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1 Tausta ja tavoitteet 

Koetalousarvion laadinta syksyn 2018 ja talven 2019 aikana oli maakuntien 
ohjauksen simuloinnin viimeinen vaihe. Koetalousarviossa harjoiteltiin 
maakunnan talousarvioprosessia ja koetalousarviot laadittiin siten kuin 
maakuntia koskevat lait olisivat voimassa. Maakuntien koetalousarviot 
valmistuivat talvella 2019.  

Koetalousarviolle asetettiin seuraavia tavoitteita: 

Koetalousarvioiden oli tarkoitus palvella maakuntia ja valtionhallintoa 
maakuntauudistuksen valmistelussa sekä auttaa valmistautumaan 
maakuntien varsinaisen talousarvion laadintaan. Koetalousarvion laadinnan 
keskeiset tavoitteet koskivat tiedon lisäämistä rahoituksen riittävyydestä, 
organisaatioratkaisujen vaikutuksista talouteen ja toiminnan 
sopeutustarpeista. 
 
Valtionhallinnolle koetalousarvioista tuli saada nykyistä yksityiskohtaisempaa 
tietoa seuraavista asioista: 
- yleiskatteisen määrärahan riittävyydestä  
- maakuntien välisen yhteistoiminnan vaikutuksista rahoitukseen 
- maakuntien muiden tulojen merkityksestä niiden taloudelle  
- sopeuttamistarpeen suuruudesta ja mahdollisista keinoista miten tähän 

päästään  
- maakuntien valmiudesta toiminnan aloittamiseen, sekä 
- rahoituksen jakautumisesta eri tehtäviin maakunnissa. 
Samalla olisi ollut mahdollista arvioida muutoskustannuksia ja muita 
kertaluonteisia ensimmäisien vuosien menoja. 

 
Maakuntien tulisi koetalousarvion laadinnan yhteydessä: 
- luoda nykyistä tarkempi kuva menoista 
- luoda nykyistä tarkempi kuva maakunnan tuloista, joita ovat 

yleiskatteinen rahoitus ja erilaiset maksutulot 
- luoda nykyistä tarkempi käsitys sopeuttamistarpeesta ensimmäisinä 

toimintavuosina, ja  
- koetalousarvion tulee tukea maakunnan ensimmäisen toimintavuoden 

talousarvion laadintaa. 
 

Koetalousarvion painopiste oli vuodessa 2021, mutta samalla pyydettiin 
laatimaan myös suunnitelma vuosille 2022–2023. Koetalousarviossa oli 
lähtökohtana menojen nykytaso ja niiden ennakoidut muutokset 
maakunnassa jo tehtyjen ratkaisujen vaikutuksesta. Maakuntien rahoitus olisi 



     

 

ollut osa kehysmenettelyä ja maakunnat ohjeistettiin valmistelemaan 
koetalousarvion rahoituslaskelmien antaman raamin mukaisena. 
 
Koetalousarviossa huomioitiin tuloina yleiskatteinen rahoitus ja muilta 
maakunnilta saatavat korvaukset sekä asiakasmaksut. Koetalousarviota 
varten VM laski maakuntakohtaiset arviot vuoden 2020 rahoituksesta. 
Koetalousarviossa huomioitiin myös mm. investoinnit ja niiden vaikutus 
maakunnan käyttötalouteen sekä ostot palvelukeskuksilta.  
 
Koetalousarviossa noudatettiin maakunnan talousarvion rakennetta.  
Vaatimustasoa oli kevennetty maakuntien varsinaiseen talousarvioon, mutta 
valmistelussa noudatettiin näitä periaatteita soveltuvin osin. Koetalousarvioon 
otettiin mukaan mm. tuloslaskelma, arvio maakuntien välisestä laskutuksesta 
sekä maakunnan käyttötalous jaoteltuna tehtäväkohtaisesti (JHS). 
Koetalousarvion laadinnassa noudatettiin maakuntien JHS-suosituksia 
olennaisilta osin, erityisesti JHS-suositusta maakuntien talousarvion 
laadinnasta.  
 

