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Mitä kuntien tehtäviä ja kustannuksia siirtyy maakuntiin?

• Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon sekä 
maakuntien liittojen ja maaseutuhallinnon tehtävät ja kustannukset (ml. poistot) siirtyvät 
maakuntiin > yht. 17,6 mrd. euroa (netto) eli n. 56 % kaikista käyttökustannuksista vuoden 
2019 tasossa

• Sote-kustannuksista kuntiin jäävät työmarkkinatuen rahoitusosuus (432 M€) ja 
oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut (74 M€)

• Kuntiin jäävät seuraavat valtionosuustehtävät: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, 
kirjastot, yleinen kulttuuritoimi ja taiteen perusopetus

• Valtionosuustehtävien lisäksi kunnat vastaavat jatkossakin mm. elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten ja yleisen infrastruktuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä 
(varsinkin suurilla kaupungeilla suuri merkitys), toisen asteen koulutuksesta sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (yhteistyössä maakuntien kanssa)

• Kuntiin jäävien käyttökustannusten yhteismääräksi jää n. 13,8 mrd. euroa (netto)

• Avoimina mm. työmarkkinatuen ja perustoimeentulotuen rahoitusvastuiden 
jakautuminen kuntien ja maakuntien kesken
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Miten rahoituksen siirto maakuntiin toteutetaan?
• LÄHTÖKOHTA: Jotta kokonaisveroaste ei nousisi, vastaavan suuruinen rahoitus tulee siirtää kunnilta > 

kustannusten ja tulojen siirto on koko maan tasolla kustannusneutraali
• Uudistus voimaan v. 2020 alusta, mutta talousvaikutuslaskelmat tehdään vuoden 2019 tasossa (poikkileikkaus)

REUNAEHTONA:
Kuntien väliset 
kunnallisveroprosenttien 
vaihteluvälit ja kuntalaisten 
veroasteet pysyvät ennallaan 
11,71 %:n siirron jälkeen

Yhteisöveron kuntaosuuden alennus -
9,02 %-yks.
* Peruste epävakaus, 
suhdanneherkkyys ja vähentää 
vastaavasti kunnallisveron 
leikkaustarvetta

Siirtyvät kustannukset 17,6 mrd. euroa

Siirrettävät valtionosuudet
6,0 mrd. euroa

- soten osuus 2/3 laskennallisista 
kustannuksista, valtionosuuksina 4,7 mrd. 

euroa

- loput 1,3 mrd. euroa vähennetty  
laskennallisten sote-kustannusten osuuden 

mukaisesti lisäosista ja muista vos-lisäyksistä ja 
vähennyksistä ( esim. tuloverokevennysten 

kompensaatioista)

Siirrettävät verotulot
11,65 mrd. euroa

- merkittävä osa kunnallisverosta
- siirto n. 11,71 %-yksikköä

- tuloverotukseen asteikkomuutos

 kuntien efektiiviset veroprosentit 
nousevat (lievästi)

- Yhteisöverosta siirretään n. 0,6 mrd €  
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Kunnan rahoituksen (tuloslaskelman) muodostuminen nykyisin ja soten
jälkeen
(arviolaskelma vuoden 2019 tasossa)

+37 milj. € muutos johtuu 
maakuntien osallistumisesta 
HYTE:n rahoitukseen ja osin 
veromallin muutoksesta

VUOSI 2019
Kunnan rahoituksen Nykyinen Kuntiin Muutos
muodostuminen: rahoitus jäljelle jäävä (siirtyvät)

euroa euroa euroa

Toimintakate + poistot 31 381 534 000 13 784 988 781 -17 596 545 219 

Kunnallisvero (11,71 %-yks. siirto) 19 718 978 643 8 660 539 578 -11 058 439 064 
Yhteisövero 2 047 914 385 1 458 770 962 -589 143 424 
Kiinteistövero 1 850 000 000 1 850 000 000 0
Valt.osuus, VM peruspalvelut 8 324 320 714 2 342 445 133 -5 981 875 582 
Valt.osuus, OKM:n hall.ala -85 399 765 -85 399 765 0
Rahoituserät, netto 325 288 000 325 288 000 0
Verotuskustannusten alentuminen (kunnat) 0 70 000 000 70 000 000
Valt.osuusuudistuksen järj.tasaus* 24 399 -24 399 

Vuosikate - poistot (tasapainotila) 799 543 578 836 655 127 37 111 549
tpa2017 1 065 278 000

 * = vuoden 2015 valtionosuusuudistuksen järjestelmätasauksen vaikutus eliminoitu, koska
se ei ole pysyvää rahoitusta.

