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Kuntakohtaiset painelaskelmat – Arviointimenetelmien kuvaus 

 

Kustannukset 
 

Muuttuja Lähde Vuosi 

   

Kustannustiedot TK, Kuntien käyttötaloustilasto 

 

TK:n tekemä TA-kysely 2018 

2016 

 

2019 

Väestöennuste 2015 iän ja sukupuolen mukaan 

alueittain 2015 – 2040 

 

TK, Väestöennustetilasto 2015 

Väestörakenne iän ja sukupuolen mukaan alueit-

tain 2017 

 

TK, Väestörakennetilasto 2017 

 

Kokopäivähoidossa perhepäivähoidossa olleet 

1–6-vuotiaat lapset 31.12 

 

Sotkanet: id 

1649, 1656, 1663, 1670, 1677, 

1684 

 

2016 

Kokopäivähoidossa päiväkodeissa olleet 1–6-

vuotiaat lapset 31.12., kunnan kustantamat pal-

velut 

 

Sotkanet: id 

1593, 1600, 1607, 1614, 1621, 

1628 

 

2016 

Osapäivähoidossa päiväkodeissa olleet 1–6-vuo-

tiaat lapset 31.12., kunnan kustantamat palvelut 

 

Sotkanet: id 

1705, 1712, 1719, 1726, 1733, 

1740 

 

2016 

Osapäivähoidossa perhepäivähoidossa olleet 1–

6-vuotiaat lapset 31.12., kunnan kustantamat 

palvelut 

 

Sotkanet: id 

1761, 1768, 1775, 1782, 1789, 

1796 

 

2016 

Yksityisen hoidon tuella hoidetut lapset, lkm 

31.12. 

 

Sotkanet: id 

 4222 

 

2016 

   

Määritelmät 

 

  

Jäljelle jäävät Käyttökustannus yhteensä - sosiaali- ja ter-

veystoimi yhteensä – palo- ja pelastus 

 

 

”Kaatoluokka” Jäljelle jäävät kustannukset - varhaiskasvatus - 

esiopetus - perusopetus 

 

 

Kuntaluokitus Vuoden 2018 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 2019 kustannustieto on otettu kuntien käyttötalouskyselystä 

 

 Väestöennuste 

 

- TK:n väestöennustetta korjataan vuoden 2017 toteumatiedon perusteella 

 

- kunnan toteutunut väkiluku 2017 / ennustettu väkiluku 2017 = kk 

 

- korjataan tällä kulmakertoimella ikävuosikohtaista ennustetta 

 

- kk*1-v + kk*2-v+kk*3-v…+kk*100-v 

 

 

 Päivähoito 

 

- Päivähoidon nettokustannukset vuonna 2016  

- 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 2016 

 

- 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 * 2,298 *1,3 12,5) + (päivähoidon kustannus * 

päivähoidon kustannusosuus v. 2016) + 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) 2 298 € vuonna 

2016 (lähde: TK http://www.stat.fi/til/ksp/tau.html) 

 

 

  Esiopetus 

 

- Esiopetuksen nettokustannukset vuonna 2016 

 

- 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 2016 

 

- Alle 5 000 asukkaan kunnille sovelletaan oppilasmuutossääntöä 

 

 - oppilasmitoituksena käytetään 7 lasta per esikouluopettaja 

 

- Kustannusarvio = lisäopettajan lkm * 2,852 *1,3* 12,5  + esikoulun kustannus v. 2016 

 

- Esikoulunopettajan kokonaisansio kuukaudessa (mediaani) 2 852 € vuonna 2016 (lähde: TK 

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

 

 

 Perusopetus 

 

- Perusopetuksen nettokustannukset vuonna 2016 

 

- 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 2016 

 

- Alle 5 000 asukkaan kunnille sovelletaan oppilasmuutossääntöä 

 

 - oppilasmitoituksena käytetään 20 lasta per peruskoulun opettaja 

 - arvioitiin erikseen kaikille luokille 

 

- Kustannusarvio = lisäopettajan lkm * 3,793* 12,5*1,3 + peruskoulun kustannus v. 2016 

 

- Peruskoulun opettajan kokonaisansio kuukaudessa (mediaani) 3 793€ vuonna 2016 (lähde: TK 

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

 

 

 Kaatoluokka 

 

