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Standard & Poor’s (jatkossa S&P) arvioi kuntatalouksien luottokelpoisuutta kahdessa osassa.1  

Ensimmäisessä vaiheessa S&P arvioi kuntatalouden instituutioiden (i) järjestelmien 

ennustettavuutta; (ii) rahoituksen ja voimavarojen riittävyyttä tehtävien toteuttamiseen ja 

toisaalta vapauksia näiden sopeuttamiseen; (iii) talousarviomenettelyn ja tilinpitojärjestelmien 

lainmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä; sekä (iv) järjestelmän tukea, josta viime kädessä vastuu on 

maan hallituksella.  

Toisessa vaiheessa S&P arvioi kuntatalouksien toimintaa omien instituutioidensa määrittämässä 

viitekehyksessä (S&P 2010: 18).  Arvioitavana ovat seuraavat tekijät: talous, talouden 

johtaminen, talousarvion joustavuus, talousarvion toteutuminen, maksuvalmius, 

velkaantuneisuus sekä vastuusitoumukset. 

TALOUTTA arvioidessaan S&P:n tavoite on mitata, miten erilaiset taloudelliset tekijät vaikuttavat 

kuntayksikön tulojen muodostamiseen ja kulutustarpeisiin ja ennen kaikkea kykyyn hoitaa 

velanhoitokustannuksensa keski- ja pitkällä aikavälillä. 

TALOUDEN JOHTAMISTA tarkastellessaan S&P pyrkii arvioimaan, miten kuntayksikön talouden 

johtamisen ominaispiirteet sekä vallitseva poliittinen konteksti vaikuttavat kunnan valmiuteen ja 

kykyyn hoitaa velanhoitokulunsa ajan mittaan. 

TALOUSARVION JOUSTAVUUS mittaa, kuinka paljon kuntatalous voi kasvattaa tuottojaan tai 

vähentää kulujaan velanhoitokustannuksensa hoitamiseksi. 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN auttaa arvioimaan kunnan odotettavissa olevien, toiminnoista 

ja investoinneista koituvien kassavirtojen tasoa ja volatiilisuutta, ja edelleen missä määrin 

kassajäämää on käytettävissä velanhoitokustannusten kattamiseen tulevaisuudessa. Miten 

talousarvio on toteutunut, kertoo myös kunnan rahapolitiikan tehokkuudesta. 

MAKSUVALMIUS viittaa sekä kunnan sisäiseen (kassavarannot ja kassajäämät) että ulkoiseen – 

(maksuvalmiusjärjestelyt ja pääsy rahoitusmarkkinoille) maksuvalmiuteen ja mittaa, miten nämä 

tekijät vaikuttavat kunnan velanhoitokykyyn tulevaisuudessa. 

VELKAANTUNEISUUS viittaa siihen, miten S&P:n odotukset kuntavelan tasosta, rakenteesta ja 

vakaudesta suhteutuvat kunnan velanhoitokykyyn tulevaisuudessa.  

VASTUUSITOUMUSTEN tarkastelussa S&P yrittää arvioida kunnan kirjanpidon ulkopuolisten 

tapahtumien määrää sekä sitä, missä määrin nämä sitoumukset vaikuttavat kunnan kykyyn 

maksaa velkansa keski- ja pitkällä aikavälillä. 

                                                        
1
 Raportti on kirjoitettu dialogin muodossa. S&P:n osuudet perustuvat luottoluokituskriteereitä määrittelevään artikkeliin 

S&P (2010) Methodology For Rating International Local And Regional Governments, September 20, 2010 
(http://www.standardandpoors.com/ratingsdirect) ja on tässä työssä korostettu vihertävällä värillä.  



 

 

 

 

 

2.1 Kuntien talouden arviointiperusteet 

Kuntien talouden arvioinnissa S&P tarkastelee, miten erilaiset taloudelliset tekijät vaikuttavat 

kuntien tulojen muodostukseen ja kulutustarpeisiin sekä kuntien kykyyn hoitaa 

velkasitoumuksensa keski- ja pitkällä aikavälillä.  

Tarkastelussa ovat erityisesti kuntien varallisuus ja tulotaso, talouden rakenne, väestöprofiili 

sekä talouden kasvunäkymät (S&P 2010: 18–19). Ensisijaisena mittarina toimii väkilukuun 

suhteutettu bruttokansantuote. Parhaimman laskennallisen arvon (pistearvo 1 asteikolla 1–5) 

saadakseen kuntien väkilukuun suhteutetun bkt:n on oltava enemmän kuin 35 000 USD. 

Laskennallisen arvion lisäksi S&P huomioi laadullisia tekijöitä, jotka voivat korottaa tai laskea 

taloutta koskevaa laskennallista pistearvoa (S&P 2010: 20).  

Kuntataloudet, joilla on keskimääräistä paremmat kasvunäkymät ja jotka toimivat 

poikkeuksellisen laajasti talouden eri sektoreilla, voivat saada korotettua laskennallista 

pistearvoaan. 

Laskennallista arvoa alentavia tekijöitä puolestaan ovat epäsuotuisa väestörakenne, heikosti 

hajautettu tai epävakaa ja siten haavoittuva talous, joka on riippuvainen yksittäisistä tai 

suhdanneherkistä teollisuusaloista, korkea työttömyysaste sekä rakenteellisista ongelmista tai 

heikosta infrastruktuurista johtuvat heikot kasvunäkymät. (S&P 2010: 21). 

 

2.2 Varallisuus ja tulotaso  

S&P arvioi ja vertailee kuntien varallisuutta ja tulotasoa väkilukuun suhteutetun bkt:n avulla. 

Näin se pyrkii muodostamaan kuvan kuntatalouksien tulo- ja veropohjan vahvuudesta sekä 

sosiaali- ja muiden julkisten palveluiden tuottamisen tarpeesta nyt ja tulevaisuudessa. 

Palveluiden taso vaikuttaa kuntien päätöksiin nostaa veroja tai vähentää palveluja ja kertoo 

myös kuntien taloudellisen, sosiaalisen ja poliittisen tilanteen vakaudesta. Yleisesti S&P arvioi, 

että korkea tulotaso viittaa kuntatalouksien hyvään kykyyn hoitaa maksusitoumuksensa.  

(S&P 2010: 19). 

Suomen talouden perusta ja rahoitusasema 

Suomen talouden perusta on hyvä. Kansantalous on lähellä ulkoista ja sisäistä tasapainoa; 

vaihtotase on suurin piirtein tasapainossa, inflaatio ei poikkea olennaisesti euroalueen 

keskiarvosta, ja työttömyysaste on kohtuullinen. Vaikka talouden perusteet ovat hyvät, edelleen 

jatkuvasta euroalueen velkakriisistä ja EU-maiden heikosta talouskehityksestä on haittaa 

Suomelle. Keskeisen vientimarkkinan pitkään jatkunut heikko kehitys on supistanut Suomen 

vientiä. 

 

 



 

 

 

 

Suomen talouden tulevaisuudennäkymiä voi kuitenkin pitää kohtuullisen hyvinä. Talouden 

kilpailukyky on hyvä. Kohtuullisen hintakilpailukyvyn lisäksi sitä vahvistavat yritysten hyvä 

toimintaympäristö, koulutettu työvoima ja korkeat panostukset T&K- eli tutkimus- ja 

kehitystoimintaan.  

Vahva osaamispohja näkyy innovatiivisuudessa ja mm. patenttien korkeassa määrässä.  Suomen 

talouden etuna on myös vahva teollinen traditio, teollisuuden korkea osuus 

kokonaistuotannosta ja joukko hyvin menestyviä globaaleja yrityksiä. 

Julkisen talouden rahoitusasema on Suomessa vahva verrattuna useimpiin muihin 

teollisuusmaihin. Kokonaisuudessaan julkinen sektori on rahoitustasapainossa, ja julkisen 

sektorin finanssivarallisuus on selvästi bruttovelkaa suurempi. Tärkein syy tähän on osaksi 

julkista sektoria luettava, osittain rahastoiva ja rahoitusylijäämäinen työeläkesektori. Ilman 

työeläkesektoria julkisen talouden alijäämä olisi vuonna 2012 noin kolme prosenttia 

bruttokansantuotteesta ja julkinen velka noin 50 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Suomen bruttokansantuote asukasta kohti oli 35 150 euroa vuonna 2011.  Sen volyymi kasvoi 2,7 

prosenttia. Kasvu perustuu yllä mainittuihin seikkoihin. 

 

2.3 Talouden rakenteen hajautuneisuus  

Aluetalouksien rakennetta tarkastelemalla S&P yrittää arvioida kuntien veropohjan vakautta ja 

stressinsietokykyä. Lähtöajatuksena on, että talous, jonka vahvuudet jakaantuvat usealle 

sektorille, kestää yleensä paremmin yksittäisten toimialojen laskusuhdanteet, ja sen veropohja 

on vakaampi kuin talouksilla, jotka nojaavat vahvasti yksittäiseen taloudenalaan tai 

työnantajaan. Keskittyneellä ja kapealla talouspohjalla on myös taipumus olla haavoittuvaisempi 

erilaisille ulkoisille tekijöille. (S&P 2010: 19). 

Suomen kuntien verotulopohja ja aluetalouksien hajautuneisuus 

Suomen talouden rakenne muuttuu monin tavoin seuraavien 10–20 vuoden aikana. Tärkeimmät 

odotettavissa olevat muutokset tapahtuvat väestön ikärakenteessa, aluerakenteessa ja 

tuotantorakenteessa. Eläkeläisten ja ikääntyneiden väestöosuus kasvaa nopeasti vuosina 2010–

2030.  Huoltosuhteen heikkeneminen lisää julkisen talouden menopaineita. Ikäriippuvaisten 

sosiaali- ja terveysmenojen bkt-osuuden ennakoidaan kasvavan noin 5 prosenttiyksikköä vuosien 

2013–2030 aikana. 

Väestön ikärakenteen lisäksi Suomessa on edelleen käynnissä merkittävä aluerakenteen muutos. 

Tässä suhteessa Suomi poikkeaa monista läntisen Euroopan maista, joissa kaupungistuminen ja 

siitä seurannut väestön keskittyminen tapahtui jo paljon aikaisemmin. Suomessa sen sijaan on 

edelleen odotettavissa väestön alueellisen painopisteen muutos maan sisäisen muuttoliikkeen 

seurauksena.  

Väestön alueellinen painopiste keskittyy Etelä- ja Länsi-Suomen kasvaviin kaupunkeihin ja niiden 

ympäryskuntiin. Kasvua kiihdyttää laajana jatkuva maahanmuutto, joka suuntautuu 

enimmäkseen suuriin kaupunkeihin. Nettomaahanmuuton ennakoidaan olevan noin 0,3 

prosenttia kokonaisväkiluvusta vuodessa.  



 

 

 

 

Suomen tuotantorakenne on ollut pitkään muutoksessa ja muutos jatkuu edelleen. Maa- ja 

metsätalouden samoin kuin teollisuuden työvoimaosuudet jatkavat supistumistaan. Talous 

jatkaa kehitystään kohti jälkiteollista ja palveluvaltaista rakennetta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

perinteisesti vahvan teollisuuden loppumista.  

On luultavaa, että Suomessa on myös jatkossa runsaasti metsiin ja metalleihin perustuvaa 

resurssipohjaista teollisuutta. Aloja, jotka tulevat säilymään ovat metsäteollisuuden ohessa 

kaivokset, metallien perusteollisuus sekä näitä aloja palveleva logistiikka. Valittu 

energiapolitiikka eli tukeutuminen laajaan ydinvoiman käyttöön tukee energiavaltaista raskasta 

teollisuutta myös jatkossa.  

Väestö-, alue- ja tuotantorakenteen muutokset kohtelevat kuntakenttää eri tavoin. Väestö ja 

tuotanto keskittyvät yliopistokaupunkeihin ja niiden ympäristöön. Näillä alueilla on kasvun 

seurauksena mittavia investointitarpeita, ja muuttoliikkeen ansiosta niiden ikärakenne säilyy 

edullisena. On odotettavissa, että kansantaloudelle koituu aluerakenteen keskittymisestä myös 

agglomeraatioetuja, jotka näkyvät tuottavuuden kasvuna. Väestörakenteen odotettavissa olevia 

muutoksia käsitellään tarkemmin luvussa 2.4. 

Tulevaisuudessa kuntien taloudelliset ja väestölliset erot kasvanevat edelleen. Tämän vuoksi 

myös jatkossa tarvitaan verotulojen tasausjärjestelmää, koska suuri osa kunnista tulee olemaan 

tilanteessa, jossa niiden omat verotulot eivät väestön ikääntymisen vuoksi riitä kattamaan niiden 

menoja. Tasauksen tarvetta ei voida poistaa kuntia yhdistämällä, koska erot säilyvät suurina jopa 

maakuntatasolla. Ikärakenteen muutoksen vuoksi kuntien kokonaismenojen odotetaan kasvavan 

varsinkin 2020-luvulla nopeammin kuin bkt. Tästä seuraa tarve yhtäältä parantaa kuntien 

kustannustehokkuutta ja toisaalta vahvistaa kuntien tulopohjaa.  

Kunnallinen tulovero voi kiristyä jonkin verran nykyiseltä tasoltaan. Suomalainen tuloverotus ei 

ole tällä hetkellä keskimäärin erityisen kireää, jos vertailukohtana pidetään muita EU-maita. Siksi 

on mahdollista, että keskimääräinen kunnallinen tuloveroprosentti voi asteittain kiristyä 

lähemmäksi 25 prosenttia. 

Tulopohjaa voidaan muuttaa valtionapuja, tuloveroja ja maksuja muuttamalla. 

 
2.4 Väestöprofiili 

Kuntien väestöprofiilia tarkastelemalla S&P selvittää, miten väestörakenteen muutos vaikuttaa 

kuntatalouksien mahdollisuuksiin tuottaa palveluja ja kerätä verotuottoja. Asukasluvun kasvu 

tyypillisesti edistää verotulojen kasvua, kun taas asukasluvun väheneminen uhkaa 

verotulopohjaa. 

Yleisesti S&P arvioi, että 1–2 prosentin tasainen asukasmäärän kasvu vuodessa vaikuttaa 

myönteisesti kuntien luottokelpoisuuteen, kun taas asukasluvun väheneminen tuottaa paineita 

tulokehitykseen. Toisaalta hyvin nopeasti kasvava asukasmäärä voi myös kuormittaa liikaa 

palveluiden ja teollisuuden tuotantoa.  