2 Koetalousarvioiden yhteenveto ja tavoitteiden toteutuminen 

Koetalousarvion valmistelivat 17 maakuntaa, vain Päijät-Häme jätti 
osallistumatta valmisteluun. Kaikki osallistuneet maakunnat valmistelivat 
vuoden 2021 koetalousarvion vähintään osittain, mutta suunnitelmavuodet 
2022–2023 jäivät puuttumaan useilta maakunnilta. Tältä osin koetalousarvion 
tavoite toteutui vain osin. 
 
Koetalousarvion laadintahetkellä maakuntien rahoitustasoa ei ollut 
mahdollista arvioida vuoden 2021 tasossa. Tämä aiheutti sen, että valtiolta 
saatava rahoitus oli koetalousarviossa eri vuodelta kuin menotiedot ja 
laskelmat antavat siltä osin epätarkan tuloksen. 
 
Useimmilla maakunnilla koetalousarvio osoitti merkittävää rahoituksen 
riittämättömyyttä. Tähän on ollut syynä suurimmalta osin aito rahoituksen 
riittämättömyys, mutta myös esimerkiksi rahoituslaskelmasta johtuva 
”tekninen” syy (eli ongelma olisi korjaantunut rahoituslaskelman päivittyessä 
lopulliseen versioon), valmistelun keskeneräisyys ja siten suunnitelmien 
keskeneräisyys maakunnissa tai mahdollisesti koetalousarvion laadinnan 
tarkkuustaso ja siitä aiheutuneet virhemarginaalit laskelmissa. Näin ollen 
koetalousarvion pohjalta ei voida tehdä johtopäätöstä rahoituksen 
lisätarpeesta, mutta laskelman positiivinen tai negatiivinen tulos antaa 
näkymän rahoituksen riittävyydestä. 
 



     

 

Yhteenvedossa rahoituksen riittävyyttä arvioitiin koetalousarvio-ohjeista 
poiketen 12.12.2018 tehdyllä painelaskelmalla eli rahoituslaskelmalla, joka oli 
korjattu some-mallin mukaisesti vuoden 2021 tasoon. Maakunnat ovat joiltain 
osin sisällyttäneet lukuihinsa riskitarkastelun mukaiset muutoskustannukset, 
joka selittää osittain suuria eroja maakuntien välillä. Valtion palvelukeskukset 
ovat mukana luvuissa, mutta joiltain osin luvuissa on päällekkäisyyttä 
maakunnan nykyisten toimintojen osalta erityisesti ICT-yhtiöiden kanssa. 
Rahoituksen riittävyyttä maakunnittain kuvaava vertailulaskelma esitetään 
alla. 
 

 
 

 
 
JHS-palveluluokituksen mukainen erittely tehtävittäin laadittiin sekä 
toimintamenojen että henkilömäärien osalta. Vastanneiden maakuntien määrä 
ilmenee suluista. Erityisesti henkilöstömäärien osalta arvioita oli vähän, ja 
aineiston pohjalta ei ollut mielekästä laskea tunnuslukuja ja johtopäätelmien 
teossa on syytä olla maltillinen. Maakunnat ovat kuitenkin toimittaneet osana 
koetalousarviota erilliset perustelutekstit, jotka yhdistettynä kyseisen 
maakunnan koetalousarviolaskelmiin mahdollistaa yksittäisten tehtävien 
osalta yksityiskohtaisemmat tarkastelut.  
 
Henkilöstölukujen osalta on myös syytä huomioida, että yksi iso maakunta 
esitti tehtäväkohtaisen jaottelun vain muiden kuin sote-tehtävien osalta. 
Yhteenveto tehtävittäin esitetään seuraavalla sivulla. 

  



     

 

 

 
 

 
 
Koetalousarviossa haluttiin saada esiin maakuntien sopeuttamistarpeita, jotta 
olisi voitu tarkastella kuinka kriittistä maakunnan palvelujen kannalta 
rahoituksen riittämättömyys on. Koetalousarvion antamaa lopputulosta pitää 
arvioida maakunnan lähtökohdista, koska pelkät eurot eivät anna välttämättä 
riittävää kokonaiskuvaa maakunnan tosiasiallisesta tilanteesta. Maakuntia 
pyydettiin esittämään sopeuttamistoimenpiteitä, mutta näitä esitettiin vain 
joidenkin maakuntien toimesta. Näiden vastausten perusteella ei ollut 
mahdollista tehdä tarkempia johtopäätelmiä koko maan tasolla 
sopeuttamistoimenpiteistä ja niiden kriittisyydestä maakunnan palvelujen 
turvaamisen kannalta. 
 

