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VM/KAO 30.6.2017 
 
Valtionosuussimulaattori – aineisto- ja menetelmäkuvaus 
 
Kuntien ulkoiset talousarvio- ja suunnitelmatiedot, kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan ja palo- ja pelastus-
toimen nettokustannukset1 sekä suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentuminen vuosilta 2017 ja 2018 
perustuvat Tilastokeskuksen kyselyyn, jossa kysyttiin kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja taloussuunni-
telmatiedot vuosilta 2016–2018. Työmarkkinatukitiedot ovat lopullisia vuoden 2016 tietoja ja ne otettiin 
Kelan ylläpitämästä Kelasto-tietokannasta. Maaseutuhallinnon tehtävien kustannustiedot saatiin Maaseu-
tuvirastolta ja ne ovat vuoden 2015 toteumatietoja. Maakuntaliittojen tehtävien kustannukset ovat kuntien 
jäsenmaksuosuuksia vuodelle 2017 Maakuntaliittojen lakisääteisiin (maakunnille siirtyviin) tehtäviin, joista 
on siivottu pois ei-lakisääteiset tehtävät (kuten kesäylipistot). 
 
Verotulotiedot vuodelle 2018 perustuvat valtiovarainministeriön vero-osaston arvioihin. Kuntien peruspal-
veluiden valtionosuus vuodelle 2018 perustuu valtiovarainministeriön sekä oikeusministeriön arvioihin. 
Muiden muuttujien tietoina käytettiin vuoden 2016 ennakollisia tilinpäätöstietoja. Vuoden 2019 käyttöta-
loustiedot perustuvat valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston kuntakohtaiseen tasapainolas-
kelmaan. Satunnaiset tuotot ja kulut on jätetty tyhjäksi, koska viimeisin tieto satunnaisista tuotoista ja ku-
luista on vuodelta 2016. 
 
TA-kuntakortin tietojen laskennassa on pyritty käyttämään tuoreimpia tilastotietoja kuntien taloudesta. 
Tämän vuoksi TA-kuntakortin tietojen laskennassa on käytetty sekä vuoden 2016 että vuoden 2018 tietoja. 
Tämä luonnollisesti tarkoittaa sitä, että tunnusluvut ovat arvioita, eivät todellisia tietoja. Tarkoituksena on 
pyrkiä tarkastelemaan sitä, mihin suuntaan tunnusluvut muuttuvat uudistuksen myötä. Tämän vuoksi tun-
nuslukujen numerotarkkaa siteeraamista tuleekin välttää. Tunnuslukujen laskennassa on oletettu, että ai-
noastaan ne muuttujat, joihin uudistus vaikuttaa muuttuvat (ts. kunnan käyttötaloutta kuvaavat muuttu-
jat), muiden muuttujien pysyessä muuttumattomana. TA-kuntakortin tiedoissa on käytetty taulukossa 1 
olevia muuttujia. Taulukossa 2 on puolestaan kuvattu muuttujien laskentakaavat.  
 
Taulukko 1. Käytetyt muuttujat, vuosi ja lähteet 
 

Muuttuja Vuosi Lähde 

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustan-
nukset 

2018 TK, TA-kysely 2017 
 

Palo- ja pelastustoiminnan nettokustannuk-
set 

2018 TK, TA-kysely 2017 

Muiden tehtävien nettokustannukset 
 

2018 TK, TA-kysely 2017 

Työmarkkinatuki  2016 Kelasto, 2017 
 

Maaseutuhallinnon tehtävät 
 

2015 Maaseutuvirasto (MAVI) 

Maakuntaliittojen tehtävät 
 

2017 Maakuntaliittojen ilmoittama talousarvio 
 

Kunnallisvero 2018 VM/VO (maksuunpantu summa) 
 

Yhteisövero 2018 VM/VO 
 

Kiinteistövero 2018 VM/VO 

                                                 
1
 Nettokustannukset = toimintatulot ja vyörytystulot yhteensä + valmistus omaan käyttöön - toimintamenot ja vyöry-

tysmenot yhteensä - poistot ja arvonalentumiset 
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Peruspalveluiden valtionosuus 
 

2018 VM/KAO 

OKM valtionosuus 2018 OKM 
 

Rahoitustuotot/-kulut 2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Verotuskustannusten alenema 2017 VM/VO 
 

Sosiaali- ja terveystoiminnan suunnitelman 
mukaiset poistot ja arvonalentuminen 

 

2018 TK, TA-kysely 2018 

Muiden-tehtävien suunnitelman mukaiset 
poistot ja arvonalentuminen 
 

2018 TK, TA-kysely 2018 

Poistoeron lisäys/vähennys 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Varausten lisäys/vähennys 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Rahastojen lisäys/vähennys 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Tulorahoituksen korjauserät 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Investointimenot 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 
 

2016 TK, kuntien TP 2015 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutus-
tulot 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Lainakanta 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Korkokulut 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Vieras pääoma yhteensä 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Lyhytaikaiset saadut ennakot 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Pitkäaikaiset saadut ennakot 
 

2016 TK, kuntien ennakollinen tilinpäätös 2016 
 

Toimintatuotot 2015 TK, kuntien TP 2015 
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Taulukko 2. Muuttujat ja niiden laskentakaavat 

Muuttuja Laskeminen 

Siirtyvät kustannukset Sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannukset 
+ Palo- ja pelastustoiminnan nettokustannukset  
+ Maakuntaliittojen tehtävät 
+ Maaseutuhallinnon tehtävät 
- Työmarkkinatuki (kuntien osuus) 
 

Jäljelle jäävät tehtävät Toimintakate ja poistot ja arvonalentumiset  
- Siirtyvät kustannukset 
 

Verotulot Kunnallisvero + Yhteisövero + Kiinteistövero 
 

Valtionosuudet Peruspalveluiden vos + OKM vos 
 

Verorahoitus Verotulot + Valtionosuudet 
 

Käyttökate Toimintakate + Verorahoitus 
 

Vuosikate Käyttökate + Rahoitustuotot/-kulut + Verotuskustannusten alenema 
 

Tilikauden tulos Vuosikate - Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentuminen + 
Satunnaiset tuotot - Satunnaiset kulut 
 

Tilikauden yli-/alijäämä Tilikauden tulos + Poistoeron lisäys/vähennys + Varausten lisä-
ys/vähennys + Rahastojen lisäys/vähennys 
 

Toiminnan rahavirta Vuosikate + Tulorahoituksen korjauserät + Satunnaiset erät 
 

Investoinnit, netto Investointimenot + Rahoitusosuudet investointimenoihin + Inves-
tointihyödykkeiden luovutustulot 
 

Toiminnan ja investointien rahavirta  Toiminnan rahavirta + Investoinnit, netto 
 

Lainanhoitokate (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)  
 

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / (Toimintatuotot + Verotulot + 
Valtionosuudet) x 100  
 

Omavaraisuusaste, % (Vastattavaa yhteensä + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / 
(Taseen loppusumma - Saadut ennakot) x 100  
 

 
 
 