Myös ikärakenne, erityisesti huollettavien (muiden kuin 15–64-vuotiaiden) osuus väestöstä, on 

tärkeä tekijä arvioitaessa erilaisten julkisten palvelujen tuottamisen tarvetta ja kuntien 

mahdollisuutta kattaa nämä menot verotuloillaan. (S&P 2010: 19). 



 

 

 

 

Väestöllinen huoltosuhde Suomessa 

Suomen väestöllinen huoltosuhde2 oli 48,7 prosenttia vuonna 1990 ja 51,7 prosenttia vuonna 

2010. Tämä tarkoittaa, että vuonna 2010 Suomessa on kolme uutta huollettavaa sataa työikäistä 

kohden vuoteen 1990 verrattuna. Vuoden 2009 väestöennusteen mukaan huoltosuhde kohoaa 

65 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, minkä jälkeen väestön ikärakenne vakiintuu. 

Huoltosuhde asettuu 2030–2040-luvuilla noin 75 prosenttiin.  

Huoltosuhde nousee toisen maailmansodan jälkeisten suurten ikäluokkien täyttäessä 65 vuotta. 

Suhdeluku oli korkea myös näiden ikäluokkien lapsuudessa: 2010-luvun keskimääräinen 

huoltosuhde on prosenttiyksikön alempi kuin 1950-luvun. 2030-luvun alussa huoltosuhde on 

kuitenkin jo 15 prosenttiyksikköä 1950-lukua korkeampi.   

Erona sodan jälkeiseen neljännesvuosisataan on, että huoltosuhde ei jatkossa vain nouse 

korkeammaksi, vaan jää myös pysyvämmäksi. Aiemmin korkea huoltosuhde johtui suuresta 

lasten osuudesta, tulevaisuudessa suuresta ikääntyvien ja vanhusten osuudesta. Kuntien 

kannalta haasteelliseksi muodostuukin niiden vastuulla olevien hoivamenojen nopea nousu 

2020-luvulla, kun yli 80-vuotiaiden lukumäärä kasvaa nopeasti.  

Eläkemenojen nopea nousu puolestaan ajoittuu 2010-luvulle. Se ei kuitenkaan rasita 

kuntataloutta – ei edes kuntaeläkkeiden osalta, koska muutokseen on eläkejärjestelmässä 

varauduttu etukäteisrahastoinnilla. 

Väestöllinen huoltosuhde kuntatasolla 

Väestöllinen huoltosuhde vaihtelee voimakkaasti eri kuntien välillä: vuonna 2010 kuntien 

huoltosuhteet vaihtelivat 40:stä 90 prosenttiin. Vuoteen 2020 mennessä luvut nousevat 

kauttaaltaan siten, että vaihteluväli on 50:stä runsaaseen 100 prosenttiin. Kun vuonna 2010 yli 

90 prosentin kuntia ei ollut yhtään, vuonna 2020 näitä kuntia on jo 71 (Kuvio 1). Vuonna 2020 

matalin huoltosuhde (47,8) on Helsingissä. Yhteensä 20 kunnan huoltosuhde ylittää 100 

prosentin rajan vuonna 2020.  

Vuonna 2010 kuntien, joiden huoltosuhde oli alle 60, yhteenlaskettu väkimäärä muodosti 80 

prosenttia koko maan väestöstä. Vuonna 2020, vastaava luku on 36 prosenttia. Vuonna 2020 

kuntien, joiden huoltosuhde on alle 65, yhteenlaskettu väestö muodostaa 47 prosenttia koko 

maan väkiluvusta. Vuonna 2020, kunnissa, joissa huoltosuhde alittaa 70, asuu 60 prosenttia koko 

maan väestöstä.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 Huoltosuhde mittaa 65 vuotta täyttäneiden ja alle 15-vuotiaiden määrän suhdetta työikäisiin 15–64-vuotiaisiin. 

 



 

 

 

 

Kuvio 1. Kuntien huoltosuhteet vuosina 2010 ja 2020  

 

 
©Kuntarajat: Tilastokeskus | ©Kuntien takauskeskus 2012 

 

Ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin eri kunnissa 

Kuntien palvelujen tuottamisen ja verotulojen keräämisen kannalta huoltosuhteen lisäksi 

olennaista on tarkastella kuntien taloudellista huoltosuhdetta eli sitä, kuinka suuri osa väestöstä 

on työllisinä. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä koko maan ei-työllisten ja työllisten 

välinen suhde oli 120.3 Tämä tarkoittaa, että Suomessa oli jokaista sataa työllistä kohden 120 

työvoiman ulkopuolella olevaa.  

Jatkossa vastaava suhdeluku on 2010–2020-luvuilla 130; 2030–2040-luvuilla 140; ja 2050-luvulla 

150. Ei-työllisten ja työllisten välinen suhdeluku on siis nousemassa samalle tasolle kuin sotien 

välillä. Kuntatasolla ei-työllisten määrä suhteessa työllisiin vaihteli eri kuntien välillä 95:stä liki 

250 prosenttiin vuonna 2010. Vuonna 1990 vaihteluväli oli runsaasta 70:stä runsaaseen 190 

prosenttiin (Kuvio 2). 

 

 

 

 

                                                        
3
 Työllisyysasteet on määritelty työssäkäyntitilaston mukaan. 



 

 

 

 

Kuvio 2. Ei-työllisten suhde työllisiin eri kunnissa vuosina 1990 ja 2010  
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Vuoden 2010 työllisyysasteilla laskettuna vuonna 2020 kunnittainen ei-työllisten määrä 

suhteessa työllisiin vaihtelee 106–309 prosentin välillä (Kuvio 3). Vuoden 1990 työllisyysasteilla 

laskettuna vaihteluväli on 92–292.  

Vuoden 2010 työllisyysasteen mukaan laskettuna vuonna 2020 niissä kunnissa, joissa ei-

työllisten suhde työllisiin on enemmän kuin 200, eli kolmannes väestöstä on työllisiä, asuu 

yhteensä 590 000 henkilöä (10,4 % koko maan väestöstä). Vuoden 1990 työllisyysasteilla 

vastaava väkimäärä on 280 000 henkilöä (5 % koko maan väestöstä).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kuvio 3. Ei-työllisten suhde työllisiin vuonna 2020 (i) vuoden 1990 työllisyysasteilla ja (ii) vuoden 
2010 työllisyysasteilla laskettuna 
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Suomessa huoltosuhteen heikkeneminen on pitkällä aikavälillä koko maata koskeva ongelma, ja 

se on myös ratkaistava koko maata koskevana ongelmana. Ratkaisevaa ei ole kuntien 

hallinnollisen rakenteen muuttaminen, vaan työllisyysasteen parantaminen. 

Parempi työllisyys kumoaisi heikkenevän huoltosuhteen vaikutuksen pitkäksi aikaa ehkäisemällä 

ei-työllisten määrän kasvua suhteessa työllisiin. Myöhemminkin suhdeluvun nousu rajautuisi 

alhaiseksi. Parempi työllisyyskehitys ja samanaikainen parempi kokonaistuottavuuden nousu 

voisivat poistaa huoltosuhteen kasvun vaikutuksen kokonaan. 

  



 

 

 

 

 

3.1 Talouden johtamisen arviointiperusteet  

Luottoluokituksen keskeisenä osana S&P arvioi kunnan johdon menettelytapoja ja toimia sekä 

kunnan kykyä ja valmiutta suoriutua kunnan taloudellisesta velvoitteesta ajallaan. Arviointi 

pohjautuu kuntatalouksien dokumentteihin sekä keskusteluihin ylimmän johdon kanssa.  

S&P tarkastelee kuntien johtamista, politiikkaa, menettelytapoja, kulttuuria ja poliittisia 

erityispiirteitä seuraavien yhdeksän kategorian avulla (S&P 2010: 23–27): läpinäkyvyys ja tiedonanto, 

talousarvion laatiminen, pitkäaikainen pääoma ja taloudellinen suunnittelu, tulojen ja menojen 

hallinta, velanhallinta, varojen ja maksuvalmiuden hallinta, kunnan määräysvallassa olevien yhtiöiden 

ja yhtymien johtaminen, poliittiset vahvuudet ja johtamistaidot4 sekä ulkoinen riskienhallinta. 

Kukin luokka saa pisteytysarvon asteikolla 1–5, jossa 1 tarkoittaa erittäin myönteistä ja 5 erittäin 

kielteistä (S&P 2010: 22–23). Pisteytyskriteerit on esitelty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Kuntien talouden johtamisen pisteytyskriteerit (S&P 2010: 22–23) 

  PISTEYTYSKRITEERIT 

1 ERITTÄIN  
MYÖNTEINEN 

Erittäin järkevät tulotavoitteet, joilla on laaja poliittinen tuki, ja joita toteutetaan 

valistuneesti. Läpinäkyvä ja tarkkaan määritelty talouspolitiikka, joka heijastuu 

luotettavassa ja julkisessa pitkän aikavälin suunnittelussa ja selonteoissa. Erittäin 

asiantunteva johtohenkilöstö, jonka vahvuuksia ovat hyvä talouden suunnittelu ja 

seuranta, järkevä ja hyvin määritelty velanhoito ja maksuvalmiuden hallinta sekä 

aktiivinen ulkoisten riskien hallinta. 

2 MYÖNTEINEN Järkevä talouspolitiikka ja menettelytavat, jotka takaavat hyvän läpinäkyvyyden ja 

talouskurin vaalikausien välillä. Johtohenkilöt ovat asianmukaisen päteviä. Heillä on 

hyvät suunnittelutaidot ja kykyjä järkevään velanhoitoon ja maksuvalmiuden 

hallintaan. Ulkoisia riskejä seurataan. 

3 NEUTRAALI Yleisesti järkevää talouspolitiikkaa, jossa esiintyy kuitenkin toistuvia muutoksia sekä 

puutteita täsmällisyydessä. Johtaminen on läpinäkyvää ja asiantuntemus riittävää. 

Suunnittelu ja seuranta on hyvää, joskaan ei yksityiskohtaista. Velan- ja 

maksuvalmiuden hallinta on yleisesti järkevää. Ulkoisessa riskienhallinnassa on 

puutteita. 

4 KIELTEINEN Talouden johtaminen on kehittymätöntä joillakin osa-alueilla. Stressitilanteissa 

poliittinen tuki on horjuvaa. Raportointi on lainmukaista, mutta ei yksityiskohtaista eikä 

ajantasaista. Suunnittelu ja seuranta on suppeaa. Velanhoito ja maksuvalmiuden 

hallinta voi olla jossain määrin ailahtelevaa, ja ulkoinen riskinhallinta on minimaalista. 

5 ERITTÄIN 
KIELTEINEN 

Kunnan taloudenhoito on heikkoa. Seuranta on vajaata, ja raportointi täyttää vain 

luokituksen vähimmäisvaatimukset. Poliittinen epävakaus vaikeuttaa tulokurin 

pitämistä. Johdolla ei ole tarpeeksi kykyjä suunnitteluun ja seurantaan. Velanhoito ja 

varainhallinta on ailahtelevaa ja toisinaan hyökkäävää, eikä tärkeimpiä ulkoisia riskejä 

ole tunnistettu. 

 
                                                        
4
 Ennen ”institutionaalinen ja hallinnollinen pätevyys” 



 

 

 

 

3.2 Läpinäkyvyys ja tiedonanto 

Korkeimman pisteytysarvon (pisteytysarvo 1) saaminen edellyttää kuntien talouden johtamiselta 

erittäin suurta läpinäkyvyyttä. Toimintakertomuksen tulee olla yksityiskohtainen ja ajantasainen, 

ja se on julkaistava useita kertoja vuodessa. Taloudellisen raportoinnin tulee perustua selkeisiin 

kirjanpitostandardeihin eikä sen toteuttamisessa saa olla huomautettavaa. Tilintarkastajan tulee 

olla riippumaton toimija (S&P 2010: 23–24). 

Kuntien taloudellinen raportointi 

Kunnan taloudellinen raportointi ja sen oikeellisuuden tarkastaminen on määritelty laissa. 

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain- ja 

asetuksen säännöksiä (KuntaL 68 §).  

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat 

tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa 

oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarpeelliset 

lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa 

kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KuntaL 68§). 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kuntalain mukaisesti kerran vuodessa. Kunnat 

seuraavat talousarvion toteutumista yleensä 2–3 kertaa vuodessa osavuosiraporteissa tai 

vastaavissa katsauksissa. Niissä selvitetään toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

toteutumista sekä esitetään arvio koko vuoden tapahtumista. Kunnat seuraavat taloudellisten 

tavoitteiden toteutumista jatkuvasti. Tilintarkastuksen toimittaa riippumaton tilintarkastaja, joka 

toimii tehtävässään virkavastuulla.  

Vaikka kuntien tilinpäätösten laadinta on ohjeistettu yksityiskohtaisesti, kuntien välinen vertailu 

on osin haastavaa muun muassa kunnan palvelujen erilaisista organisointitavoista johtuen. 

Kunnalla voi olla esimerkiksi omistusosuuksia energiayhtiöissä. Mikäli osuudet ovat alle 20 %, 

niitä ei tarvitse yhdistää konsernitilinpäätökseen. Saatavat osingot voivat kuitenkin olla 

suhteellisen merkittäviä erityisesti pienten kuntien tulonmuodostuksessa. Kuntien tilinpäätöksiä 

vertailtaessa ja arvioidessa tulisikin tietää myös, miten tulokset ovat muodostuneet. 

Tällaisista seikoista johtuen kuntakonsernin kokonaistarkastelu on jatkuvasti lisääntynyt, ja 

kunnallista laskentatoimea ollaan kehittämissä konsernitarkastelun suuntaan. 

 

3.3 Talousarvion laatiminen 

Talousarvion laatimisessa korkeimman pisteytyksen saaminen edellyttää, että talousarvio kattaa 

koko kuntatalouden, mukaan lukien kuntien määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt. Kriteerien 

mukaisesti talousarviosta on käytävä ilmi pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, joiden on myös 

perustuttava realistisiin oletuksiin. Budjetoinnin on oltava tehokasta ja jatkuvaa. Tämä 

edellyttää, että hallinnolliset toimenpiteet ovat vakaita ja talousarviomenettely on selkeästi 

formalisoitua. Talousarvio on vahvistettava ennen tilivuoden alkua ja mahdolliset – korkeintaan 

rajalliset – muutokset on tehtävä kunkin tilivuoden aikana. (S&P 2010: 24). 



