
Maakuntien rahoitus

Yleistä maakuntien rahoituksesta



Maakuntien kokonaisrahoitus

• Maakuntien rahoitus perustuu suurelta osin valtionrahoitukseen 
sekä osin asiakasmaksuihin.

• Valtionrahoitus jakaantuu vuoden 2019 tasossa:

a) yleiskatteiseen (18,66 mrd. €), josta: 

• sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät (17,3 mrd. €)

• muut tehtävät, kuten pelastustoimi ja kasvupalvelut (1,36 mrd. €)

b) erillisrahoitukseen (2,8 mrd. €)

• esim. EU-tuet, maatalouden tuet ja alueellinen tienpito



Maakuntien yleiskatteinen rahoitus 18,66 mrd. 
euroa

• Kustannuspohja kuvaa vuoden 2019 tasoa.

• Kunnista siirtyvien tehtävien kustannustieto perustuu kuntien 
talousarviokyselyyn, jonka Tilastokeskus toteutti tammikuussa 
2018.

• Laskelma kuvaa vuoden 2019 kustannustilannetta sekä 
muutosta kustannusten nykyjakauman ja laskennallisen mallin 
tuottaman jakauman välillä (järjestelmä täysimääräisesti 
voimassa).











Rahoituksen vuotuinen tarkistus sisältää 
kustannustennousun rajoittamisen

• Maakuntien rahoituslaki määrittelee maakuntien vuotuisen 
rahoituksen tarkistamisen, johon on sisällytetty kustannusten 
kasvun rajoitin (3 mrd. € säästötavoite vuoteen 2030 
mennessä).

• Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksille tarkistus: 
maakuntaindeksi + rahoituslain määrittelemä volyymi (1 % v. 
2021-22; 0,5 % v. 2022-).

• Muiden tehtävien kustannuksille leikattu (40%) 
maakuntaindeksi.



Siirtymäkauden porrastus

• Maakuntien yleiskatteisessa rahoituksessa ei siirrytä suoraan sosiaali-
ja terveydenhuollon sekä muiden tehtävien laskennalliseen 
rahoitusmalliin vaan rahoitus tulee perustumaan alkuvuosina sekä 
toteutuneisiin kustannuksiin että laskennalliseen rahoitukseen. 

• Toteumasuhteet määritetään yksittäisille maakunnille viimeisempien 
tilinpäätöstietojen perusteella  laskennallinen rahoitus puolestaan 

viimeisimpien tilastotietojen perusteella.

• Toteutuneiden kustannusten käyttö ei kuitenkaan vaikuta koko 
maakuntatalouden kustannuskehitykseen vaan ainoastaan yksittäisten 
maakuntien raha-allokaatioon, koska koko maakuntatalouden rahoitus 
noudattaa rahoituslaissa määrättyä kehystä heti aloitusvuodesta.



Siirtymäkauden porrastus
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Maakuntien rahoituslaskelmien päivitysaikataulu



Maakuntien yleiskatteisen rahoituksen laskelmat
- laskelmat päivitetään kolme kertaa vuodessa

1 2 3

Helmikuu - Maaliskuu

Tilastokeskuksen kunnilta 

keräämät talousarvio- ja 

taloussuunnitelmatiedot 

valmistuvat. Maakuntien 

rahoituksen kokonaistaso 

päivittyy.

Huhtikuu - Toukokuu Syyskuu - Lokakuu

Maakuntien rahoituksen 

määräytymistekijöiden 

tilastopäivitys (mm. uudet 

väestötiedot).

Tilastokeskuksen kuntien 

taloustilasto valmistuu. 

Teknisiä päivityksiä 

määräytymistekijöihin ja 

kustannusaineistoon.



Rahoituslaskelmapäivitysten aikataulu (1/2)
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9/2018 3/2019 4/2019 9/2019

Teknisiä 
päivityksiä vuoden 
2019 tason 
laskelmiin 

- Tilinpäätöstieto 2017 
aikasarjatarkasteluun

10/2018 11/2018 12/2018 1/2019 2/2019 5/2019 6/2019 7/2019 8/2019

Alustava arvio vuoden 
2021 maakuntien ja 
kuntien rahoituksesta

- Uusi talousarviokysely 
kunnilta (Talousarvio 2019 
ja Taloussuunnitelma 
2020)

- Kustannuspohja päivitetään 
vastaamaan uutta 
uudistuksen aloitusvuotta 
2021

- 1. arvio leikattavasta 
kunnallisveroprosentista ja 
vuoden 2021 
rahoitustilanteesta

Vuoden 2021 rahoitus 
tarkentuu

- Vuoden 2018 
määräytymistekijöiden tilastot 
täydentyvät

- Uudet makroennusteet 
- Arvio leikattavasta 

kunnallisveroprosentista 
tarkentuu

Vuoden 2021 rahoitus 
tarkentuu

- Korjauksia kustannustilastoon 
ja määräytymistekijöiden 
tilastopäivityksiä

- Maakuntien rahoituslaskelmat 
vuoden 2018 tilinpäätöstiedon 
perusteella lisätään 
aikasarjatarkasteluun (ei 
vaikuta lopulliseen 
poikkileikkaustasoon)

10/2019



Rahoituslaskelmapäivitysten aikataulu (2/2)
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1.  Todellinen arvio vuoden 
2021 rahoituksesta

- Uusi talousarviokysely kunnilta 
(Talousarvio 2019 ja Talousarvio 
2020)

- Määritellään arvio leikattavasta 
kunnallisveroprosentista sekä 
maakuntatalouden pohjataso 
vuodelle 2021 

- Lasketaan kunta- ja 
maakuntakohtaiset arviot vuoden 
2021 rahoituksesta

Vuoden 2021 rahoitus 
tarkentuu

- Vuoden 2019 
määräytymistekijöiden tilastot 
täydentyvät

- Uudet makroennusteet huomioidaan
- Mahdolliset tehtävämuutokset 

tarkentuvat
- Määritetään leikattava 

kunnallisveroprosentti

Kuntien ja maakuntien 
rahoituksen lopullinen 
määrittäminen vuodelle 2021

- Tilastokeskuksen kuntien taloustilasto 
vuodelle 2019 valmistuu (syys/loka)

- Lasketaan tämän tiedon avulla kunta- ja 
maakuntalaskelmat varainhoitovuodelle 
2021 seuraavien tietojen pohjalta:

- Tilinpäätöstieto 2019
- Talousarvio 2020
- Määräytymistekijät 2019
- Tuoreimmat makroennusteet
- Tarkentuneet tehtävämuutokset

12/2020

Maksatuspäätös 
maakuntien ja 
kuntien 
rahoituksesta 
vuodelle 2021



Talousarviotieto 2020 korjataan vuoden 2022 
rahoituksessa

• Kunnilta siirtyvien kustannusten osalta käytetään 1. vuoden 
rahoituksessa vuosien tilinpäätös 2019 ja talousarviotiedon 2020 
keskiarvoa, joka korotetaan vastaamaan vuoden 2020 
kustannustasoa.

• Vuonna 2021 syksyllä valmistuu tilinpäätöstieto vuodelta 2020

• Korjaus talousarviotiedon ja tilinpäätöstiedon välillä tehdään 
vuoden 2022 rahoitukseen:

• koko rahoituspohjaan ja

• yksittäisen maakunnan rahoitukseen

• Näin maakuntien rahoitus tulee perustumaan toteutuneeseen 
tilinpäätöstietoon.



Kiitos!