3 Havainnot koetalousarvioprosessista ja palautetta maakunnilta 

Koetalousarvioprosessi koettiin hyödylliseksi. Samankaltainen palaute saatiin 
sekä maakunnilta että valtionhallinnosta, pääosin valtiovarainministeriön 
edustajilta. Osa tavoitteista jäi saavuttamatta, kuten tarkka tieto maakuntien 
rahoituksen riittävyydestä, mutta jo talousarvioprosessin harjoitteleminen 
itsessään antoi arvokasta tietoa valmistelijoille. 
 
Ohjeiden osalta osa koetalousarvion laadinnan perusteista jätettiin 
maakunnan oman harkinnan varaan. Tällaisia olivat esimerkiksi lähtötiedot 
(viimeisin tilinpäätös, viimeisin hyväksytty talousarvio, joku muu) ja 
henkilöstötietojen tarkkuus. Ohjeessa olisi ollut tarpeen linjata 
yksityiskohtaisemmin lähtö- ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tiedot, 
jotta koetalousarvioita olisi voitu tulkita samalla tarkkuudella kuin varsinaisia 
talousarvioita tulkittaisiin. 
 
Lakien puuttuminen hankaloitti koetalousarvion valmistelua merkittävästi. 
Useilta maakunnilta puuttui koetalousarvion laadinnan aikaan esimerkiksi tieto 



     

 

maakuntien konserni- ja organisaatiorakenteesta, jonka johdosta tarkkoja 
suunnitelmia ja laskelmia ei voitu laatia.  
 
Henkilötietojen kerääminen jäi toteuttamatta lakien puuttumisen takia. Osa 
maakunnista teki oman arvion henkilömääristä ja tehtäville jakautumisesta, 
mutta osa maakunnista jätti tämän osion kokonaan vastaamatta. Erityisen 
paljon arvokasta tietoa henkilömäärien osalta jäi puuttumaan maakuntien 
JHS-palveluluokituksen mukaisten tehtäväkokonaisuuksien tarkastelun osalta, 
koska vastausprosentti jäi 72 prosenttiin tässä osiossa. 
 
Tieto maakunnan tehtävistä ja niihin suunnitelluista resursseista oli eräs 
tärkeimmistä koetalousarvion osuuksista. Maakuntien JHS-palveluluokitus 
palvelee tätä tarkoitusta, mutta koska luokitus ei vielä ollut käytössä, oli se 
liian yksityiskohtainen käytettäväksi koetalousarviossa. Tehtäväluokituksena 
käytettiin JHS-luokitusta, jossa sote-toiminnoissa käytettiin THL:n tekemää 
jaottelua ja muiden tehtävien osalta luokituksessa oli koottu samankaltaisia 
tehtäviä isommiksi kokonaisuuksiksi. Tämä käytetty luokitus sai runsaasti 
kritiikkiä maakunnan valmistelijoilta. Jatkossa on syytä käyttää joko olemassa 
olevaa luokitusta tai uutta luokittelua. Olemassa olevaa luokitusta 
käytettäessä maakuntien olisi helppo tuottaa tiedot suoraan tilastoinnin kautta, 
mutta tietoja täytyisi silloin muuntaa raportoinnin yhteydessä valtion haluaman 
luokittelun mukaiseksi. Jos käytetään uutta luokitusta, olisi tiedon 
hyödyntäminen helppoa valtion päässä, mutta aiheuttaisi valmisteluvaiheessa 
runsaasti lisätyötä maakunnissa. Tämä lisätyö kuitenkin hyödyttäisi maakuntia 
jatkossa, koska käytetty luokitus vastaisi tulevia vaatimuksia. 
 