 

 

 

 

Kunnan toimintaa ja taloutta ohjaa vähintään kolmeksi vuodeksi laadittava taloussuunnitelma, 

jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan 

tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Talousarviossa ja -

suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä 

osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on 

oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin.  

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja 

rahoitusosa (KuntaL 65.4 §). Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on 

tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa (KuntaL87.2 e § ja 87.2 f §). Konserniyhteisöt laativat 

omat erilliset talousarvionsa eikä niitä yhdistellä kunnan lukuihin. Taloussuunnitelmassa on 

esitettävä toimenpiteet edellisiltä tilikausilta kertyneen tai kuluvalta tilikaudelta kertyvän 

alijäämän kattamiseksi. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista vuositasolla ei 

kuitenkaan edellytetä. 

Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen 

ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnassa valtuusto ja 

kuntayhtymässä valtuusto tai yhtymäkokous (KuntaL 65.5 §). Kunnallisen liikelaitoksen 

talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta (KuntaL 87.5 e § ja 87.5 f §). 
 

3.4 Taloudellinen suunnittelu 

Luottoluokituskriteerien mukaisesti kuntien talouspolitiikan tulee olla järkevää, perusteellisesti 

määriteltyä ja vakaata: sen tulisi säilyä pitkälti muuttumattomana yli yksittäisten vaalikausien. Tämä 

edellyttää yksityiskohtaista, pitkän aikavälin suunnitelmaa, jossa on määritelty tärkeimmät 

tulotavoitteet. Tulojen ja menojen arvioinnin tulee olla realistista ja yksityiskohtaisesti 

dokumentoitua. Poliittisten toimijoiden on sitouduttava talouskurin toteuttamiseen.  

(S&P 2010: 24). 

Peruspalvelumenettely ja peruspalveluohjelma 

Kuntien talouspolitiikkaa linjaa kuntalain mukainen peruspalvelumenettely.5 Kuntalain mukaan 

kuntia koskevaa lainsäädäntöä, kunnallistalouden ja -hallinnon sekä valtiontalouden ja 

kunnallistalouden yhteensovittamista käsitellään valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. 

Neuvottelumenettely sisältää peruspalveluohjelman sekä vuosittaisen peruspalvelubudjetin. 

Peruspalvelumenettelyä johtaa valtioneuvoston jäsenistä koottu ministeriryhmä. Kuntia edustaa 

Kuntaliitto.  

Peruspalveluohjelmassa arvioidaan kuntien tehtävien muutokset, kuntatalouden kehitys osana 

julkista taloutta sekä kuntien rahoitustarve. Näiden pohjalta laaditaan esitys toimista menojen ja 

tulojen tasapainottamiseksi. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, 

taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi.  

Tasapainoperiaatteen mukaan kunnan sitoumukset ja niihin liittyvät riskit eivät saa ylittää sen 

voimavaroja. Erityinen riski liittyy esimerkiksi lainatakauksiin ja vakuuksiin yhteisöille, jotka eivät 

ole kunnan määräysvallassa. 

                                                        
5
 Peruspalvelumenettelyä on kuvailtu yksityiskohtaisesti Suomen kuntatalouden instituutiot ja luottokelpoisuus   

-raportin ensimmäisessä osassa. 



 

 

 

 

3.5 Tulojen ja menojen hallinta  

Luottoluokituskriteerit edellyttävät kunnalta onnistuneita talousennusteita sekä vakaata tulojen 

ja menojen valvontaa. Kuntien on myös varmistettava, että mahdolliset valtionapua saavat 

yksiköt käyttävät rahoituksensa tehokkaasti. Ainoastaan merkityksetön menoarvion ylitys on 

mahdollista, ja sekin on oikaistava vuoden sisällä. (S&P 2010: 25). 

Talousarvion toteutumisvertailu 

Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen on sisällytettävä talousarvion 

toteutumisvertailu. Talousarvion seuranta kunnissa on jatkuvaa, ja seurantaa tapahtuu toimielin- 

ja viranhaltijatasolla.  Laajempi osavuosikatsaustyyppinen raportti, jossa on selvitetty myös 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja arvio koko vuoden talouden toteutumasta, laaditaan 

yleensä 2–3 kertaa vuodessa tilinpäätöksen lisäksi. 

Tavoitteet ovat osa talousarviota ja sitovia siten, että ne on tarkoitettu toteutettavaksi. Jos 

tavoitteet eivät ole saavutettavissa talouden perusteissa tapahtuneista muutoksista johtuen, on 

valtuuston hyväksyttävä myös tavoitteita koskevat muutokset.  

Toisinaan kunnalle voi koitua menoja, joiden määrää on etukäteen vaikea arvioida. Esimerkiksi 

erityisen kalliit hoidot erikoissairaanhoidossa voivat vaikuttaa ennakoimattomasti yksittäisen 

kunnan talouteen. Tällöin myös talousarviota voidaan joutua muuttamaan kesken tilikauden.   

Valtionosuudet ja kuntien välinen tasausjärjestelmä 

Edellä selostettu peruspalvelumenettely ja sen osana valtion tuki kunnille kattavat noin 19 

prosenttia Suomen kuntien toiminnan vaatimasta rahoituksesta (vuoden 2011 luvuin). Pääosa 

kuntien toimintojen rahoituksesta (81 %), erityisesti vero- ja maksutulot, perustuu paikallisiin 

oloihin, joita edellä selostetut menettelyt eivät järjestelmällisesti huomioi.  

Tätä puutetta korjaa kuntien verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasausjärjestelmä. 

Tasausjärjestelmän tarkoituksena on turvata erilaisissa taloudellisissa oloissa toimiville kunnille 

mahdollisuus tarjota yhtäläisesti peruspalveluja asukkailleen.  

Valtionosuudet määräytyvät laskennallisesti, ja ne myönnetään kunnille hakemuksetta. Valtaosa 

kuntien valtionosuuksista perustuu laskennallisiin tekijöihin, jotka määräytyvät asukas- ja 

suoritemäärien lisäksi palvelutarvetta ja palvelutoiminnan kustannuksia kuvaaviin 

olosuhdetekijöihin.  

Valtionosuudet eivät perustu kunnan toteutuneisiin kustannuksiin, eikä kunta voi vaikuttaa 

oman osuutensa määrään. Valtio osallistuu palvelujen rahoitukseen valtionosuusprosentin 

mukaisella osuudella. Kuntien itse rahoitettava osuus eli omarahoitusosuus on asukasta kohti 

laskettuna yhtä suuri. Valtionosuus on yleiskatteellinen tuloerä. Sitä ei ole korvamerkitty 

tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan kunta itse voi ohjata rahoituksen haluamiinsa 

tarkoituksiin. 

Valtionosuusjärjestelmän muuttamista koskeva valmistelutyö on aloitettu vuonna 2012. 

Uudistuksen tavoitteena on lisätä järjestelmän laskennallisuutta kannustaen kuntia entistä 

tehokkaampaan toimintaan. 



 

 

 

 

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat 

Periaatteessa peruspalvelumenettelyn tulisi turvata Suomen kuntien talouksien tasapaino 

kuntakohtaisesti. Koska yksittäisiä kuntia voivat kuitenkin kohdata erityiset taloudelliset 

vaikeudet, joita peruspalvelumenettely ei tunnista, on sitä täydentämään luotu erityisen 

vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia kuntia koskeva menettely (Puitelain 169/2007 9§).  

Arviointimenettelyä sovelletaan kuntiin, joissa rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta 

kuvaavat tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti maan vastaavia tunnuslukuja heikommat ja 

ovat kahtena peräkkäisenä vuotena alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot.  

Raja-arvot alittuvat, jos kahtena vuotena peräkkäin (i) kertynyt alijäämä €/asukas oli viimeisessä 

hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 € ja sitä edeltäneessä vähintään 500 €; tai (ii) 

kaikki seuraavat kriteerit ovat toteutuneet: 

 

 kunnan vuosikate on ilman harkinnanvaraista rahoitusavustusta < 0 

 kunnan tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien 

kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 

 lainamäärä €/asukas ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 

prosentilla 

 kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää 

 kunnan omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia 

 kunnan suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 prosenttia 

 

Vuosien 2007–2010 arviointimenettely suoritettiin 25 kunnan kanssa. 13 kuntaa liittyi toiseen 

kuntaan. Monet menettelyn piirissä olevista kunnista ovat hakeneet ja saaneet myös niin 

sanottua harkinnanvaraista avustusta. Kuntien harkinnanvaraisella valtionosuuden korotuksella 

pyritään huolehtimaan siitä, että vaikeimmassakin taloudellisessa asemassa olevat kunnat 

pystyvät suoriutumaan peruspalveluiden tuottamisesta ja näiden kuntien talouden tasapainoa 

voidaan parantaa. Kuntien yhdistymisavustuksilla edistetään vapaaehtoisuuden pohjalta 

yhdistymisiä. Näiden määrärahojen suuruus päätetään kunkin vuoden valtion talousarviossa. 

 

3.6 Velanhallinta 

Korkeimman pisteytyksen myöntämiseksi S&P edellyttää kunnilta erittäin järkevää 

velanhallintaa. Pitkävaikutteinen velka on kohdistettava investointeihin, ei toimintamenoihin. 

Velkaantumisasteen tulee olla selkeästi kansallisia rajoja matalampi. Korkeimman pisteytyksen 

edellytyksenä on kehittynyt, aktiivinen ja riskejä kaihtava talouspolitiikka, jonka ensisijaisena 

pyrkimyksenä tulee olla riskien minimointi ja vasta toissijaisena kustannuksien alentaminen. 

Valuutat on suojattava kurssivaihteluilta, korkoriskit on rajoitettava minimiin ja lyhytaikaisten 

lainojen osuuden on oltava vähäinen. (S&P 2010: 25). 

 

 



 

 

 

 

Kuntien talouden tasapaino ja velkaantuminen 

Suomessa kunnilla on keskushallinnosta riippumaton oikeus rahoittaa toimintojaan velalla. Velan 

määrän lisäksi myös velkainstrumenttien valinta on kunnan vapaasti päätettävissä. Kunnat ja 

kuntayhtymät ovat ottaneet velkaa lähinnä investointiensa rahoittamiseen. Toimintamenojen 

rahoittaminen velkaantumalla on ollut poikkeuksellista.6  

Suomen kuntien ja kuntayhtymien velkakanta oli vuoden 2010 lopussa 11,7 miljardia euroa ja 

velan osuus Suomen bruttokansantuotteesta noin 6,5 prosenttia. Suhteellinen velkaantuneisuus 

on lähellä vuosien 1971–2010 keskiarvoa. 

Suomen kuntien oikeus päättää itse veloistaan on tehokkaasti estänyt moraalikadon, joka olisi 

ilmeisenä läsnä, mikäli velkaantuminen toteutuisi keskushallinnon tai valtion sääntelyn rajoissa. 

Valtion tai keskushallinnon sääntely muodostaisi hiljaisen lupauksen, jonka mukaan valtio tai 

keskushallinto vastaisi kuntien veloista, mikäli velkaantuminen olisi sääntelyn piirissä. 

Moraalikadon oloissa keskushallinnon asettamista rajoista muodostuisi tosiasiallisesti 

velkaantumisen alaraja. Tämä kehityskulku on Suomessa estetty kuntien velkaantumista 

koskevalla itsemääräämisoikeudella. 

 

3.7 Varojen ja maksuvalmiuden hallinta  

S&P:n luottoluokituskriteerit edellyttävät kunnalta selkeitä menettelytapoja maksuvalmiuden 

ylläpitämisessä. Käteisvaroilla ja muilla vastaavilla varoilla on oltava vähimmäistaso. Varojen 

tulee olla järkevä yhdistelmä maksuvalmiusjärjestelyjä ja omia käteisvaroja. Korkeimman 

pisteytyksen saaminen edellyttää myös yksityiskohtaista vuosisuunnittelua ja suunnitelman 

mukaista kassavirtahallintaa sekä tarkkaa päivittäistä seurantaa. Kassan- ja velanhallinnan tulee 

olla integroitunutta ja asiantuntijoiden hallinnoimaa. Kaikilla hallinnollisilla yksiköillä tulee olla 

keskitetty kassanhallinta. (S&P 2010: 25–26). 

Kuntien rahoituksen riittävyyden osoittaa vuosittain rahoituslaskelma, jonka kunnat laativat sekä 

talousarvion että tilipäätöksen yhteydessä. Maksuvalmiussuunnitelmista tai kassanhallinnasta ei 

ole sitovia yleisohjeita. Käytännössä kunnat tekevät kuukausikohtaisia 

maksuvalmiussuunnitelmia ja päiväkohtaisia kassabudjetteja.  

Käteisvarojen vähimmäistasoa ei ole valtakunnallisesti määritelty. Maksuvalmiuden 

turvaamiseen riittävät kunnassa yleensä 10–15 päivän kassamenoja vastaavat kassavarat. 

Investointien maksupostit saattavat kuitenkin tilapäisesti edellyttää tätä suurempaa 

kassavarantoa. Keskimäärin kuntien kassavarat vastaavat vajaan 40 päivän kassamenoja.  

Lainan ottamisessa seurataan tavallisesti korkokehitystä. Kun korot ovat laskusuunnassa voi olla 

edullista siirtää pitkäaikaisen lainan ottamista ja rahoittaa investointi aluksi lyhytaikaisella 

lainalla. Pääsääntöisesti pitkäaikainen laina otetaan investoinnin rahoittamiseen, ja 

lyhytaikaisella lainalla turvataan maksuvalmiuden säilyminen.   

Kunnat ovat järjestäneet maksuvalmiuttaan Kuntarahoituksen ja Kuntien takauskeskuksen 

muodostaman kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän kautta. 

                                                        
6
 Niiden toimintamenojen määrä, jonka kunnat joutuivat rahoittamaan velalla tai omaisuuttaan purkamalla, oli noin 40 

miljoonaa euroa vuosina 1997–2010. 



 

 

 

 

3.8 Kuntien määräämisvallassa olevien yhtiöiden ja yhteisöjen johtaminen  

Luottoluokituskriteerien mukaan kunkin kunnan määräämisvallassa olevan yhtiön olemassaololle 

on oltava jokin perusteltu syy. Syy voi olla esimerkiksi palveluiden tehokkaampi järjestäminen tai 

yksityisen rahoituksen saaminen. Edellytyksenä on myös, että yhtiön hallituksen nimitysprosessi 

on läpinäkyvä, ja että toimitusjohtajan valintaprosessi on avoin. Kuntayhtiöiden 

toimintasuunnitelmien tulee olla perusteellisia ja linkittyä kunnan taloussuunnitelmaan. 