HUOM! Kustannustiedot perustuvat 
kuntien omiin ilmoituksiin (ta-kysely 
tammikuussa 2018)

Tulotiedot pääosin VM:n arvioita
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Yksittäisen kunnan rahoituksen muutos
• Lähtökohtaisesti kuntakohtaiset muutokset talouden tasapainotilaan merkittävät eli 

siirtyvät kustannukset poikkeavat siirtyvistä tuloista
• Nykyisellä valtionosuusjärjestelmällä tasapainotilan muutosten vaihteluväli olisi           

-1 101 - +1 651 €/asukas (vuoden 2017 laskelma) > kestämätön lopputulema
• Suuret muutokset johtuvat:

• sote-kustannusten vaihteluväli suuri (1 439 – 6 465 €/as)
• kunnallisveron tuoton vaihteluväli suuri (113 – 411 €/as)
• kuntiin jäljelle jäävien kustannusten vaihteluväli suuri (1 846 – 4 399 €/as)
• lisäksi yhteisöveron määrän vaihtelee 
• verotulojen alenema vaikuttaa merkittävästi verotuloihin perustuvaan 

valtionosuuksien tasaukseen > järjestelmä ei enää toimi
• sote-valtionosuuksien määrä voi poiketa kunnan todellisista sote-kustannuksista
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Miten valtionosuusjärjestelmää muutetaan lähtökohtaisesti 
suurten kuntakohtaisten muutosten kohtuullistamiseksi?
OSA 1 Peruskriteerit:
• LÄHTÖKOHTA: Järjestelmän tulee edelleen on toimiva eli täyttää hyvän vos-

järjestelmän kriteerit soten jälkeisessäkin maailmassa
• Valtionosuusjärjestelmän perusrakenne pysyy ennallaan (siirretään sote-ikäryhmät, 

sairastavuus ja osa muista kriteereistä)
• Kriteerit pääosin samat kuin nykyisin; työpaikkaomavaraisuus korvataan terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiskertoimella sekä poistuu eräitä kompensaatio- ja tasauselementtejä, 
jotka eivät ole olleet varsinaista valtionosuutta

• Tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus) muutoksina 
tasauslisä-%:n nosto 80 > 90 %:iin ja tasausvähennys-% lievästi progressiivisesta 30+ % > 
kiinteään 15 %:iin

• Tulojen tasausjärjestelmään lisäksi palautettu 50 % kiinteistöverosta* (voimalaitoksista 
mukana vain ydinvoima) 

* = Kiinteistövero poistettiin verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta vuonna 2012
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Miten valtionosuusjärjestelmää muutetaan lähtökohtaisesti 
suurten kuntakohtaisten muutosten kohtuullistamiseksi?
OSA 2 Tasauselementit:
• LÄHTÖKOHTA: em. peruskriteeristön muutoksilla ei pystytä kohtuullistamaan suuria 

muutoksia > tarvitaan muita tasauselementtejä

1) Puhtaasti sote-tehtävien siirrosta aiheutuvien ns. automaattimuutosten rajoitin: 
- rajoitetaan siirtyvien kustannusten ja tulojen (ml. verotuloihin perustuva tasaus) erotusta 
symmetrisesti 60 % (omavastuuksi jää 40 %)
- pysyvä tasaus

2) Kaikki rahoitusaseman muutokset huomioiva siirtymätasaus :
- voimaantulovuonna muutos rajataan nollaan (tarkemmin n. +7 €/as johtuen hyte:stä) verrattuna 
vuoden 2019 poikkileikkaustilanteeseen (oletuksena, että muut tuloslaskelman erät pysyvät 
ennallaan)
- muutos kasvaa enintään +/- 25 €/asukas per vuosi kohti uuden järjestelmän mukaista 
tasapainoa
- siirtymätasaus jää vuodesta 2024 eteenpäin PYSYVÄKSI siten, että sotesta aiheutuva 
tasapainon muutos on enintään +/- 100 €/asukas (yhden kunnallisvero-%:n tuotto 
keskimäärin 193 €/asukas)
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Vaikutukset kuntien rahoitusasemaan ja kuntatalouden kestävyys 
jatkossa
• Pysyvän muutospaineen (vuodesta 2024) vaihteluväli on suhteutettuna kunnallisveron tuottoon     

