonna 2015 

 

- Otetaan huomioon kunnan väkiluvun muutos 

 

- Lasketaan yksikkökustannus kaatoluokan kustannuksille = kaatoluokan kustannukset / 0–100-

vuotiaiden lkm 

 

- Kaatoluokan kustannusennuste = yksikkökustannus * väestöennuste 0–100-vuotiaat 

 

 

 Kokonaiskustannukset  

 

- Vuosikohtainen kustannuskehitys on siis summa edellä mainitusta kustannuseristä 

 

= päivähoito + esiopetus + perusopetus + kaatoluokka  

 

- Näin saadaan kuntakohtaisesti arvioitu vuosikohtaiset kulmakertoimet kuntien arvioidulle kustan-

nuskehitykselle vuosille 2015–2025 

 

- Vuosikohtaisiin kustannusarvioihin lisätään kilpailukykysopimuksen loppumisen myötä 118 

125 000 € vuonna 2019 ja 157 500 000 € vuosille 2020–2025. Summa jyvitetään kuntiin asukasta 

kohden laskettuna 

 

- Varsinainen kustannusarvio saadaan kun otetaan uusin kustannustieto (toimintakate sekä poistot ja 

arvonalentumiset) vuodelta 2017 ja ketjutetaan sitä saaduilla kertoimilla vuoteen 2025 asti 

 

- Ketjutetut kustannusarviot  nostetaan nimellisiksi KO:n hintatason ennusteella (kevät 2017) 

 

- Vuoden 2015 kustannus- ja käyttötiedot määrittävät tulevaisuuden kehitystä, koska yksikkökus-

tannus lasketaan näiden tietojen perusteella. Oletuksena on, että yksikkökustannus pysyy vakiona 

vuoteen 2025 asti. Ei siis huomioi mahdollista tuottavuuden kasvua 

 

http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html
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Valtionosuudet 

 
Kuntakohtaiset valtionosuudet vuoteen 2025 asti on arvioitu seuraavalla tavalla. Perushinnat on 

korotettu valtiovarainministeriön peruspalveluiden hintaindeksin ennusteella kunkin tarkasteluvuo-

den tasolle. Laskelmissa käytetyt perushinnat on esitetty taulukossa 1.  

 
Taulukko 1. Valtionosuusarvioissa käytetyt perushinnat vuosilta 2019–2025, €. 

Kriteeri 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

        

Ikärakenne: 
 

       

Ikä 0–5 6 623 6 828 6 965 7 104 7 246 7 391 7 539 

Ikä 6 7 028 7 245 7 390 7 538 7 689 7 843 8 000 

Ikä 7–12 5 890 6 072 6 194 6 318 6 444 6 573 6 704 

Ikä 13–15 10 115 10 429 10 638 10 850 11 067 11 289 11 514 

Ikä 16–18 59 60 62 63 64 65 67 

 

Muut laskennalliset 
kriteerit: 
 

       

Kaksikielisyys 246 254 259 264 269 275 280 

Vieraskielisyys 94 96 98 100 102 104 106 

Asukastiheys 52 54 55 56 57 58 59 

Saaristokunta 339 349 356 363 371 378 385 

Saaristo-osakunta 248 255 261 266 271 276 282 

Koulutustausta 33 34 34 35 36 37 37 

 

Lisäosat: 
 

       

Syrjäisyys 60 62 64 65 66 67 69 

Saamen kotiseutu-
alueen kunta 799 823 840 857 874 891 909 

HYTE 18 18 19 19 19 20 20 

Työttömyysaste 25 26 26 27 27 28 28 

 

Valtionosuusarvioissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen väestöennustetta, jota on korjattu vuoden 

2016 toteumatiedon perusteella. Vieraskielisten lukumäärän kehitys vuoteen 2025 asti on arvioitu 

vuosien 2013–2016 trendikasvun perusteella. Valtionosuusarvioissa valtionosuuden lisäyksissä ja 

vähennyksissä on huomioitu vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen ja eläketukivähennyk-

sen arvioidut vaikutukset kuntatalouteen. Lisäyksissä ja vähennyksissä on myös huomioitu verotu-

lotasauksen muutoksen vuosittainen neutralisointi. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 

laskettiin veroennusteiden perusteella. Tämän lisäksi valtionosuuksissa on otettu huomioon vuoden 

