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MANNER-SUOMEN KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN 

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖSARVIO 

 
 

KUNTIEN VUOSIKATE 

2,11 mrd. €  
(heikkeni n. 1,16 mrd. €) 

 

VEROTULOT 

22,33 mrd. € 
(vähennystä n. 109 milj. €) 

 

KÄYTTÖTALOUDEN 

VALTIONOSUUDET 

8,46 mrd. € 
(vähennystä n. 47 milj. €) 

 

LAINAKANTA 

16,73 mrd. € 
(kasvua n. 605 milj. €) 

Kuntien vuosikate heikkeni noin 35 prosenttia vuoteen 2017 ver-

rattuna. Keskeinen syy tähän on toimintamenojen voimakas kasvu, 

joka johti toimintakatteen 950 milj. euron eli 3,5 prosentin kasvuun 

Liite 1.  

 

Kunnallisveron tuotto väheni vuoteen 2017 verrattuna noin 160 

milj. euroa, lisäksi kuntien saama yhteisövero väheni noin 40 milj. 

euroa. Kiinteistövero sen sijaan lisääntyi noin 90 milj. euroa. Kun-

nallisverojen kehitystä arvioitaessa on otettava huomioon kuntien 

verokertymää pienentäneet vuodelta 2017 verovelvollisille makse-

tut odottamattoman suuret ennakonpalautukset sekä veronsaaja-

ryhmien jako-osuuksien oikaisu.  

 

Myös kuntien valtionosuudet vähenivät hieman, tähän suurimpana 

syynä olivat kilpailukykysopimukseen liittyvän vähennyksen 

kasvu sekä kuntien ja valtion kustannustenjaon tarkistus. Vuoteen 

2016 verrattuna verotulojen ja valtionosuuksien (verorahoitus) 

määrä kuitenkin hieman kasvoi.  

 

Alle 6 000 ja 6 000 – 10 000 asukkaan kuntakokoryhmissä toimin-

takate kasvoi vähiten, mutta vastaavasti verotulojen ja valtion-

osuuksien väheneminen oli suurinta. Tämä johti siihen, että näissä 

kuntakokoryhmissä vuosikatteen lasku oli suurinta. Kaikkien kun-

takokoryhmien sisällä on suuria kuntakohtaisia eroja. 40 000 – 

100 000 asukkaan kuntakokoryhmässä lähes kaikilla kunnilla tili-

kauden tulos oli kuitenkin negatiivinen eikä vuosikate riittänyt 

poistojen kattamiseen. Vuosikatteen heikentymistä selittää näillä 

kunnilla toimintakatteen kasvu ja verorahoituksen olematon ja ne-

gatiivinen kehitys.  

 

Kuntien vuosikate ei riittänyt kattamaan koko maan tasolla pois-

toja ja arvonalennuksia eikä myöskään nettoinvestointeja. 198 

kunnalla vuosikate jäi alle poistotason ja 194 kunnalla vuosikate 

jäi alle nettoinvestointien 

 

Kuntien nettoinvestoinnit kasvoivat noin 400 milj. eurolla ja tämä 

johti kuntien lainakannan kasvuun noin 600 miljoonalla. Alle 

6 000 ja 6 000 – 10 000 asukkaan kuntakokoryhmissä nettoinves-

toinnit vähenivät ja muissa ryhmissä kasvoivat varsin tasatahtia. 

Lainakanta kasvoi kuitenkin myös näissä ryhmissä. 

 

Vuosikatteen heikkeneminen johti myös, että negatiivisten vuosi-

katteiden kuntien lukumäärä kasvoi 38 kuntaan (4 vuonna 2017). 

Kuntien joukossa oli kaksi yli 50 000 asukkaan kaupunkia. 
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KUNTAYHTYMIEN  

VUOSIKATE 

572 milj. €  
(heikkeni n. 100 milj. €) 

 

TILIKAUDEN TULOS 

11 milj. € 
(heikkeni n. 70 milj. €) 

 

NETTOINVESTOINNIT 

1,04 mrd. € 
(vähennystä n. 10 milj. €) 

 

LAINAKANTA 

3,86 mrd. € 
(kasvua n. 395 milj. €) 

 

  

 

Kuntayhtymien vuosikate heikkeni noin 15 prosenttia vuoteen 

2017 verrattuna. Muutos johtui ennen kaikkea toimintamenojen 

suuresta kasvusta, jota toimintatuottojen kasvu ei riittänyt kat-

tamaan. Tästä johtuen kuntayhtymien toimintakate heikkeni 

650 milj. euroon. Tilikauden tulos oli negatiivinen 52 kuntayh-

tymällä, niiden yhteenlaskettu tilikauden tulos oli noin -120 

milj. euroa.  

 

Kuntayhtymien investoinnit pysyivät edelleen korkealla tasolla 

ja lainakanta kasvoi lähes 400 milj. eurolla 

 

Kuntayhtymien talouden muutoksia voidaan selittää pääosin 

sairaanhoitopiirien talouden muutoksilla. Tilinpäätösarvioiden 

mukaan sairaanhoitopiirien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni 

noin 120 milj. eurolla. Sairaanhoitopiirien tilikauden tulos oli 

45 milj. euroa negatiivinen ja oli negatiivinen 11 sairaanhoito-

piirillä. Myös kuntayhtymien lainakannan nousu muodostuu 

valtaosin sairaanhoitopiireistä. Vaikka sairaanhoitopiirien net-

toinvestoinnit laskivat 35 milj. euroa yhteensä 725 milj. eu-

roon, niiden lainakanta kasvoi lähes 390 milj. eurolla. Lai-

nakannan muutosta selittänee pitkään kiivaana jatkunut sairaa-

larakentaminen. 

 

Alijäämäisten kuntayhtymien ja kuntayhtymien taseen kerty-

neen alijäämän määrien vähentyminen näyttää nyt pysähtyneen  

Liite 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


