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Vuoden 2018 talousarvioehdotus on 
elvyttävä
• BKT:n volyymi kasvaa 2,4 %
• Budjettitalouden menot 55,8 mrd. €  

» Menoja nostavat mm. kärkihankkeet ja 
eläkemenot, kikyyn liittyvä valtion 
sairausvakuutusmenojen kasvu ja sote-
uudistuksen valmistelu

» Menoja laskee sopeutustoimet, 
turvapaikanhakijoiden määrän lasku, 
työttömyyssidonnaisten menojen lasku

• Budjettitalouden tulot 52,7 mrd. €  
» Verotulot 44,0 mrd. €

• Valtionvelkaa otetaan lisää 3,1 mrd. 
euroa
» Valtionvelka nousee 2018 arviolta 109 mrd. 

euroon
» Velkaantuminen loppuu 2021

• Muuta: työn verotus säilyy 
ennallaan, kokonaisveroaste laskee 
reippaasti  

10.1.2018 Minna Punakallio
Lähde: Valtiovarainministeriö TA2018
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Vuoden 2018 talousarvion määrärahat 
käyttökohteen mukaisesti (COFOG), mrd. €

Lähde: valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2018



Julkisen talouden tila, suhteessa BKT:hen, %

10.1.2018 Minna Punakallio Lähde: valtiovarainministeriö, Budjettikatsaus 2018
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Valtion toimenpiteiden vaikutus 
kuntatalouteen: -46 milj. €

[pvm]
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Lähde: valtiovarainministeriö 
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Kilpailukykysopimuksen vaikutus kuntatalouden 
rahoitusasemaan 2016-2018

2016 2017 2018
Kuntien työvoimakustannukset
Työnantajamaksujen alentaminen 277 418
Lomarahojen leikkaus 232 309 312
Työajan pidennys* 93 188

SÄÄSTÖT 232 679 918
Veronkevennysten vaikutus kunnallisveroon ‐282 ‐287
Veronkevennyksen kompensaatio kunnille 282 287

Verovaikutukset
Ta‐maksujen alentamisen vaikutus yhteisöveron tuottoon 58 86
Työntekijämaksujen muutosten vaikutus kunnallisveron tuottoon ‐367 ‐482
Lomarahaleikkauksen vaikutus verotuloihin ‐65 ‐65
Työajanpidennyksen vaikutus verotuloihin ‐23 ‐40

VEROPOHJAN MUUTOS YHT. 0 ‐396 ‐500
Kuntatalouden rahoitusasema ilman vos‐leikkauksia 232 283 418

Valtionosuuksien vähennys
ta‐maksujen alentaminen / ei leikata 0 0
lomarahaleikkaus 100 % ‐309 ‐312
työajan pidennys 100 % ‐70 ‐188

VALTIONOSUUKSIEN LEIKKAUKSET ‐379 ‐500
VAIKUTUS KUNTATALOUDEN 
RAHOITUSASEMAAN, NETTO 232 ‐96 ‐82

Lähde: Kuntatalousohjelma, syksy 2017
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Kuntatalouden kehitykseen vaikuttavat keskeisimmät 
hallituksen talousarviolinjaukset 2018 
• Osa vahvistaa kuntataloutta

» Vaka-maksujen alennukseen (-91 milj. €) liittyvät kompensoinnit: yhteisövero 
(60 milj. €) ja valtionosuudet (25 milj. €). Huom. Valtiovarainvaliokunnan 
budjettimietintö 

» Lukuisat hallitusohjelman toimiin liittyvät laskennalliset säästöt (yht. 182 milj. €)
• Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus
• Omais- ja perhehoidon kehittäminen
• Vanhuspalvelujen laatusuositus

• Osa heikentää kuntataloutta
» Kiky-vähennys (-119 milj. €)
» VM:n ja OKM:n vos-indeksijäädytys (-46,58 milj. €)
» Kustannustenjaon tarkistus -68 milj. € ja OKM -3 milj. € 

• Osa päätöksistä kuntatalouden kannalta neutraaleja
» Veroperustemuutosten kompensaatiot yht. 131 milj. €
» Lukuisia hankkeita, esim. valinnanvapauden pilottihankkeet 

• Nettovaikutus: Kuntatalous kiristyy ensi vuonna 46 milj. €
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Kuntakysely hallitusohjelman ja 
kilpailukykysopimuksen säästövaikutuksista, 
kesäkuu 2017
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Keskeistä loppuvaalikauden aikana 
kuntatalouden kestävyydelle:
• Työmarkkinakierros tärkeä, palkkakustannusten 

suuruus yhä auki
• Vero- ja maksuperusteiden muutokset kompensoitava 
• Kustannuksia hillitseviä ja tulopohjaa vahvistavia 

sopeutustoimia tarvitaan lisää. Työtä jatkettava niin 
valtiolla kuin kunnissa.
» Hallituksen rahoitusasematavoite kunnille toteutumassa 2019

• Uusia toimenpiteitä korjausvelan, kuten homekoulujen 
kunnostamiseksi/purkamiseksi, kattamiseksi 
valmisteltava kuntasektorin ja valtion yhteistyönä

• Uusi hallituskausi uusine päätöksineen lähestyy jo 
kovaa vauhtia

11.1.2018
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Kiitos mielenkiinnostanne!
Lisätietoa www.kunnat.net