Yhtiöiden täytyy kattaa kulunsa omista rahoituslähteistään keräämillään varoilla tai kunnalta 

saaduilla maksuilla. Yhtiöiden tulee tuottaa julkisia palveluita sopimuksessa määrätyllä tavalla. 

(S&P 2010: 26). 

Suomen Kuntaliitto on laatinut suositukset kunnan omistajapoliittisista linjauksista sekä hyvän 

hallinto- ja johtamistavan käytännöistä. 

Ohjeilla pyritään yhtenäistämään käytäntöjä, lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä 

tytäryhteisöissä varmistamaan, että yhteisöt noudattavat hyvää hallinto- ja johtamistapaa sekä 

suojelemaan kunnan etua omistajana.  

Kunnan toimintakertomuksessa on käsiteltävä lyhyesti, miten konserniohjaus on kunnassa 

järjestetty. Lisäksi se tiedottaa sellaisista konsernin tilan arviointiin liittyvistä tärkeistä seikoista, 

jotka eivät käy suoraan ilmi konsernitilinpäätöksestä.  

 

3.9 Poliittiset vahvuudet ja johtamistaidot 

Luottoluokituskriteerien mukaan kuntatalouden on kyettävä noudattamaan tiukkaa 

finanssikuria. Tämän edellytyksenä on, että hallitsevalla puolueella on laaja päätösvalta tai 

vastaavasti että tulopolitiikasta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Hallinnolla on oltava 

mahdollisuus rakenteellisten muutosten toteuttamiseen, hyväksyä talousarvio ja tehdä 

epäsuosittujakin päätöksiä. Korkein pisteytys edellyttää erittäin vahvaa johtotiimiä, jolla on 

erittäin relevanttia kokemusta ja pätevyyttä. (S&P 2010: 26–27). 

Kuntien poliittinen ja muu ohjaus yhteistoiminnassa  

Kuntien toiminnoista merkittävä osa toteutuu peruskunnan ulkopuolella erilaisissa 

yhteistyöelimissä. Tällöin puhutaan poliittisesta ohjauksesta ja kuntien omistajaohjauksesta. 

Merkittävin kuntalain mukainen yhteistoimintamuoto on kuntayhtymä. Lakisääteisiä, kaikkia 

kuntia koskevia kuntayhtymiä on kolmenlaisia. Näitä ovat sairaanhoitopiirit (20 kpl), 

erityishuoltopiirit (16) ja maakuntien liitot (18). Lisäksi Suomessa on 82 vapaaehtoista 

kuntayhtymää, joihin kuuluvat esimerkiksi koulutus- ja kansanterveystyön  kuntayhtymät. Kolme 

neljäsosaa kuntayhtymien menoista koituu terveydenhuollon järjestämisestä. 

Liikelaitostyyppisen toiminnan harjoittamisessa soveltuvia yhteistoimintamuotoja ovat 

osakeyhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt. Kunnat ovat perustaneet esimerkiksi yhteisiä 

jätehuoltoyhtiöitä, yrityspalveluyhtiöitä ja matkailuyhtiöitä. Osakeyhtiössä omistajaa edustaa 

yhtiökokous. Osakeyhtiön hallituksen tulee toimia osakeyhtiön ja sen omistajien edun 

mukaisesti. 

Suomessa ei ole kuntien yhtiöiden toimintaa järjestelmällisesti seuraavaa järjestelmää. 



 

 

 

 

3.10 Ulkoinen riskienhallinta 

Hyvä ulkoinen riskienhallinta edellyttää, että merkittävimmät ulkoiset riskit on selkeästi 

tunnistettu, ja että niitä seurataan kokonaisvaltaisen ja uskottavan riskienhallintastrategian 

mukaisesti. Ylimmän johdon tulee saada säännöllisesti päivityksiä poliittisista päätöksistä. 

Korkein pisteytys edellyttää myös, että taloudellisissa stressitilanteissa kunnilla on taloudellista 

joustonvaraa. Kunnilla tulee olla valmius julkisten palvelujen vähentämiseen, mikäli taloudellinen 

kannattavuus on uhattuna. (S&P 2010: 27). 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta annetun yleisohjeen mukaisesti kuntien on 

annettava tilinpäätöksessä arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista 

toiminnan kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi on selvitettävä, miten kunnan sisäinen 

valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty: onko valvonnassa havaittu 

puutteita, ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla 

taloussuunnittelukaudella. 

Kaikissa kunnissa ei ole käytössä kattavaa ja dokumentoitua riskienhallintajärjestelmää, jonka 

avulla toimintakertomuksessa esitettävät tiedot voitaisiin luotettavasti kerätä. Kuntien 

riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa on pyritty tehostamaan kuntalain muutoksella.  

Uudistuksen mukaan valtuuston on päätettävä ja raportoitava kunnan ja kuntakonsernin sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan perusteista tilinpäätöksessä viimeistään vuonna 2014. 

Tilintarkastajan on tarkastettava, että kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.   

Kuntien keskeisin riski liittyy kunnan talouteen, erityisesti palvelujen rahoittamiseen. Vaikka 

kunnat ovat tehostaneet toimintojaan, hillinneet menojen kasvua ja korottaneet veroja, 

perusongelma on, että kuntien menot kasvavat tuloja nopeammin. Menojen kasvua selittävät 

talouskasvun hidastuminen, kuntatason tehtävien määrän lisääntyminen ja korkea 

kustannustaso sekä erityisesti vanhus- ja terveydenhuollon menojen kasvu ikäihmisten määrän 

lisääntyessä. 

Kunnilla on vaihtelevat mahdollisuudet vastata talouden haasteisiin ja rahoittaa laissa säädetyt 

palvelut kohtuullisella kunnallisverorasituksella. Kuntien talousarvion joustavuutta käsitellään 

tarkemmin luvussa 4.   

 

 

  



 

 

 

 

 

4.1 Talousarvion joustavuuden arviointiperusteet 

Talousarvion joustavuus mittaa, kuinka paljon kuntatalous voi kasvattaa tulojaan tai vähentää 

kulujaan velanhoitokustannuksensa hoitamiseksi.  

Talousarvion joustovaran merkitys korostuu erityisesti aikoina, jolloin julkistalouteen kohdistuu 

ulkoisia paineita. Jos kunnan talousarvio on joustava, se pystyy paremmin sopeuttamaan 

tulojaan ja menojaan kohdatessaan ulkoisia taloudellisia shokkeja ja siten varmistamaan kykynsä 

selvitä velanhoitokustannuksista. Tällaisia shokkeja voivat olla esimerkiksi talouden 

laskusuhdanteet tai hallinnolliset muutokset. (S&P 2010: 31). 

S&P arvioi joustavuutta sekä laadullisesti että laskennallisesti kahdesta näkökulmasta: 

tarkastelemalla kuntatalouksien valmiutta ja mahdollisuutta yhtäältä vahvistaa tulopohjaa ja 

toisaalta leikata menoja. Arvioinnissaan S&P tarkastelee kumpaakin osatekijää kolmen eri 

perusteen kautta.  

TULOJEN SOPEUTTAMISEN suhteen S&P arvioi kuntatalouksien (i) mahdollisuutta korottaa 

veroastetta, maksuja tai tariffeja; (ii) poliittista valmiutta ja erilaisia taloudellisia rajoitteita, jotka 

saattaisivat estää sopeuttamisaikeita; sekä (iii) omaisuuden myynnistä saatuja tuloja 

(investointihyödykkeiden luovutustulot).  

MENOPUOLELLA S&P tarkastelee investointien suhdetta kokonaismenoihin ja arvioi (i) 

toimintamenojen joustavuutta; (ii) investointimenojen joustavuutta; sekä (iii) mahdollisia 

leikkauspainetta lisääviä tekijöitä. (S&P 2010: 27–29). 

Korkeimman pistearvon (pistearvo 1) saaminen edellyttää, että kuntayksikön sopeutettavissa 

olevien tuottojen osuus mukautetuista toimintatuotoista on yli 70 prosenttia, ja että 

investointimenojen osuus kokonaismenoista on yli 15 prosenttia (S&P 2010: 30). 

Laskennallisen arvion lisäksi S&P tarkastelee myös laadullisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

talousarvion joustavuuden arviointiin. 

Mikäli kunta osoittaa, että se voi ja että sillä on valmius leikata toimintakulujaan, on tällä S&P:n 

arvioinnissa laskennallista arvoa korottava vaikutus. Muita korottavia tekijöitä ovat kyky nostaa 

toimintatuottoja, lykätä investointeja sekä saada keskimääräistä enemmän tuloja omaisuutta 

myymällä.  

Laskennallista arvoa alentavia tekijöitä puolestaan ovat hyvin suppea liikkumavara 

toimintatuottojen kasvattamisessa – esimerkiksi jo valmiiksi korkean veroasteen vuoksi – sekä 

ylipäänsä heikko mahdollisuus leikata kustannuksia. (S&P 2010: 29–30). 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2 Kuntien tulojen sopeuttaminen 

S&P:n määritelmän mukaan kunnan sopeutettavissa olevia tuloja ovat esimerkiksi verot, maksut 

ja vuokrat: ne ovat luonteeltaan sellaisia, että kunta voi säätää niiden tasoa tarpeen vaatiessa. 

Suhteuttamalla kuntayksikön sopeutettavissa olevat tulot sen kokonaistuloihin S&P arvioi 

kuntatalouksien verojoustavuutta. Se pyrkii selvittämään, mikä on kuntatalouksien nykyinen 

verotustaso suhteessa lakisääteiseen maksimitasoon, ja kuinka paljon kunnilla on verotuksen 

suhteen liikkumavaraa.  

Talousarvion joustavuus tai joustamattomuus voi määräytyä myös poliittisten painotusten tai 

kilpailutilanteen mukaan. Esimerkiksi kunnan veroasteen merkittävä poikkeaminen kansallisesta 

tai alueellisesta keskiarvosta saattaa olla merkki, että kunnalla on painetta veroleikkauksiin. 

Tulojen kasvun rajoittaminen voi olla myös poliittinen päätös. Yleisesti taloudellisia rajoitteita 

muodostavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi vähätuloinen populaatio tai heikko veropohja. 

Kuntien realisoitava omaisuus tarkoittaa tyypillisesti osakeomistuksia kaupallisissa yhtiöissä tai 

asuin- ja muita kiinteistöjä. Tällaisen omaisuuden myyminen voi tuottaa mittavat kertaluonteiset 

tuotot kuntataloudelle. Toisaalta tällaisen omaisuuden myyminen voi olla vaikeaa poliittisen 

vastustuksen vuoksi. Myymiselle voi olla myös laillisia esteitä, eikä ostajien löytäminen ole 

välttämättä helppoa. (S&P 2010: 28). 

Suomen kuntatalouksien joustavuuden reunaehdot 

Kuntatalouksien joustavuutta voidaan tarkastella monesta näkökulmasta. Lähtökohtana on, että 

kunta on taloudellisesti itsenäinen yksikkö, joka vastaa omasta taloudestaan. Kunnan talouden 

kehitykseen vaikuttavat monet ulkoiset tekijät, joiden kehitykseen ne eivät itse voi vaikuttaa. 

Toisaalta kunnilla on laaja itsenäinen päätösvalta niin toimintojen kuin rahoituksen suhteen. 

Kuntatalouden kokonaisuuden tarkastelussa yhtenä reunaehtona on yleinen taloudellinen 

kehitys, johon valtiovalta pyrkii vaikuttamaan muun muassa kuntien menoja ja tuloja koskevilla 

toimenpiteillä. Tuloihin vaikutetaan lähinnä verotus- ja valtionosuusjärjestelmän kautta. 

Menojen muutoksiin puolestaan vaikutetaan pääasiassa lainsäädännöllä.  

Valtio tekee myös kuntien henkilöstömenoihin vaikuttavia toimenpiteitä. Taloudellisesti 

merkittävimmät päätökset henkilöstömenoista tekevät kuitenkin kunta-alan 

työmarkkinajärjestöt ja kuntayksiköt.  

Lisäksi Euroopan unioni on tehostanut julkisen talouden ohjausta viime aikoina. Vakaus- ja 

kasvuohjelmien taloudelliset tavoitteet koskevat myös kuntia osana julkisyhteisöjä. Vuonna 2011 

voimaan astunut budjettikehysdirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot vahvistamaan koko julkisen 

sektorin hallintaa ja huomioimaan vakaus- ja kasvusopimuksen määräykset. 

Peruspalvelumenettely on yksi väline edistää kuntasektorin vakautta.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Kuntien ja kuntayhtymien tulot  

S&P:n mukaiset käyttötulot koostuvat kuntien ja kuntayhtymien toimintatuotoista, verotuloista, 

valtionosuuksista sekä korko- ja muista rahoitustuotoista. Niiden yhteismäärä Suomessa oli noin 

38,5 miljardia euroa vuonna 2011. Tarkasteluaikavälillä tulot kasvoivat keskimäärin 4,6 

prosenttia vuodessa eli noin 1,9-kertaisiksi (Taulukko 2, Kuvio 4). 

Kuntien ja kuntayhtymien TOIMINTATUOTOT sisältävät myyntituloja tavaroiden ja palvelusten 

myynnistä, asiakasmaksuista saatavia tuottoja, tukia ja avustuksia muilta sektoreilta sekä 

vuokratuottoja asunnoista, rakennuksista ja maa- ja vesialueista. Vuonna 2011 toimintatuotot 

olivat 11,2 miljardia euroa eli noin 29 prosenttia tuloista. Toimintatuotot kasvoivat keskimäärin 

4,8 prosenttia vuodessa eli hieman nopeammin kuin tulot yhteensä.  

 

Taulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien tulot 1997–2011 käyvin hinnoin (mrd €) 

 

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto 

 

Kuvio 4. Kuntien ja kuntayhtymien tulot 1997–2011 (1997=100) 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* muutos-%

keskim./

vuosi

Toimintatuotot 5,80 5,97 6,16 6,39 6,64 6,99 7,45 7,89 8,30 8,81 9,12 9,75 10,07 10,90 11,21 4,8

Verotulot 11,00 11,80 12,11 12,92 14,10 14,08 13,50 13,68 14,26 15,17 16,30 17,53 17,61 18,35 19,07 4,0

Valtionosuudet 3,33 3,18 3,19 3,35 3,67 3,89 4,29 4,74 5,07 5,50 5,76 6,43 6,91 7,43 7,66 6,1

Korko- ja muut 

rahoitustuotot 0,38 0,39 0,42 0,39 0,40 0,36 0,36 0,39 0,43 0,48 0,55 0,55 0,53 0,55 0,57 2,8

(1) Tulot yhteensä 20,51 21,34 21,87 23,05 24,82 25,31 25,61 26,70 28,04 29,95 31,73 34,26 35,12 37,23 38,51 4,6



 

 

 

 

KUNTIEN VEROTULOJA ovat kunnan tulovero, kiinteistövero, osuus yhteisöveron tuotosta sekä 

taloudelliselta merkitykseltään vähäinen koiravero. Kuntien verotulot olivat vuonna 2011 

tilinpäätösten mukaan lähes 19,1 miljardia euroa eli melko tarkkaan puolet kokonaistuloista. 