-0,88 %-yksikön laskuvarasta +0,79 %-yksikön korotuspaineeseen (alle 1 %-yksikön kaikilla!)
• Talouden ennakoitavuuden ja kestävyyden kannalta tilanne paranee sote-kustannusten

kasvupaineiden poistumisen myötä
• Kunnan budjetti keskimäärin puoliintuu, mutta kunnallisveron tuotto pysyy ennallaan (efektiivisyys 

eli absoluuttinen tuotto paranee hieman)
• Oleellista kunnan talouden tasapaino lähtökohtatilanteessa > mikäli jo ennestään 

talousvaikeuksissa, talouden tasapainottamiskeinot rajallisemmat kuin nykyisin 
• Budjetin koko pienenee ja käyttötuloista poistuu merkittävä osa, mutta velat säilyvät ennallaan > 

suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa selvästi (tuplaantuu)
• Kuitenkin sote-menot ovat olleet jo ”sidottuja”, joten tosiasiallinen liikkumavara esim. 

investointien ja velanhoidon suhteen ilmenee vuosikatteessa > investointien tulorahoitus-% ja 
lainanhoitokate pysyvät ennallaan  > käytettävissä olevat tulot pysyvät ennallaan

• Omavaraisuusaste heikkenee lievästi (n. 3 %-yks.) johtuen kunnan sote-kuntayhtymäosuuden ja 
irtaimiston vastikkeettomasta siirrosta maakuntiin
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• Kunnilta poistuu se osa kustannuksista, 
mikä on viimeisen n. 10 vuoden aikana 
kasvanut 3,5% ja kasvaisi ensi 
vuosikymmenellä vielä nopeammin 
(kunnittaiset vaihtelut suuria) 
 Tarve ylläpitää kunnallisverotulojen nopeaa 
kasvua matalan BKT-kasvun oloissa vähenee 
 Paineet verotuksen kiristymiseen 
pienemmät

• Jäljelle jäävissä palveluissa 
väestötekijöistä johtuvat kasvupaineet 
keskimäärin hyvin pienet
 Etenkin investointitarpeissa kunnittaisia 
eroja

10

12

14

16

18

20

22

24

m
rd

. €

Koulutuspalvelut Sote

Mitä ”soten” siirto tarkoittaa kunnan taloudelle?
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Valtionosuusjärjestelmän dynamiikasta

• Vaikka tasausjärjestelyjen merkitys suuri suhteessa ns. perusvaltionosuuksiin, uusi 
järjestelmä toimii ajassa ja olosuhteiden muutoksissa kuten on tarkoituskin > 
kriteereillä siis on merkitystä! 

• Järjestelmän seuraava uudistamisvaihe tullaan käynnistämään tietyiltä osin melko 
”nopealla” aikataululla, mutta sen lopullinen muoto vaatinee muutaman vuoden 
toteumatietoja soten jälkeiseltä ajalta

• Talouden seuranta koko maan tasolla, kuntaryhmittäin ja yksittäisen kunnan osalta 
(JTS, Kuntatalousohjelma, VM virkatyönään)
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Omaisuusjärjestelyjen 
vaikutukset kuntien 
talouteen
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Omaisuuden siirto kunnilta maakunnille

• Lakisääteisten kuntayhtymien
omaisuus siirretään varoineen, 
velkoineen ja sitoumuksineen 
maakunnille

• Järjestämisvastuun siirtoon 
liittyvä irtaimisto siirtyy 
maakunnille

Kunnan 
peruspääomaa 
alennetaan siirtyvää 
omaisuutta 
vastaavalla määrällä

€

3 Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, 
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat tilat maakunta 
vuokraa vähintään 3 vuodeksi
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Kuntien toimitilat, irtaimisto ja sopimukset