Rahoituksen riittävyyden arviointia varten VM oli laatinut rahoituslaskelmat 
kuntataloustilaston ja valtion talousarviotietojen pohjalta. Prosessin aikana 
kävi ilmi, että talousarviotietojen taso saattaa poiketa merkittävästi 
tilinpäätöstiedoista joissakin maakunnissa. Tämä aiheutti sen, että 
koetalousarvion näkymä rahoituksen riittävyydestä rahoituslaskelman pohjalta 
on eräissä maakunnissa liian pessimistinen. Uudistuksen kesällä 2018 saama 
vuoden lisäaika aiheutti myös sen, että rahoituslaskelmista jouduttiin 
käyttämään vuoden 2020 tasoa kuvaavia laskelmia. Nämä molemmat seikat 
aiheuttivat sen, että koetalousarviot antoivat huonomman näkymän 
rahoituksen riittävyydestä kuin se tosiasiallisesti olisi tullut olemaan. Palautetta 
tuli myös, ettei rahoituslaskelmassa huomioitu palvelutarpeen kasvusta 
johtuvaa lisäystä. 
 



     

 

Koetalousarvio täytettiin annetulle excel-lomakkeelle. Lomakkeen rakenne ja 
jotkin yksityiskohdat saivat negatiivista palautetta ja palautetta käsiteltiin 
osana muuta koetalousarvion valmistelun yhteydessä käytyjä keskusteluita.  
Maakunnat olivat joiltain osin tulkinneet koetalousarviosta annettuja ohjeita 
toisistaan ja/tai ohjeista poiketen, joka myös osaltaan hankaloitti 
koetalousarvioiden vertailtavuutta maakunnittain. Toisistaan poikkeavia 
tulkintoja oli tehty sekä koetalousarviossa ilmoitettavien asioiden ja/tai arvojen 
osalta sekä lomakkeen täyttämisen osalta. Tämän koetalousarviokierroksen 
päätarkoitus oli harjoitella itse prosessia, joten erilaiset tulkinnat eivät sikäli 
olleet niin haitallisia. Jatkossa ohjeisiin olisi syytä sisällyttää sanasto, jossa 
kuvataan ohjeissa käytettävät termit, ja täyttöpohjaan yksityiskohtaiset 
täyttöohjeet. Näin voitaisiin paremmin varmistaa saatujen vastausten 
vertailtavuus. 
 

4 Johtopäätökset ja ”opit” jatkoa varten 

Koetalousarvio prosessina koettiin maakunnissa työlääksi, mutta 
hedelmälliseksi. Prosessi vaati runsaasti uudenlaista yhteistyötä ja 
tiedontuotantoa aikaisempaan verrattuna. Myös lakien puuttuminen 
koetalousarvion laadinnan aikana aiheutti lisähaastetta. Jatkossakin kannattaa 
toteuttaa koetalousarvion kaltainen prosessi, mutta vasta lakien voimaantulon 
jälkeen. Prosessi antoi kaivattua lisätietoa, auttoi löytämään maakunnan ja 
valtionhallinnon talousarvioprosessin heikkouksia ja vahvuuksia sekä nosti 
esiin kohteet, joista tarvitaan lisätietoa.  
 
Koetalousarvioprosessi toteutettiin alusta loppuun asti yhteistyössä VM:n ja 
maakuntien talousvalmistelijoiden talousverkoston kanssa. Käytännössä tämä 
yhteistyö toteutettiin siten, että ohjeita muokattiin tarkemmiksi yhdessä 
verkoston jäsenten kanssa kysymysten ja kommenttien pohjalta. 
Koetalousarvion laadinnan aikana esiin nousseita kysymyksiä käytiin läpi 
kirjallisten Usein kysytyt kysymykset -listausten lisäksi myös yhteisissä 
tapaamisissa. Verkostolta tuli hyvää palautetta tästä yhteistyössä tehdystä 
valmistelusta. Vastaava käytäntö nähtäisiin hyväksi myös tulevissa isoissa 
maakuntia koskevissa hankkeissa. 
 
Palvelukeskusten ja valtion toimijoiden tuottama tieto koettiin maakunnissa 
tarpeelliseksi, mutta ne eivät olleet kaikilta osin yhteismitallisia varsinaisen 
koetalousarvioaineiston osalta. Kaiken valmisteluaineiston tulisi olla laadittujen 
ohjeiden mukaisia ja samalla formaatilla toteutettuja sekä niillä tulee olla 



     

 

kiinteä yhteys rahoituslaskelmiin. Tällöin niiden hyödyntäminen on helppoa, 
väärinkäsityksiä ei synny niin todennäköisesti ja vältetään tarpeettomien 
lisäselvittelyjen tekeminen. 
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