Verotulot ovat lisääntyneet keskimäärin 4 prosenttia vuodessa.  

Kunnilla on laaja veronkanto-oikeus erityisesti ansiotulojen verottamisen suhteen. Kunnat 

päättävät itsenäisesti tuloveroprosenttinsa. Kuntien tuloveroprosenttien painotettu keskiarvo oli 

keskimäärin 19,16 prosenttia vuonna 2011 ja 19,25 prosenttia vuonna 2012. Vaihteluväli vuonna 

2012 on 16,5:sta 21,5 prosenttiin.  

Kunnan tuloveroon vaikuttavat lisäksi veronalaisten ansiotulojen kehitys sekä valtiovallan 

päättämät vähennykset. Viime vuosina tulosta ja verosta tehtäviä vähennyksiä on lisätty 

merkittävästi, mikä on hidastanut kunnallisveron kasvua. 

Kunnat päättävät veroprosenttinsa talousarviovuotta edeltävän vuoden marraskuussa. 

Veroprosenttia ei voi muuttaa kesken talousarviovuoden, vaan talouden yllättäviin muutoksiin 

joudutaan reagoimaan muilla keinoin. 

Kuntien tuloveroprosentille ei ole asetettu ylärajaa: periaatteessa kunnat voivat nostaa 

veroprosenttiaan harkintansa mukaan. Esteet ovat lähinnä kuntapoliittisia. Asukkaat saattavat 

mieltää veroprosentin tai vaikkapa kiinteistöverotason liian korkeaksi. Tällöin puhutaan ns. 

poliittisesta verokatosta.  

Myös valtio pyrkii omalta osaltaan siihen, että veroaste ei kohoaisi merkittävästi kuntien 

toimenpiteiden seurauksena. Kokonaisveroaste onkin viime vuosina alentunut.  Kuntataloudesta 

aiheutuva veroaste on pysynyt suurin piirtein vakiona, noin kymmenenä prosenttina.  

Kuten luvussa 2.3 jo selostettiin, kuntien tuloverossa on jonkin verran liikkumavaraa: 

keskimääräinen kunnallinen tuloveroprosentti voi kiristyä arviolta lähelle 25 prosenttia. 

Tuloveron lisäksi kunnilla on mahdollisuus kiristää kiinteistö- ja erityisveroja sekä määrätä 

erilaisia pakollisia maksuja. 

KUNTIEN MYYNTITULOT ovat tuloja tavaroiden ja palvelujen myymistä, jotka on tarkoitettu 

myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokustannukset peittävään hintaan. Myyntitulojen 

kehitykseen vaikuttavat kuntien omien toimenpiteiden lisäksi markkinatilanne.  

KUNTIEN MAKSUTULOILLA tarkoitetaan sellaisia asiakasmaksuja sekä maksuja tavaroista ja 

palveluista, joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia 

kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Tyypillisesti 

näiden maksujen perusteista säädetään laissa tai asetuksissa. Esimerkkinä ovat sosiaali- ja 

terveydenhuollon maksut (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista), jätemaksut 

(jätelaki), ympäristö- ja maankäyttömaksut (maankäyttö- ja rakennuslaki) sekä opetukseen 

liittyvät maksut (perusopetus-, lukio- sekä ammatilliseen opetukseen annettu laki). 

Kuntien ja kuntayhtymien menoista noin 20 prosenttia katetaan maksuilla (5 %) ja myyntituloilla 

(15 %). Kuntien kantamat maksut ovat joko yksityisoikeudellisia ja sopimuksenvaraisia tai 

julkisoikeudellisia, lakiin perustuvia.  

 



 

 

 

 

Julkisoikeudellisia maksuja ovat esimerkiksi rakennustarkastus- ja valvontamaksut, jätemaksut 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät maksut. Yksityisoikeudellisia maksuja 

ovat muun muassa vesi- ja jätevesimaksut, sähkö-, lämpö- ym. energiamaksut, erilaiset 

pääsymaksut, venepaikkamaksut sekä laissa säätelemättömät lukukausimaksut. 

Useista maksuista on lainsäädännössä määritelty enimmäisraja, joita kunta tai kuntayhtymä ei 

voi ylittää. Tällaisia maksuja ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa 

ja asiakasmaksuasetuksessa säädetyt maksut.  

KUNTIEN VALTIONOSUUKSIIN sisältyvät valtion ja kuntien väliseen kustannusten jakoon 

perustuvat valtionosuudet ja -avustukset. Valtionosuudet olivat kuntien kirjanpidon mukaan 7,7 

miljardia euroa vuonna 2011. Ne lisääntyivät nopeasti, keskimäärin 6,1 prosenttia vuodessa, 

muun muassa verovähennysten kompensointien johdosta. Ilman kompensaatioita, joiden määrä 

oli 1,8 miljardia euroa vuonna 2011, valtionosuuksien keskimääräinen vuotuinen lisäys olisi ollut 

noin neljä prosenttia vuodessa. Kuten edempänä kävi ilmi, valtionapujen määrään kunnat eivät 

juuri voi vaikuttaa. 

KORKO- JA MUUT RAHOITUSTUOTOT olivat yhteismäärältään noin puoli miljardia euroa vuonna 

2011. Niiden muutoksiin vaikuttavat muun muassa rahavarojen määrä ja korkotaso.   

Kuntien omistamien yritysten liikevaihto  

Kunta-alan konsernitilinpäätöksistä ei ole ollut saatavissa tietoa kuntien ja kuntayhtymien sekä 

niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden yhteenlasketuista tuloista, joista olisi puhdistettu 

keskinäiset liiketapahtumat. Tämän vuoksi oheisessa aikasarjassa on esitetty uutena aikasarjana 

vain kuntien omistamien yritysten liikevaihto vuosina 1997–2010.  

Aikasarja perustuu Tilastokeskuksen laatiman Yritysrekisterin vuositilastoon. Siinä on tilastoitu 

ne yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna, ja joiden 

liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. 

Julkaistuista tilastoista ei ole mahdollista arvioida, mikä osuus liikevaihdosta on tapahtunut 

muiden kunta-alan toimijoiden eli kuntien ja kuntayhtymien kanssa.  

Jatkossa pyritään arvioimaan myös kuntien ja niiden yritysten keskinäiset liiketoimet. Kuntien 

omistuksessa on esimerkiksi useita energia-alan yrityksiä, jotka toimittavat energiaa 

peruskunnille ja kuntayhtymille. Näiden energia-alan toimijoiden osuus koko liikevaihdosta on 

ollut noin kaksi kolmasosaa.  

Kuntaomisteisten yritysten liikevaihto kohosi vuosien 1997–2010 välisenä aikana keskimäärin 11 

prosenttia vuodessa. Liikevaihto onkin kolminkertaistunut tarkasteluaikavälillä. Syynä ovat olleet 

toimialojen ripeä kasvu sekä yritysten lukumäärän kaksinkertaistuminen. Myös näiden yritysten 

henkilöstön lukumäärä on lisääntynyt nopeasti muun muassa yhtiöittämisten johdosta.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Taulukko 3. Kuntien ja kuntayhtymien tulot sekä kuntien omistamien yritysten liikevaihto  
1997–2011 käyvin hinnoin (mrd €) 

 

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto, Yritysrekisterin vuositilasto 

 

 

Kuvio 5. Kuntien ja kuntayhtymien tulot sekä kuntien omistamien yritysten liikevaihto  
1997–2011 (1997=100) 

 

 

 

 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* muutos-%

keskim./

vuosi

Kuntien ja kuntayhtymien

tulot yhteensä 20,51 21,34 21,87 23,05 24,82 25,31 25,61 26,70 28,04 29,95 31,73 34,26 35,12 37,23 38,51 4,6

Kuntaomisteiset yritykset:

Liikevaihto 1,95 2,09 1,83 1,89 2,10 1,91 2,17 2,23 2,45 2,87 3,30 4,04 4,87 5,72 10,9

 siitä:

 -sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1,26 1,23 1,43 1,25 1,44 1,42 1,48 1,88 2,16 2,60 3,21 3,76

 -muut toimialat 0,57 0,66 0,68 0,66 0,74 0,81 0,97 0,99 1,14 1,43 1,66 1,96

Yritysten lkm 625 659 847 904 944 959 993 1 007 1 030 1 049 1 063 1 250 1 290 1 428 4,9

Henkilöstö, 1000 henk. 12,52 12,71 14,05 14,08 13,51 12,36 12,52 12,96 14,32 15,50 17,31 19,79 21,79 27,14 6,2



 

 

 

 

4.3 Kuntien menojen leikkaaminen 

S&P huomioi, että kuntien toimintakulujen leikkaaminen on yleisesti ottaen haastavaa. Usein 

kustannukset ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi leikata – tällaisia ovat esimerkiksi korot, 

eläkevakuutusmaksut tai muut lakisääteiset, kuntien vastuulla olevat kustannukset. Joissakin 

kustannuksissa on teoriassa joustonvaraa, mutta niitä voi olla puolestaan vaikea leikata 

poliittisista syistä. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstön palkkakulut tai opetukseen ja 

terveydenhuoltoon kohdistuvat kulut. 

Myös investointimenojen karsiminen on yleisesti vaikeaa – varsinkin jos kyseessä on 

keskeneräinen, iso rakennusprojekti tai jos edessä on välttämättömiä infrastruktuuriin 

kohdistuvia investointeja. Toisaalta, usein investoinnit merkitsevät myös myönteistä sykäystä 

taloudelle, varsinkin elpyvillä markkinoilla, jolloin kuntatalouksien verotulot pitkällä aikavälillä 

tyypillisesti paranevat. 

Menojen leikkaaminen voi aiheuttaa haasteita etenkin tilanteissa, joissa menoja tulisi 

pikemminkin lisätä: esimerkiksi asukasluvun kasvaessa, kun kuntataloudella on painetta lisätä 

palveluja tai investoida infrastruktuuriin. S&P katsoo, että kuntatalouksien menojousto riippuu 

osittain siitä, miten keskeisimmät kuntien vastuulla olevat palvelut on määritelty. Opetus- ja 

terveysmenojen leikkaaminen on yleisesti vaikeampaa kuin katuvalaistuksen, esimerkiksi.  

(S&P 2010: 28–29). 

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot 

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulut koostuvat henkilöstökuluista, palvelujen sekä 

materiaalin ostoista ulkopuolisilta, avustuksista ja tuista kotitalouksille ja yhteisöille sekä muista 

toimintakuluista. Näitä ovat esimerkiksi vuokrakulut, mahdolliset verot tai olennaiset 

myyntitappiot. Kun edellä mainittuihin toimintakuluihin lisätään rahoituskulut, saadaan S&P:n 

mukaiset käyttömenot (Taulukko 4). Näiden menojen yhteismäärä oli noin 36 miljardia euroa 

vuonna 2011. Se on 2,5 miljardia euroa vähemmän kuin taulukossa 2 esitetyt käyttötulot 

vastaavana aikana. 

 

Taulukko 4. Kuntien ja kuntayhtymien menot 1997–2011 käyvin hinnoin (mrd €)  

 

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto 
 

 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* muutos-%

keskim./

vuosi

Toimintakulut yht. 18,14 18,67 19,20 20,20 21,64 22,75 23,78 25,01 26,30 27,52 28,90 31,18 32,48 33,85 35,48 4,9

 siitä:

 -henkilöstömenot 11,63 11,96 12,26 12,78 13,58 14,24 14,85 15,49 16,17 16,78 17,55 18,60 19,05 19,48 20,32 4,1

 -palveluiden ostot 2,48 2,66 2,86 3,23 3,59 3,87 4,11 4,55 4,88 5,28 5,78 6,55 7,29 7,99 8,59 9,3

 -muut toimintakulut 4,02 4,04 4,08 4,19 4,47 4,64 4,82 4,97 5,25 5,46 5,57 6,02 6,14 6,37 6,58 3,6

Korko- ja muut

rahoituskulut 0,43 0,43 0,32 0,34 0,34 0,31 0,24 0,25 0,26 0,33 0,44 0,68 0,34 0,36 0,48 0,8

(3) Menot yhteensä 18,57 19,09 19,52 20,54 21,98 23,05 24,02 25,26 26,57 27,85 29,34 31,86 32,82 34,21 35,96 4,8



 

 

 

 

Kuvio 6. Kuntien ja kuntayhtymien menot 1997–2011 (1997=100) 

 
 
 

HENKILÖSTÖMENOT olivat tarkasteluajanjakson merkittävin toimintakuluerä. Ne muodostivat 

lähes 60 prosenttia kaikista toimintakuluista. Henkilöstökulut kasvoivat keskimäärin 4,1 

prosenttia vuodessa. Kunta-alan ansiotaso kohosi keskimäärin 3,5 prosenttia vuodessa, mikä 

selittää valtaosan henkilöstökulujen noususta. Kansantalouden tilinpidon mukaan 

paikallishallinnon työllisten lukumäärä lisääntyi vuodesta 1997 vuoteen 2011 noin 42 tuhannella 

henkilöllä (keskimäärin 0,7 prosenttia vuodessa). Työllisten lukumäärä oli noin 464 tuhatta 

henkilöä vuonna 2011. 

1990-luvun puolivälissä kunnat ja kuntayhtymät turvautuivat henkilöstön määräaikaisiin 

lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin. Paras-hankkeen aikana (päättyy vuoden 2012 lopussa) tämän 

kaltaiset toimenpiteet ovat olleet verrattain harvinaisia. Kunta-alalla henkilöstökustannusten 

kehitys määräytyy pitkälti työmarkkinajärjestöjen sopimien virka- ja työehtosopimusten 

perusteella. Kunnilla ja kuntayhtymillä on työnantajina mahdollisuus tehdä paikallisia 

sopimuksia.  