• Siirtymäkausi 3+1 vuotta
• Vuokran määräytymisestä VN:n asetus
• Siirtymäkauden jälkeen maakunta päättää mitä vuokraa

Toimitilat maakunnalle 
siirtymäkauden ajaksi

• Koneet, laitteet yms. siirtyvät
• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista 

varten omistetut osakkeet siirtyvät maakunnalle

Irtaimiston omistus 
maakunnalle

• Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan 
liittyvät sopimukset siirtyvät

Sopimusten siirto 
maakunnalle
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Omaisuusjärjestelyjen vaikutus kuntiin

Omavaraisuusaste 
pienenee keskimäärin 

2-5%
Kuntien omat velat 
säilyvät ennallaan

Konsernivelat 
pienenevät

Sairaanhoitopiirin 
alijäämä katettava 
viimeistään 2019

Ulkoiset vuokratuotot
Siirtymäkauden 

jälkeinen 
toimitilariski?



-

Kompensaatio omaisuusjärjestelyistä (voimaanpanolain 
muutosesitys)
§ Avustus kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä aiheutuvien 
kuntataloudellisten ongelmien hoitamiseen

• Kunnalla on oikeus saada valtiolta avustusta, jos kunnan taloudellinen asema ja 
mahdollisuus päättää itsenäisesti taloudestaan olennaisesti vaarantuu tässä luvussa 
säädetyistä, kunnan omaisuuteen kohdistuvista järjestelyistä.

• Kunnan omaisuuteen kohdistuneista järjestelyistä syntyneiden välittömien 
kustannusten ja hyötyjen määrää, kunnan taloudellista tilannetta ja merkitystä kunnan 
mahdollisuudelle päättää itsenäisesti taloudestaan arvioidaan valtiovarainministeriön 
ja asianomaisen kunnan välisessä neuvottelussa. Kustannusten ja hyötyjen 
merkitystä kunnan taloudelle arvioidaan niistä aiheutuvan 
kunnallisveroprosentin olennaisen laskennallisen korotustarpeen perusteella. 
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Kuntavaikutusaineisto

Kuntavaikutus aineisto netissä: alueuudistus.fi/kuntien-valtionosuusjarjestelma

• Kunnittaiset, maakunnittaiset ja kuntakoon mukaiset vaikutus-
/siirtolaskelmat 

• Simulaatiomalli, jolla kunta/kuka tahansa käyttäjä voi simuloida vaikutuksia 
eri kustannusmuutoksilla (kannattaako sote-kustannuksia lisätä vai 
vähentää)

• Painelaskelmat (kuntakohtainen), joilla arvoitu talouden kehitystä soten
jälkeen (vuoteen 2024)
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Seuraavat päivitykset

• Seuraava päivitys toukokuussa 2018 (mm. lopulliset väestötiedot, 
valtionosuuksien tarkentuminen, makroennusteet tuloista ja indekseistä, 
mahdolliset kustannuskorjaukset)

• Sitä seuraava helmi-maaliskuu 2019 
• Huhti-toukuussa 2019 (määritetään lopullinen kuven siirtoprosentti)
• Vuoden 2020 laskelma valmistuu syksyllä 2019 > kuntakohtainen maksatus
• Tietoja tarkistaminen lopullisten tp-tietojen mukaisiksi ehdottoman 

tärkeää! (tp2019 saatavilla syksyllä 2020) > erotus oikaistaan vuodesta 
2021 lähtien
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Maakunta- ja sote-uudistuksen 
vaikutuksista suuriin 
kaupunkeihin 
”rahoitusjärjestelmänäkökulma”

Ylijohtaja Jani Pitkäniemi
valtiovarainministeriö
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Joitakin julkisuudessa olleita lausumia

 ”Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia ei ole arvioitu riittävästi”
 ”Käsitykset laskelmien perustasta, eli nykytilanteesta, poikkeavat merkittävästi 

toisistaan.”
 ”Sote- ja maakuntauudistuksen kokonaisvaikutuksia tai vaikutuksia maan kasvaviin 

alueisiin ei ole arvioitu.”
 ”Kuntia ei ole osallistettu perustavaa laatua olevien talousvaikutusten analysointiin…”
 ”Kuuden suurimman kaupungin yhteisen arvion mukaan näiden kaupunkien 

investointien rahoituspohja leikkaantuisi seuraavien kymmenen vuoden aikana 
yhteensä 1,6 miljardin euron edestä. Jatkossa kasvu olisi rahoitettava entistä 
pienemmällä rahalla.”