2019 indeksikorotuksen jäädytys (-2,7 €/as). Kilpailukykysopimuksen, eläketukivähennyksen ja 

verotulotasauksen muutoksen neutralisoinnin arvioidut vaikutukset vuosilta 2019–2025 on kuvattu 

alla olevassa taulukossa 2. Taulukossa on myös esitetty verotuloihin perustuvan valtionosuuksien 

tasausraja arviovuosilta.  
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Taulukko 2. Kilpailukykysopimuksen, eläketukivähennyksen ja verotulotasauksen muutoksen neutralisoinnin arvioidut 

vaikutukset vuosilta 2019–2025, €/as. 

Kriteeri 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

        

Verotulotasauksen muutoksen neutrali-
sointi -10,9 -9,1 -4,8 -1,7 1,3 3,9 6,6 

KIKY -34,3 -11,3 -11,2 -11,2 -11,1 -11,1 -11,1 

Eläketukivähennys -1,0 -0,6 -0,1 0 0 0 0 

        

Tasausraja 1 633,5 1 669,7 1 771 1 813,6 1 862,9 1 909 1 955,5 

 

 

Verotulot 
 

Kunnallisvero 

- Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot 

- Vuoden 2015 tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin. Kuntakohtainen jakauma vero-

vähennyksistä perustuu pääosin näihin tietoihin 

- Verovuoden 2016 palkat, eläkkeet, työttömyysturvaetuudet ja muut sosiaalietuudet ovat Verohal-

linnon tulokehitystilaston 18.5.2017 päivityksen mukaiset 

- Kuntakohtaiset ennusteet huomioivat koko maan ennusteen joka perustuu vuosien 2017-2021 

osalta valtiovarainministeriön ennusteeseen 

- Kuntakohtaisesti kunnallisveron ennusteet vuosille 2017 - 2021 pohjautuvat verovuoden 2015 

lopullisiin verotietoihin ja vuoden 2016 kehitykseen verotuksen ennakkotietojen perusteella  

- Myös väestön kuntakohtainen kehitys vaikuttaa kunnallisveron maksuunpanoennusteeseen sekä 

kertymiin. Väestötiedot vuoteen 2016 asti ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet 

vuosille 2017 - 2025 perustuvat 2016 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väes-

töennusteeseen per 30.10.2015 

- Vuodesta 2019 eteenpäin ennusteessa on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen esitetyt muutos-

ehdotukset kunnallisverotukseen eli kunnallisveroprosenttien alennus 12,30 %-yksiköllä, muutokset 

eläkevähennykseen, invalidivähennyksen poistuminen, verosta tehtävien vähennysten siirtyminen 

pitkälti valtion verotuksessa tehtäväksi 

- Sote-uudistuksen kuntakohtaisessa huomioimisessa on käytetty tukena valtiovarainministeriön 

vero-osaston uudistukseen liittyviä laskelmia verojen ja vähennysten muutoksista 

- Vuosien 2022–2025 maksuun pannun kunnallisveron ennuste koko maan tasolla perustuu valtio-

varainministeriön ennusteeseen BKT:n kasvusta vastaten sitä 
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Yhteisövero 

- Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon tilastoista ja tili-

tyserittelyistä toukokuuhun 2017 asti 

- Ennuste pohjaantuu valtiovarainministeriön ennusteeseen ja kertymän kuntakohtainen jakauma on 

jaettu verovuoden 2017 jako-osuuksien mukaan kunnille 

- Vuosien 2022–2025 ennuste pohjaantuu kunnallisverron tapaan valtionvarainministeriön BKT 

ennusteeseen siten, että maksuunpannun yhteisöveron määrän kasvu vastaa sitä 

Kiinteistövero 

- Vuoteen 2016 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin ja vuoden 2017 osalta en-

nakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuo-

delle 2017.  

- Vuodesta 2018 eteenpäin kiinteistöveroja on viety eteenpäin kunnan 2010-luvun keskimääräisen 

verotusarvojen kehityksen perusteella (pl. lainsäädännön aiheuttamat muutokset 2014). Aiempien 

vuosien muutokset on rajattu välillä +-5 % jotta poikkeavat tapahtumat eivät saa liikaa painoarvoa 

kehitysarviossa 

 