PALVELUJEN OSTOT sisältävät asiakaspalvelujen ostoja muilta tuottajilta sekä kuntien omassa 

suoritetuotannossaan käyttämiä palveluja. Asiakaspalveluiden ostot ovat lisääntyneet erityisen 

ripeästi viime vuosina. Kuntien ja kuntayhtymien keskinäiset ostot on eliminoitu laskelmassa. 

Palvelujen ostojen arvo kasvoi tarkasteluajanjaksona 3,5-kertaiseksi eli keskimäärin 9,3 

prosenttia vuodessa. Tämä merkitsee noin 5,5 prosentin määrällistä vuotuiskasvua, kun ansio- ja 

muun kustannustason kohoaminen puhdistettu luvuista.  Muiden toimintakulujen kasvuvauhti 

oli tarkasteluajanjaksona maltillista. 

KORKO- JA RAHOITUSKULUJEN vuosittainen määrä on pysynyt alle puolessa miljardissa eurossa 

tarkasteluajanjaksona. Poikkeuksena on vuosi 2008. Tuolloin korkotason nousun seurauksena ja 

lainanoton lisääntymisen johdosta kulujen yhteismäärä kohosi poikkeuksellisesti lähes 700 

miljoonaan euroon. Korkotason alhaisuuden johdosta rahoituskulujen nimellismäärä oli vuonna 

2011 tarkasteluajanjakson alun tasolla.   



 

 

 

 

 

5.1 Talousarvion toteutumisen arviointiperusteet 

Talousarvion toteutumisen arvioinnissa S&P tarkastelee erityisesti kahta tunnuslukua: (i) 

vuosikatetta7 sekä (ii) rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran saldoa.  

Korkeimman pistearvon (pistearvo 1) saaminen edellyttää, että rahoituslaskelman toiminnan ja 

investointien rahavirran saldo ei ole negatiivinen, ja että vuosikatteen suhde toimintatuottoihin 

on vähintään 5 prosenttia.  

Lisäksi S&P huomioi laadullisia tekijöitä, jotka voivat korottaa tai laskea talousarvion 

toteutumista koskevaa pistearvoa. 

Odotettavissa olevat rakenteelliset uudistukset aikajakson keskiarvoon verrattuna sekä 

kuntayksikön merkittävät kassavarannot voivat korottaa laskennallista pistearvoa. 

Odotettavissa olevat rakenteelliset taantumat sekä toimintojen ailahtelevaisuus, joka liittyy 

korkeaan inflaatioon, tuottojen liialliseen kausiluontoisuuteen, riippuvuuteen valtionosuuksista 

tai altistumiseen erilaisille riskeille, puolestaan alentavat laskennallista pistearvoa. Laskennallista 

arvoa alentaa myös kassasta maksujen aliarviointi, joka johtuu merkittävästä alikulutuksesta, 

maksamattomista veloista tai julkisten yritysten kautta hoidetusta rahoituksesta, joka ei näy 

kunnan talousarviossa. (S&P 2010: 31–33). 

 

5.2 Vuosikatteen suhde toimintatuottoihin 

Vuosikatteen suhteuttaminen toimintatuottoihin heijastelee, missä määrin kunta voi rahoittaa 

toimintakulujaan ja julkisia palvelujaan toistuvilla tuloilla, tyypillisesti veroilla, tuotoilla ja 

avustuksilla. Korkea vuosikate (yli 5 % toimintatuotoista) indikoi, että kunnalla on 

omarahoituskapasiteettia, jota voi käyttää osittain tai kokonaan kattamaan investointeja. Matala 

vuosikate (alle 5 %) puolestaan viittaa heikompaan omarahoituskapasiteettiin, jonka johdosta 

kunta on myös haavoittuvaisempi pitkittyneille laskusuhdanteille tai odottamattomille 

taloudellisille shokeille.  

Yhtämittainen toiminta-alijäämä ilmentää, että kunta tarvitsee lainarahaa pystyäkseen 

rahoittamaan jokapäiväiset toimintonsa. S&P arvion mukaan pitkällä aikavälillä tällainen tilanne 

on kestämätön. Pitkittynyt toiminta-alijäämä osoittaa, että kunnan tulopohja ei riitä palvelujen 

ylläpitämiseen ja/tai että päättäjillä ei ole halua puuttua rakenteellisiin epätasapainoihin. S&P 

tarkastelee myös kertyvää vuosikatetta, koska se ilmentää, pystyykö kunta kattamaan 

tuotoillaan myös muuta omaisuutta kuin rahaa vastaan solmittujen velvoitteiden hoitamisen ja 

pääomakannan ylläpitämisen. (S&P 2010: 31–33). 

                                                        
7
 S&P:n operating balance vastaa (lähes) vuosikatetta suomalaisessa tilinpidossa. Erona vuosikatteeseen on ”valmistus 

omaan käyttöön” sekä aiemmin mukana ollut ”alv:n takaisinperintä”. Huom. myös, että S&P:n mukaan operating balance = 
adjusted operating revenues [miinus] adjusted operating expenditures; tässä operating revenues [miinus] operating 
expenditures. 



 

 

 

 

Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja investoinnit 

S&P:n mukainen toiminnallinen jäämä saadaan mukautettujen käyttötulojen ja käyttömenojen 

erotuksena. Se vastaa likimain kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelman mukaista vuosikatetta.  

Vuosikate kertoo tulorahoituksen riittävyydestä. Se osoittaa tulorahoituksen, joka juoksevien 

menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen 

lyhennyksiin. Tyypillistä on, että vuosikate voi vaihdella vuosittain. 

Suomalaiset kunta-alan toimijat suhteuttavat vuosikatetta kuntien poistoihin ja poistonalaisiin 

investointeihin. Tässä ajattelussa perusoletuksena on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate 

on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Mikäli vuosikate kattaa poistot, kunnan ei 

tarvitse velkaantua, realisoida käyttöomaisuuttaan tai pitkäaikaisia sijoituksiaan tai vähentää 

toimintapääomaansa.  

Koko maan tasolla vuosikate on riittänyt poistoihin lähes koko tarkastelukauden muutamaa 

vuotta lukuun ottamatta (Taulukko 5, Kuvio 7).  

 

Taulukko 5. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate, poistot ja investoinnit 1997–2011  
käyvin hinnoin (mrd €) 
 

  

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto 

 

Kuntien investointimenot sisältävät etupäässä kunnallisen infrastruktuurin ylläpitoon ja 

uusimiseen liittyviä kustannuksia. Poistonalaisia investointeja ovat muun muassa päiväkodit, 

koulut, sairaalat, vanhusten hoitolaitokset ja muut rakennukset, katu- ja johtoverkostot sekä 

koneet ja laitteet. Muita kuin poistonalaisia investointeja ovat maa- ja vesialueiden sekä 

osakkeiden ja osuuksien hankinta.  

Tarkastelukautena investointimenot kasvoivat keskimäärin lähes 5 prosenttia vuodessa. Vuoden 

2010 poikkeuksellisen korkean investointimenojen ja -tulojen tason selittää pääkaupunkiseudun 

kuntien liiketoimet ympäristöhallintonsa järjestämisessä. Investointitulojen osuus 

investointimenojen rahoituksessa vaihteli 20 ja 50 prosentin välillä. 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* keskim.

97-11 tai

muutos-%

keskim./v

(4) Vuosikate 1,25 1,49 1,58 1,70 1,95 2,26 1,58 1,44 1,48 2,10 2,39 2,40 2,31 3,03 2,54 1,97

Poistot ja arvonalent. 1,22 1,27 1,36 1,42 1,45 1,56 1,61 1,69 1,76 1,78 1,84 1,94 2,04 2,16 2,23 4,4

Vuosikate/poistot, % 103 117 116 119 135 145 98 85 84 118 130 124 113 140 114 116

(5) Investointimenot yht. 2,28 2,50 2,33 2,85 3,04 3,00 3,20 3,29 3,23 3,55 3,79 4,13 3,99 5,69 4,31 4,7

(5a) Poistonalaiset invest. 2,00 2,09 2,03 2,29 2,53 2,63 2,78 2,89 2,88 3,09 3,25 3,70 3,47 4,45 3,53 4,2

Vuosikate/poiston-

alaiset investoinnit, % 63 71 78 74 77 86 57 50 51 68 73 65 66 68 72 68

(6) Investointitulot yht. 0,57 0,80 0,99 1,17 0,70 0,89 0,87 0,84 1,14 1,78 1,11 1,12 0,91 2,67 0,99 4,0

Investoinitulot/-menot, % 25 32 43 41 23 30 27 26 35 50 29 27 23 47 23 32



 

 

 

 

Kuvio 7. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate suhteessa poistoihin ja poistonalaisiin 
investointeihin sekä investointitulojen suhde investointimenoihin 

 

 

5.3 Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirrat  

Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirtoja tarkastelemalla S&P selvittää (i) missä 

määrin kunnat pystyvät toimintansa avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytystensä 

säilyttämiseen ilman ulkopuolisia rahoituslähteitä ja (ii) kuinka paljon rahavirtoja kohdistuu 

investointeihin (S&P 2010: 32). 

Kuntien ja kuntayhtymien toiminnan ja investointien rahavirta8 

Toiminnan ja investointien rahavirta on kuntien rahoituslaskelman erä, joka saadaan 

vähentämällä vuosikatteesta nettoinvestoinnit ja ottamalla laskelmassa huomioon satunnaiset 

erät nettona sekä tulorahoituksen korjauserät (Taulukko 6). Satunnaisia tuottoja ja kuluja ovat 

sellaiset tulot ja menot, jotka perustuvat kunnan tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, 

kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Tulorahoituksen korjauserät sisältävät vuosikatteen 

korjaukset, joita ovat tuotoissa ja kuluissa esitetyt myyntivoitot tai -tappiot.  

Kuviossa 8 aikasarjaa on verrattu kuntien ja kuntayhtymien lainakannan muutoksiin. 

Tarkasteluaikavälillä aikasarjojen keskimääräiset itseisarvot ovat lähes identtiset eli viidentoista 

vuoden keskiarvojen itseisarvot ovat runsaat puoli miljardia euroa.  

Useimmissa tapauksissa aikasarjojen etumerkit ovat vastakkaisia siten, että rahavirran ollessa 

etumerkiltään negatiivinen lainakannan vastaava muutos on ollut positiivinen. Lainakanta on 

                                                        
8
 Tämä aikasarja kuvaa jäännöserää, joka saadaan vähentämällä taulukon 5 mukaisesta toiminnallisesta jäämästä eli 

vuosikatteesta pääomamenot ja lisäämällä pääomatulot. Oheisessa taulukossa kyseinen aikasarja on konstruoitu kuntien 
tilinpidon käsitteisiin perustuen. 



 

 

 

 

tarkastelukautena alentunut kaksi kertaa eli vuosina 1998 ja 1999. Rahavirtaa kuvaava aikasarja 

on ollut etumerkiltään positiivinen kolme kertaa. 

Kansantalouden tilinpidossa paikallishallinnon nettoluotonanto vastaa käsitteeltään toiminnan ja 

investointien rahavirtaa. Sektorirajauksen ja taloustoimien määrittelyjen vuoksi aikasarjojen 

lukuarvot yleensä poikkeavat.  Kuntien liiketoiminta rajataan pääosin paikallishallinto-sektorin 

ulkopuolelle. Tämän johdosta paikallishallinnon nettoluotonotto muilta sektoreilta on ollut 

tarkasteluaikavälillä keskimäärin suurempaa kuin yllä kuvatussa aikasarjassa. Paikallishallinnon 

nettoluotonanto/otto on osa Emu-kriteeristön mukaista julkisyhteisöjen rahoitusjäämää. 

 

Taulukko 6. Kuntien ja kuntayhtymien toiminnan ja investointien rahavirta 1997–2011 
 käyvin hinnoin (mrd €)  

 

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto, Kansantalouden tilinpito 

 

Kuvio 8. Kunnan ja kuntayhtymien toiminnan ja investointien rahavirta verrattuna lainakannan 
muutoksiin (mrd €) 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* keskim.

97-11

(4) Vuosikate 1,25 1,49 1,58 1,70 1,95 2,26 1,58 1,44 1,48 2,10 2,39 2,40 2,31 3,03 2,54 1,97

(5a) Investointimenot -2,28 -2,50 -2,33 -2,85 -3,04 -3,00 -3,20 -3,29 -3,23 -3,55 -3,79 -4,13 -3,99 -5,69 -4,31 -3,41

(6) Investointitulot 0,57 0,80 0,99 1,17 0,70 0,89 0,87 0,84 1,14 1,78 1,11 1,12 0,91 2,67 0,99 1,10

Yhteensä (4)+(5)+(6) -0,46 -0,20 0,25 0,02 -0,39 0,15 -0,74 -1,01 -0,62 0,33 -0,29 -0,61 -0,77 0,01 -0,78 -0,34

  +Satunnaiset erät, netto -0,32 0,35 0,36 0,66 0,18 0,33 0,25 0,15 0,29 0,76 0,23 0,26 0,16 1,06 0,13 0,32

  +Tulorahoituksen korjauserät -0,10 -0,30 -0,48 -0,72 -0,27 -0,46 -0,44 -0,37 -0,60 -1,00 -0,53 -0,53 -0,39 -1,38 -0,46 -0,54

(7) Toiminnan ja inves-

      tointien rahavirta -0,87 -0,15 0,13 -0,03 -0,48 0,02 -0,93 -1,24 -0,94 0,09 -0,59 -0,88 -1,00 -0,31 -1,11 -0,55

Lainakannan muutos 0,13 -0,01 -0,23 0,16 0,28 0,52 0,77 1,02 1,08 0,70 0,60 0,58 1,29 0,79 0,61 0,55

Paikallishall. nettoluotonanto -0,60 -0,31 -0,24 0,20 -0,66 -0,59 -1,07 -1,26 -1,23 -0,61 -0,33 -0,79 -1,18 -0,35 -0,85 -0,66



 

 

 

 

 

6.1 Maksuvalmiuden arviointiperusteet 

Kuntatalouksien maksuvalmiutta arvioidessaan S&P selvittää, miten likviditeettiin liittyvät 

sisäiset ja ulkoiset tekijät – olemassa olevien kassavarantojen ja nopeasti likvidoitavien varojen 

määrä sekä mahdollisuus hankkia rahoitusta pääomamarkkinoilta – vaikuttavat kuntatalouksien 

kykyyn hoitaa velanhoitokustannuksensa tulevaisuudessa.  