 ”…uudistuksen rahoitusmallit eivät huomioi mitenkään kasvavien kaupunkien 
investointitarpeita ja niiden vaatimaa rahoitustasoa.”

 ”On ilmeistä, että uudistuksella on erittäin vakavia ja laajakantoisia vaikutuksia 
erityisesti kasvavien kaupunkien ja alueiden talouteen. 



Mikä maakunta- ja sote-uudistuksessa muuttuu? 
Kärsivätkö kunnat ja kaupungit, vai maakunnat?

Ovatko vaikutusarviot puutteellisia? Mitä tässä 
vaiheessa pystytään arvioimaan luotettavasti, mitä 
ei? 

Mikä tulisi olemaan kaupunkien tilanne, jos 
uudistusta ei tehtäisi?



Tulojen siirto kunnilta maakuntien rahoitukseen 
– monensuuntaisten reunaehtojen palapeli

• Valtionverotuksen kiristyksen vastapainoksi 
kunnallisverotusta tulee alentaa, jotta 
kokonaisveroaste ei nouse 

 Kunnallisveroprosentteja alennetaan 
voimaantulovuonna 

 Myös yhteisövero-osuutta alennetaan 
osana kokonaisuutta

• Hallitusohjelma: ”Työn verotus ei saisi 
kiristyä millään tulotasolla”

• Uudistus ei saisi johtaa verovelvollisten 
eriävään kohteluun

• Miten jokainen yksittäinen kunta pärjää 
uudessa tilanteessa?

• Miten uudistusta edeltävää tilannetta ja 
kunnan uutta tilannetta tulisi suhteuttaa? 

 Uuden tilanteen sopeutumisvara ja sopeutumiskeinot

• Lähtökohtana fiskaalinen neutraalisuus 
valtion ja kuntien välillä

• Järjestelmän ”ostaminen” nykyisessä 
taloustilanteessa ei tule uudistuksen 
tavoitteita

Kokonaisveroaste Kansalaisten yhdenvertaisuus

Kuntien rahoituksen riittävyys Julkiset menot
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Suurten kaupunkienkin rahoituspohjissa eroja
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Kokonaistulot vs. kokonaismenot – mikä muuttuu?
(esimerkit eivät eksakteja, mutta suuruusluokaltaan relevantteja)
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Kokonaismenoihin liittyviä kysymyksiä
MITÄ TAPAHTUU 2020-luvulla?

• Sote-menoihin liittyvä ikärakenteen muutoksesta ja muuttoliikkeestä 
aiheutuva merkittävä kasvupaine poistuu kaupungeilta (esim. Uusimaan 
osalta ~4% laskennallinen nousupaine joka vuosi)

• Op.&kultt.&liikunta -käyttömenoissa muuttovoiton aiheuttamaa 
kasvupainetta; ikärakenteen muutos suhteellisen stabiili; jos talouden 
lähtötilanne epätasapainossa, on luonnollisesti sopeutettavaa

• Investointipuolella edessä sekä korjaus- että uudisinvestointeja sekä 
mittavia infrainvestointeja  investointien suhteellinen osuus 
kokonaismenoista nousee,  paine suurehko, tuli sote tai ei. Sairaaloiden ja 
terveyskeskusten investointikulut (vuokrien kautta) maksavat maakunnat. 

• Rahoitusmenot rahoitustarpeen ja korkotason funktio mallista riippumatta 
(maku/soten ei oleteta vaikuttavan ainakaan olennaisesti rahan hintaan) –
suhteellinen velka -tunnusluku nousee, mutta velanhoitokyky (vuosikate 
tai kyky luoda sitä) ei sinänsä lähtökohtaisesti muutu 

• Omaisuusjärjestelyjen vaikutukset selviävät vasta 2020-luvun alkupuolella 
 maakunnat tekevät palveluverkkoratkaisut

• Valtionosuuksien ”tuloleikkuri” pienenee olennaisesti

• Muutoskustannukset sote-siirtoon liittyen? Esim. tukipalveluiden osalta 
vielä osin kartoittamatta, kuntakohtaiset erot varsin suuria
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Kokonaistuloihin liittyviä kysymyksiä
MITÄ TAPAHTUU 2020-luvulla?