- Kuntiin jäävät muut kustannukset vuonna 2016 

 

- Otetaan huomioon kunnan väkiluvun muutos 

 

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

tiaiden 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 2016–2025 

 

- Vuosikohtaisiin kustannusarvioihin lisätään kilpailukykysopimuksen loppumisen myötä 62 100 

000€ vuosille 2020–2025. Summa jyvitetään kuntiin asukasta kohden laskettuna 
 

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

ja arvonalentumiset) vuodelta 2019 ja ketjutetaan sitä saaduilla kertoimilla vuoteen 2025 asti 

 

- Ketjutetut kustannusarviot nostetaan nimellisiksi KO:n hintatason ennusteella (kevät 2018) 

 

- Vuoden 2016 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 ko-

rotettu valtiovarainministeriön peruspalveluiden hintaindeksin ennusteella kunkin tarkasteluvuoden 

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 6566 6599 6744 6892 7044 7199 7357 

Ikä 6 6971 7006 7160 7318 7479 7643 7811 

Ikä 7–12 5847 5876 6005 6137 6272 6410 6551 

Ikä 13–15 10045 10095 10317 10544 10776 11013 11255 

Ikä 16–18 57 57 59 60 61 63 64 

 

Muut laskennalliset 
kriteerit: 
 

       

Kaksikielisyys 257 258 264 270 276 282 288 

Vieraskielisyys 93 93 95 98 100 102 104 

Asukastiheys 51 51 52 53 55 56 57 

Saaristokunta 347 349 356 364 372 381 389 

Saaristo-osakunta 255 256 262 268 273 279 286 

Koulutustausta 31 31 31 32 33 34 34 

 

Lisäosat: 
 

       

Syrjäisyys 60 60 61 63 64 66 67 

Saamen kotiseutu-
alueen kunta 

813 817 835 853 872 891 911 

HYTE 17 17 17 18 18 19 19 

Työttömyysaste 25 25 26 26 27 27 28 

 

Valtionosuusarvioissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen väestöennustetta, jota on korjattu vuoden 

2017 toteumatiedon perusteella. Vieraskielisten lukumäärän kehitys vuoteen 2025 asti on arvioitu 

vuosien 2013–2017 trendikasvun perusteella. Valtionosuusarvioissa valtionosuuden lisäyksissä ja vä-

hennyksissä on huomioitu vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen ja eläketukivähennyksen 

arvioidut vaikutukset kuntatalouteen. Lisäyksissä ja vähennyksissä on myös huomioitu verotulota-

sauksen muutoksen vuosittainen neutralisointi. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus las-

kettiin veroennusteiden perusteella. Tämän lisäksi valtionosuuksissa on otettu huomioon vuoden 

2019 indeksikorotuksen jäädytys (-33,4 €/as). Kilpailukykysopimuksen, eläketukivähennyksen ja ve-

rotulotasauksen muutoksen neutralisoinnin arvioidut vaikutukset vuosilta 2019–2025 on kuvattu alla 

olevassa taulukossa 2.  
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Taulukko 2. Kilpailukykysopimuksen, eläketukivähennyksen ja verotulotasauksen muutoksen neutralisoinnin arvioidut vai-

kutukset vuosilta 2019–2025, €/as. 

Kriteeri 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

        

Verotulotasauksen muutoksen neutralisointi -11 3,4 -6,0 -8 4 -4 -3 

KIKY -63 -11 -11 -11 -11 -11 -11 

Eläketukivähennys -1,0 -2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

        

 

 

Verotulot 
 

Kunnallisvero 

- Kunnallisveroa koskevat ennusteet 2020–2022 perustuvat Kuntaliiton veroennustemalliin 

- Vuosien 2023–2025 tilitettävä ennuste perustuu vuosien 2021–2022 kuntakohtaiseen muutokseen 

Yhteisövero 

- Yhteisöveroa koskevat ennusteet 2020–2022 perustuvat Kuntaliiton veroennustemalliin 

- Vuosien 2023–2025 yhteisövero on pidetty vuoden 2022 tasossa  

Kiinteistövero 

- Kiinteistövero koskevat ennusteet 2020–2022 perustuvat Kuntaliiton veroennustemalliin 

- Vuosien 2023–2025 ennuste perustuu vuosien 2021–2022 kuntakohtaiseen muutokseen 

 