Arvio koostuu kolmesta tekijästä: sisäisestä maksuvalmiudesta, maksuvalmiusjärjestelyistä sekä 

ulkoisesta maksuvalmiudesta. S&P arvioi kuntatalouksien käteisvarannot ja myyntikelpoiset 

arvopaperit, maksuvalmiusjärjestelyt, mahdollisuuden saada rahoitusta pääomamarkkinoilta 

sekä vuoden aikana suunnitellut kassavirrat – kassatulot ja kassasta maksut – huomioiden niiden 

kausiluonteisuuden sekä joustavuuden talouden eri toiminnoille. S&P arvioi kunkin 

kuntatalouden toimintaa sen omassa kansallisessa viitekehyksessä.  

Kokonaisarvioon vaikuttavat lisäksi erityiset stressianalyysit. Ne ovat testejä, joissa S&P arvioi 

hypoteettisen ennusteen avulla kuntatalouksien mahdollisuutta selvitä tilanteesta, jossa sen 

mahdollisuus saada ulkopuolista rahoitusta 3–6 kuukauden aikana häiriintyy (S&P 2010: 39). 

Yleisesti, kuntatalouksien velan- ja maksuvalmiuden hallinta sekä riskienhallinta ovat osa 

talouden johtamisen pisteytystä, jota käsiteltiin edellä luvussa 3. 

Korkeimman pistearvon (pistearvo 1; ”erittäin myönteinen”) saaminen edellyttää, että 

kuntatalouden käteis- ja likvidit varat ylittävät tulevien 12 kuukauden aikana kunnalle koituvat 

velanhoitokustannukset. 

Lisäksi S&P huomioi laadullisia tekijöitä, jotka voivat korottaa tai laskea maksuvalmiutta 

koskevaa pistearvoa. 

Poikkeuksellisen hyvä tai vahva maksuvalmius korottaa laskennallista pistearvoa. Myös sillä, että 

keskuspankki voi ostaa kuntatalouksien lainoja, tai että kuntatalouksien sisäinen tulorahoitus on 

vahva muihin verrattuna, on laskennallista arvoa korottava vaikutus. 

Heikko tai epävarma ulkoinen maksuvalmius, erittäin suuret odotettavissa olevat 

rahoitustarpeet sekä epävarmat tulonäkymät puolestaan laskevat laskennallista arvoa. Lisäksi 

sillä, että kuntien velanhoitoa ei ole laissa määritelty etusijalla olevaksi menoksi, on 

laskennallista arvoa vähentävä vaikutus. (S&P 2010: 34–39). 

 

6.2 Kuntien ja kuntayhtymien lainanhoitokustannukset 

Lainanhoitokustannuksiin luetaan vuosittain maksetut korot ja lainojen lyhennykset. S&P 

edellyttää näihin sisällytettävän ainoastaan pitkäaikaisten eli yli vuoden pituisten lainojen 

hoitokustannukset. Suomessa tilastoissa ei eritellä pitkäaikaisista ja lyhytaikaisista lainoista 

maksettuja korkoja. Lyhytaikaisten lainojen korkomenot ovat joitakin poikkeustapauksia lukuun 

ottamatta kuntakentässä taloudelliselta merkitykseltään melko vähäiset. Myöskään 

mahdollisissa rahoitusleasing-sopimuksissa sisällä olevia korkomenoja ei ole saatavissa 

taloustilastoista.  



 

 

 

 

Kuntien ja kuntayhtymien korkomenot vaihtelivat 200–400 miljoonan euron välillä 

tarkastelukautena (Taulukko 7). Korkomenojen määrään vaikuttavat lainakanta ja korkotaso. 

Kuntien ja kuntayhtymien lainoistaan maksamien korkojen taso on alentunut viime vuosina 

merkittävästi yleisen korkotason alentumisen ja lainaehtojen marginaalien muutosten 

seurauksena. Keskimääräinen efektiivinen korkotaso on viime vuosikymmenen alun jälkeen 

vakiintunut kolmen kuukauden euriborin ja valtion 10 vuoden koron välimaastoon. Aivan viime 

vuosina keskikoron tasoon ovat osaltaan vaikuttaneet kohonneet marginaalit. 

 

Taulukko 7. Kuntien ja kuntayhtymien lainanhoitokustannukset 1997–2011 käyvin hinnoin (mrd €) 

 

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto 

 

LAINANHOITOKATE saadaan, kun verrataan vuosikatetta ja lainanhoitokustannuksia keskenään. 

Lainanhoitokustannukset olivat 1–1,8 miljardin euron välillä tarkasteluajanjaksona.  

Lainanhoitokate kertoo omalla tavallaan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen 

ja lyhennysten maksuun. Jos tunnusluku on yksi tai enemmän, vuosikate (pois lukien 

korkokulujen vaikutus) riittää korkokulujen ja lyhennysten hoitoon. Jos tunnusluvun arvo jää alle 

yhden, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan 

omaisuutta tai vähentämään rahavaroja.  

Kuntien ja kuntayhtymien keskimääräinen vuotuinen lainanhoitokate on vaihdellut 

tarkasteluajanjaksona 1,3–2,4:n välillä. Keskimäärin ottaen kuntien lainanhoitokate on ollut 

viime vuosina hyvä eli likipitäen lukuarvoltaan kahden luokkaa. Kuntakohtaiset erot voivat 

vuosittain olla merkittävät.  Lainanhoitokatteen ja korkotason kehittymistä on kuvattu  

kuviossa 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

(8) Korkomenot 0,31 0,29 0,24 0,24 0,26 0,21 0,19 0,19 0,21 0,27 0,36 0,43 0,29 0,30 0,35

Pitkäaik. lainojen lyhennykset 0,86 0,89 1,02 0,78 0,75 0,82 0,76 0,84 0,81 0,95 1,04 1,04 1,30 1,28 1,43

(9) Lainanhoitokustannukset 1,17 1,18 1,26 1,02 1,00 1,02 0,95 1,03 1,02 1,22 1,41 1,47 1,59 1,57 1,79

Lainakanta 4,10 4,09 3,87 4,03 4,32 4,83 5,61 6,62 7,71 8,41 9,01 9,60 10,88 11,67 12,28

Efektiivinen korko, % 7,7 7,0 6,0 6,2 6,2 4,5 3,6 3,1 2,9 3,3 4,2 4,6 2,9 2,6 3,0

Vuosikate 1,25 1,49 1,58 1,70 1,95 2,26 1,58 1,44 1,48 2,10 2,39 2,40 2,31 3,03 2,54

Lainanhoitokate (suhdeluku) 1,3 1,5 1,4 1,9 2,2 2,4 1,9 1,6 1,6 1,9 2,0 1,9 1,6 2,1 1,6



 

 

 

 

Kuvio 9. Kuntien ja kuntayhtymien lainanhoitokate 1997–2011 

 

 

6.3 Kuntien sisäinen maksuvalmius ja maksuvalmiusjärjestelyt  

Kassavirta-analyysissä S&P vertaa kuntatalouksien keskimääräisiä ja vähimmäiskassavarantoja 

sekä sisäistä tulovirran kehittämistä suhteessa vuosittaisiin velanhoitokustannuksiin ja muihin 

kassasta maksuihin. Likvidien varojen määritelmä toteutuu, jos (i) varat ovat esteettömät, ts. 

niihin ei liity lainasopimuksia eikä niitä ole korvamerkitty mihinkään erityisiin tarkoituksiin; (ii) 

varoilla ei tarvitse hoitaa päivittäisiä toimintakuluja tai suunniteltuja investointeja; ja jos (iii) 

varat ovat käytettävissä velanhoitokustannusten suorittamiseen. 

Voidakseen arvioida likvidien varojen määrän S&P tekee kaksi laskennallista selvitystä. Yhtäältä 

se selvittää sellaisten käteisvarojen määrän, joka ei ole käytettävissä velanmaksuun. Toisaalta se 

arvioi sellaisten investointien markkinariskiä, jotka on merkattu tai joihin on sitouduttu muuta 

omaisuutta kuin rahaa vastaan. Tämä sisältää vain erittäin likvidit varat ja omaisuuden, joihin 

S&P soveltaa kiinteätuottoisten arvopaperien ja osakepääoman käypää arvoa huomioidakseen 

mahdolliset heilahteluja aiheuttavat tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat esim. korkotaso, 

maksuvalmius, valuuttakurssien vaihtelu, luottoriskit sekä osakekurssiriskit.9 

Kassavarantojen kausiluonteisuudesta johtuen S&P täydentää arviotaan erilaisilla laadullisilla 

kriteereillä. Tällaisia kriteereitä ovat (i) vuosittaiset kausivaihtelut ja kassavirtojen heilahtelut;  

(ii) odotettavissa olevat velkojen kuoletukset; (iii) tulevaisuuden rahoitustarpeet 

käyttöpääomasta investointeihin; sekä (iv) sisäisen maksuvalmiuden yleinen potentiaali. 

 

                                                        
9
 Katso lisää S&P (2009) Methodology And Assumptions For Analyzing The Liquidity Of Non-U.S. Local And Regional 

Governments And Related Entities And For Rating Their Commercial Paper Programs, October 15, 2009. 



 

 

 

 

Vaikka käteis- ja nopeasti realisoitavat varat ovat tärkeimmät maksuvalmiuden osatekijät, monet 

kuntakonsernit käyttävät myös muita maksuvalmiusjärjestelyjä rahoittaakseen toimintojaan ja 

varmistaakseen maksuvalmiutensa (S&P 2010: 34–35). S&P arvioi kuntien 

maksuvalmiusjärjestelyjen laatua sellaisten tekijöiden avulla, joilla se katsoo olevan vaikutusta 

siihen, missä määrin kunnilla on mahdollisuus saada käteistä kaikissa olosuhteissa.10 

Kuntien menettelytapoja maksuvalmiuden ylläpitämisessä on esitelty luvussa 3.7. Keskimäärin 

kuntien kassavarat vastaavat vajaan 40 päivän kassamenoja. Kunnilla on käytössään 

kuntatodistusohjelmia eri rahoituslaitosten kanssa maksuvalmiuden hoitoon ja kassanhallintaan. 

Kuntatodistus on kunnan tai kuntayhtymän liikkeelle laskema lyhytaikainen (alle 12 kuukautta) 

velkasitoumus.   

 

6.4 Ulkoinen maksuvalmius 

Markkinaehtoinen rahoitus – pankkilainat, arvopaperit ja yritystodistukset – on tärkeä 

rahoituslähde kuntasektorille erityisesti kehittyneiden pääomamarkkinoiden maissa. Vallitseva 

lainsäädäntö voi vaikuttaa merkittävästi kuntasektorin mahdollisuuteen saada rahoitusta 

pääomamarkkinoilta – myönteisesti tai kielteisesti. Laki voi esimerkiksi rajoittaa erilaisten 

velkainstrumenttien käyttämistä maksuvalmiuden edistämisessä. Tästä johtuen S&P pyrkii 

huomioimaan kansalliset ja yksilölliset erityispiirteet, joilla voi olla vaikutusta kuntatalouksien 

ulkoiseen maksuvalmiuteen.  

Näitä erityispiirteitä ovat: (i) lakisääteinen viitekehys; (ii) kotimaisten pankkien vahvuus ja 

monipuolisuus yleisesti sekä erityisesti kuntasektorin lainoittamisen näkökulmasta; (iii) 

kotimaisten arvopaperimarkkinoiden kehitys yleisesti sekä erityisesti kuntasektorin 

näkökulmasta; sekä (iv) yksittäisten kuntayksiköiden mahdollisuus saada rahaa 

pääomamarkkinoilta ja/tai pankeista.  

Arviossaan S&P jakaa kunnat viiteen luokkaan sen perusteella, minkälainen mahdollisuus niillä 

on saada ulkoista rahoitusta. ”Poikkeuksellisen hyviä” ovat vahvat kuntataloudet, joilla on laissa 

määritelty mahdollisuus ulkopuoliseen rahoitukseen kuntien yhdessä omistaman pankin tai 

rahoituslaitoksen kautta. ”Epävarmoja” puolestaan ovat kuntataloudet, joiden mahdollisuudet 

käyttää velkainstrumentteja maksuvalmiuden hoitamisessa on laissa rajoitettu, joiden kotimaiset 

pääomamarkkinat ovat alikehittyneet sekä joilla on heikko kotimainen pankkijärjestelmä (BICRA 

7–10) ja vain vähän kuntasektorille lainaavia pankkeja. (S&P 2010: 35–37). 

Kuntien velanhallintatapoja ja -oikeuksia on esitelty luvussa 3.6. 

Kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä on osaltaan varmistamassa kuntien ulkoista 

maksuvalmiutta. Rahoituksen edullisuuden lisäksi tarkoituksena on varmistaa rahoituksen 

saatavuus kaikissa olosuhteissa. Kuntarahoitus on kuntasektorin merkittävin rahoittaja. Vuonna 

2011 Kuntarahoituksen osuus kunnille kyseisenä vuonna myönnetyistä lainoista oli noin 80 

prosenttia ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta lähes 100 prosenttia. 

Kuntien velkaantuneisuutta ja lainakannan kehitystä käsitellään tarkemmin luvussa 7.  
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 Katso lisää S&P (2009). 



 

 

 

 

 

7.1 Velkaantuneisuuden arviointiperusteet 

Velkaantuneisuus on tärkeä mittari kuntien taloudentilan ja luottokelpoisuuden arvioinnissa, 

joskaan se ei automaattisesti määritä kuntatalouksien luottokelpoisuutta. 

S&P on havainnut, että niillä kuntatalouksilla, joiden luottokelpoisuus vastaa 

investointikelpoisuutta, on keskimäärin korkeampi velkaantuneisuusaste kuin alemman 

luottoluokituksen talouksilla. Tätä selittää korkeamman luottoluokituksen kuntatalouksien 

parempi mahdollisuus saada rahoitusta. Niillä on helposti ennustettava tulo- ja menorakenne 

sekä enemmän joustoa talousarviossa. Jos katsotaan ääritilanteita, S&P:n arvion mukaan 

velkansa laiminlyöviä kuntatalouksia ovat tyypillisesti kunnat, joilla on suhteellisen alhainen 

velkaantumisaste.  

S&P evaluoi kuntatalouksien velkaantuneisuutta kolmen arviointiperusteen kautta: (i) arvioidut 

velat ja korot tulevaisuudessa; (ii) velkojen kustannusten mahdolliset markkinaheilahtelut; sekä 

(iii) arvioidut muut mahdolliset pitkän ajan velvoitteet, kuten eläkkeet (S&P 2010: 39). 