- Uudistuksessa kunnallisveron yksikkötuotto kasvaa, vaikka 
veroprosentin taso laskee. Suhteessa käyttötalouteen uusi 
0,5% tuotto vastaa aiempaa 1% tuottoa. 

- Yhteisövero-osuus hieman alenee - suhdanneherkkä 
hyvässä ja pahassa

- Kiinteistöverossa potentiaalia; ”ei-kannustava” osuus 
laskennallisessa tasauksessa lopulta pieni

- Opetuksen valtionosuus kohdistuu pitkälti 0-15 –vuotiaisiin, 
samoin ikärakenteen merkitys määräytymisessä suuri ja 
vos-järjestelmä reagoi vuosittaisiin muutoksiin eli esim. 
muuttoliikkeeseen ja vieraskielisten määrään

- Valtionosuuksien muutostasausten (=rahaa) vaikutukset 
pysyviä; joskin järjestelmää pyritään tervehdyttämään 2020-
luvulla mahdollisuuksien mukaan  vaikuttaisi myös verot-
valtionosuudet tulorakenteeseen

- Rahoitustuotot: maakuntien maksamat vuokrat (3+1 v.) vs. 
kunnan nykyisin käyttämä vuokrajärjestelmä
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Olennaista kaupunkien suhteellisen aseman kannalta

 Miten verotulot kehittyvät jatkossa suhteessa kokonaismenoihin? 
• Liikkumavaralaskelmissa huomioitava myös kustannukset (sote pitkälti lakisääteinen) ja niihin kohdistuvat 

paineet
• Miten kaupunkien verotulot ja soten palvelu- ja investointitarve olisivat kehittyneet kuntapohjaisessa 

järjestelmässä?  kustannuspaine kasvaa joka tapauksessa, kuinka varmaa olisi verotulojen vastaava 
kasvu? 

 Kaupunkien investointitarve soten osalta pienenee (3+1 vuoden siirtymäkauden jälkeen) 
ja maksuosuus shp-investoinneissa poistuu (n. 5 mrd. euron sairaalainvestoinnit 
”putkessa” koko maan tasolla) 

• vaikka ei suhteellisesti suurin investointierä, ei kuitenkaan vailla merkitystä kaupunkien liikkumavaran 
kannalta

• muut investointitarpeet pysyvät korkeina – mallista riippumatta
 Verotulot vs. valtionosuudet, kumpi ”varmempaa” tuloa? 

• ei pitkässä katsannossa ihan yksiselitteinen kysymys, suhdanteet vaikuttavat paljon
 Jatkossakin kaupunkien elinvoima riippuu ensisijaisesti siitä, miten talous ja työllisyys 

kehittyvät ja miten väestökasvua osataan hallita
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Entäpä ne vaikutusarviot?
• Maakunta- ja sote-uudistusta koskevassa HE:ssa arvioitu mahdollisimman 

laajasti erityisesti uudistuksen suoria vaikutuksia kuntiin lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä

• Vaikutukset yksittäisen kunnan talouteen rajataan verrattain pieniksi
• Pitemmän aikavälin suoria ja välillisiä vaikutuksia arvioitaessa sekoittuvat monet 

tekijät, ts. uudistuksen vaikutuksia vaikea kapseloida
• Tarkempia ja laajempia (pitemmälle 2020-luvulle meneviä) vaikutusarvioita 

tehtävä kuntien ja valtion yhteistyönä
• Valtio tehnyt ja tekee erilaisia ”painelaskelmakehikkoja”, joilla voi arvioida yksittäisen 

kunnan talouden kehitystä eri oletuksin
• Vain kunnat itse voivat lopulta ”ennustaa” sitä, miten niiden menot tai esim. vero-% 

kehittyisivät erilaisissa taloudellisissa tilanteissa
• Myös talouskasvun mallintaminen pitemmälle aikavälille hankalaa



Kiitos!
Alueuudistus.fi | Omamaakunta.fi 
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