Korkeimman laskennallisen arvon (pistearvo 1) voi saada, mikäli verotuettujen velkojen suhde 

kuntayhteisön toimintatuottoihin on alle 30 prosenttia, ja mikäli korkojen suhde 

toimintatuottoihin on alle 5 prosenttia. 

Tämän lisäksi S&P arvioi laadullisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa korottavasti tai alentavasti 

laskennalliseen pistearvoon.  

Mikäli velkaantuneisuus on vähentynyt poikkeuksellisen korkean vuosikatteen ansiosta, on sillä 

laskennallista arvoa korottava vaikutus. Sama pätee tilanteessa, jossa kunta on ottanut velkaa 

lainatakseen sitä edelleen kunnallista palvelutehtävää suorittavalle yhteisölle, joka kattaa 

velanhoidon tuotoillaan.  

Pistearvoa alentavia tekijöitä puolestaan ovat velkaantuneisuuden merkittävät, 

markkinariskeistä johtuvat heilahtelut. Näitä ovat korkotason tai valuuttakurssien muutoksista, 

erittäin lyhyellä aikavälillä (tyypillisesti alle kaksi vuotta) erääntyvistä lainoista, ja 

johdannaisinstrumenttien aggressiivisesta käytöstä johtuvat kustannus- ja velkatason nousut. 

Lisäksi jos kattamattomien eläkevastuiden määrä ylittää 50 prosenttia toimintatuotoista, ja 

mikäli kunnalla ei ole selvää suunnitelmaa, miten alijäämä saataisiin kurottua, on tällä 

laskennallista arvoa alentava vaikutus. (S&P: 39–42). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.2 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta ja rahavarat 

S&P:n (2010: 48) mukainen suora velka on niiden velkojen ja velvoitteiden määrä, jotka kunnan 

tai kuntayhteisön tulee maksaa toiselle osapuolelle tehdyn sopimuksen tai laillisen velvoitteen 

nojalla. Käsite kattaa vain ne velat, joiden hoitoon kunta suoraan itse osallistuu.  

Kuntien kirjanpidossa vieras pääoma jaetaan kahdeksi pääryhmäksi: pitkäaikaiseksi ja 

lyhytaikaiseksi vieraaksi pääomaksi. Pitkäaikainen tarkoittaa velkaa, joka erääntyy maksettavaksi 

yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Lyhytaikainen tarkoittaa velkaa, joka erääntyy 

maksettavaksi vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa. Tilinpäätöstä seuraavana vuonna 

erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset siirretään tilinpäätöksessä pitkäaikaisesta 

lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakanta saadaan 

vähentämällä taseen koko vieraasta pääomasta seuraavat erät: saadut ennakot, ostovelat, 

siirtovelat, liittymismaksut ja muut velat. Lainakanta sisältää muun muassa 

joukkovelkakirjalainat, lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta, julkisyhteisöiltä ja muilta 

luotonantajilta.  

Kuntien ja kuntayhtymien keskinäiset lainat on eliminoitu taulukossa 8 esitetyssä, kuntien suoraa 

velkaa kuvaavassa aikasarjassa.  Kun suorista veloista vähennetään kunnan käteis- ja kassavarat 

ja likvidit saatavat, saadaan kunnan ja kuntayhtymän talous- ja toimintatilaston mukaiset 

rahavarat. Rahavaroihin luetaan kunnan rahoitusomaisuusarvopaperit sekä rahat ja 

pankkisaamiset. 

 

Taulukko 8. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta ja rahavarat 1997–2011 käyvin hinnoin (mrd €) 

 

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto 

 

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta on kohonnut tarkasteluajanjaksona neljästä miljardista 

eurosta runsaaseen kahteentoista miljardiin euroon eli kolminkertaiseksi. Vuotuinen 

suhteellinen kasvuvauhti on ollut noin 8 prosenttia. Kuntien liikelaitosten lainakanta on 

kohonnut huomattavasti hitaammin. Kuntakonsernin lainakanta, joka sisältää edellisten ohella 

kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen lainakannan, on kohonnut 

vuoteen 2010 mennessä noin kaksinkertaiseksi. Tytäryhteisöjen lainakanta on tuona aikana 

lisääntynyt keskimäärin 4,3 % vuodessa. Lainakantojen ja rahavarojen kehitystä on kuvattu 

kuviossa 10. 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* muutos-%

keskim./

vuosi

(10) Kuntien ja ky:n lainakanta 4,10 4,09 3,87 4,03 4,32 4,83 5,61 6,62 7,71 8,41 9,01 9,60 10,88 11,67 12,28 8,1

 siitä: (14) Liikelaitokset 1,04 1,04 1,04 1,22 1,27 1,45 1,29 1,26 1,47 1,44 1,27 1,34 1,50 1,27 1,5

Kuntakonsernien lainakanta 11,60 12,02 12,18 12,74 13,46 14,35 15,52 16,75 18,04 18,95 19,82 20,84 22,78 24,61 6,0

siitä: (14) tytäryhteisöt 7,50 7,92 8,32 8,71 9,14 9,51 9,91 10,13 10,34 10,54 10,81 11,25 11,90 12,94 4,3

Kuntien ja ky:n rahavarat 2,64 2,54 2,69 3,16 3,08 3,34 3,31 3,23 3,19 4,12 4,30 4,04 4,22 4,76 4,53 3,9

(11) Lainakanta - rahavarat 1,47 1,55 1,18 0,88 1,24 1,49 2,30 3,40 4,52 4,29 4,71 5,55 6,66 6,91 7,75 12,6



 

 

 

 

Kuvio 10. Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien tytäryhteisöjen lainakanta verrattuna kuntien ja 
kuntayhtymien rahavaroihin 1997–2011 (1997=100) 

 

 

7.3 Kuntien arvioitu velkaantuneisuus tulevaisuudessa 

Arvioidessaan kuntatalouksien velkaantuneisuutta tulevaisuudessa S&P tarkastelee velan ja 

velanhoidon kustannusten määrää tulevaisuudessa verrattuna odotettavissa oleviin tuloihin. 

Tämä sisältää myös kuntaomisteisten yhtiöiden ja säätiöiden velat. 

Arviossa huomioidaan olemassa olevat sitoumukset – jotka ovat tyypillisesti erilaisia takauksia – 

sekä moraaliset velvoitteet, joita kuntatalouksilla voi olla, liittyen esimerkiksi kuntien 

omistusosuuksien suuruuksiin kuntayhtiöissä ja sekä siihen, millainen rooli näillä yhtiöllä on 

kuntatalouksissa. Arviossa huomioidaan myös kuntayhtiöiden maksukyky. 

Kansainvälisessä vertailussa S&P käyttää mittarina verotuettujen velkojen suhdetta 

kuntakonsernin tuottoihin. Tämä tarkoittaa kaikkien niiden takausten, velkojen ja velvoitteiden, 

jotka kunnan on maksettava toiselle osapuolelle tehdyn sopimuksen perusteella ja joiden 

hoitoon kunta osallistuu, suhdetta koko kuntakonsernin tuottoihin. 

Lisäksi S&P vertaa korkojen suhdetta tuottoihin eli selvittää kuinka suuren osuuden tuloistaan 

kuntatalous käyttää velanhoitokustannusten kattamiseen. Näin pystytään tekemään päätelmiä 

velkatilanteen vakaudesta. (S&P 2010: 39–42). 

Kuntien varojen ja maksuvalmiuden hallinnan periaatteet on esitelty edellä luvussa 3.7. Viimeisin 

ennuste kuntien velkaantumisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen on esitelty kuviossa 11. 

 

 

 



 

 

 

 

Kuvio 11. Valtion ja kuntien velan kehitys suhteessa bruttokansantuotteeseen 1975–2016 

 

Lähde: Tilastokeskus | Ennuste vuosille 2012–2016: Valtiovarainministeriö 
 

7.4 Altistuminen markkinariskeille 

Arvioidessaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa velanhoitokustannusten heilahteluihin, S&P 

huomioi erityisesti korko- ja valuuttariskit, johdannaissopimukset sekä velkojen erääntymiset. 

KORKORISKIEN arvioinnissa S&P tarkastelee missä määrin velanhoito on altis korkotason 

vaihtelulle tai muihin lainanhintaan vaikuttaville tekijöille. Se analysoi kuntatalouksien 

seurantamekanismeja sekä sitä, miten kuntataloudet reagoivat ja suojautuvat epäsuotuisia 

korkomuutoksia vastaan.   

VALUUTTARISKIEN osalta keskeistä on arvioida valuuttakurssimuutosten haitallisia vaikutuksia 

sekä sitä, miten kuntataloudet suojautuvat niitä vastaan: millaisia seurantamekanismeja ja 

millaista riskien arviointia kunta toteuttaa. Lisäksi S&P arvioi, kuinka epävakaita valuuttojen 

vaihtokurssit ovat. 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN käyttöä ei katsota haitalliseksi, mikäli niillä pyritään nimenomaan 

suojautumaan markkinariskeiltä. S&P arvioi, millaisiin sopimuksiin kunnat ovat sitoutuneet; onko 

kyse suojautumisesta, kaupanteosta vai kustannusten vähentämisestä. Lisäksi se katsoo 

millaisilta riskeiltä kunnat ovat pyrkineet suojautumaan ja missä laajuudessa: mikä on johdon 

riskinsietokyky sekä kyky käyttää johdannaisia suojautumiseen ja ylipäänsä ymmärtää 

toimintaan liittyvät riskit sekä missä määrin johdannaiset uhkaavat kuntien maksuvalmiutta. 

Velkojen erääntymisen suhteen S&P katsoo, että kuntayksikkö, jolla on hyvin lyhyellä aikavälillä – 

alle kahden vuoden aikana – erääntymässä paljon lainoja, on altis korkotason vaihtelulle. 

Vastaavasti sitä suurempi osa kokonaisvelasta saattaa edellyttää rahoituksen 

uudelleenjärjestelyjä. (S&P 2010: 40–42). 

Kuntien velanhallintatapoja on selvitetty edellä luvussa 3.6. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Valtio Kunnat



 

 

 

 

7.5 Muut pitkän aikavälin velvoitteet 

Muut pitkän aikavälin velvoitteet viittaavat erityisesti eläkemaksuihin. Varsinkin maissa, joissa 

kuntatyöntekijöiden eläkemaksut ovat kuntien vastuulla, tällaisilla velvoitteilla voi olla 

vaikutuksia kuntien luottokelpoisuuden määrittelyssä; riippuen paikallisten eläkejärjestelyiden 

luonteesta, kuntasektorin työntekijöiden väestöprofiilista sekä siitä, miten tulevat velvoitteet on 

katettavissa taloudellisesti. 

S&P määrittää ennalta rahastoimattomat eläkekulut velkaluonteisiksi. Ne ovat osa 

nettorahoitussitoumuksia, joka käsittää kattamattomien eläkevastuiden lisäksi verotuetut velat 

eli kuntakonsernin velat, joista kuntalaiset viime kädessä vastaavat. (S&P 2010: 40–41). 

Kuten väestörakenteen muutosta käsittelevässä luvussa (2.4) todettiin, koko Suomea koskeva 

haaste lähitulevaisuudessa on huoltosuhteen heikkeneminen. Eläkemenojen nopea kasvu 

ajoittuu 2010-luvulle. Muutokseen on eläkejärjestelmässä varauduttu etukäteisrahoituksella.  

 

  



 

 

 

 

 

8.1 Vastuusitoumusten arviointiperusteet 

Arvioidessaan kuntien luottokelpoisuutta S&P huomioi myös kuntien vastuusitoumukset. 

Satunnaisilla vastuusitoumuksilla viitataan velvoitteisiin, jotka voivat toteutua tietyissä 

olosuhteissa, ja jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa kunnan taloudelliseen tilanteeseen. 

Vastuusitoumukset eivät yleensä näy taseessa, vaikka järkevät kuntataloudet voivat ennakoida 

tällaisia riskejä huomioimalla ne jo talousarviovaiheessa ja varautua niihin tarvittavin järjestelyin 

etukäteen. 

Satunnaisia vastuusitoumuksia on vaikea ennakoida. Ne voivat olla seurausta lukemattomista 

erilaisista riskeistä, ja ne saattavat luonteensa vuoksi vaihdella merkittävästi maasta toiseen. 

Tämän vuoksi S&P perustaa arvionsa lähinnä laadullisiin kriteereihin, keskittyen erityisesti 

vastuusitoumusten luonteeseen, aineellisuuteen ja kuntien seurantajärjestelmiin. S&P huomioi 

myös varat, jotka on varattu riskien toteutumisen varalle.  

Yleisimpiä vastuusitoumuksia ovat voittoa tavoittelemattomat kuntien määräämisvallassa olevat 

yhtiöt ja yhteisöt, jotka operoivat riskialttiilla sektoreilla, voittoa tavoittelevat kuntien 

määräämisvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt, julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (PPP), 

sekä erilaiset omistusosuuksien siirrot, luotot, vakuutukset ja takuut. 

Arviossaan S&P pisteyttää vastuusitoumukset asteikolla 1–5:een. Parhaimman pistearvon 

(pistearvo 1) edellyttää, että kunnilla on vain rajallinen määrä vastuusitoumuksia: ei liian suuria 

kuntien määräämisvallassa olevia yhtiöitä ja yhteisöitä, ei meneillään olevia suuria, oikeudellisia 

prosesseja, ei PPP:itä tai luottoja eikä kattamattomia työsuhteenjälkeisiä maksusitoumuksia 

(OPEB). Kunnalla voi olla osuuksia kuntien yhtiöissä, mutta näiden yhtiöiden tulee operoida 

matalan riskin teollisuudessa ja olla taloudellisesti vahvoja. Ominaista yhtiöille tulee olla, että ne 

ovat pikemminkin tulolähde kuin velvoite.  

(S&P 2010: 46). 

 

8.2 Kuntien vastuusitoumukset 

Suuret voittoa tavoittelemattomat yhtiöt: Kuntaa voivat rasittaa kuntien määräysvallassa 

olevien yhtiöiden tai yhteisöjen kautta tulevat riskit: viralliset takaukset tai moraaliset 

velvoitteet, jotka voivat johtua poliittisista, taloudellisista tai sosiaalisista syistä. Tällaiset 

velvoitteet voivat tarkoittaa velanmaksua, toimintojen rahoittamista tai investointeja. S&P 

tarkastelee kuntien määräysvallassa olevien yhtiöiden ja yhteisöjen sellaista velkaa, josta nämä 

yhtiöt ja yhteisöt eivät joudu ensisijaisesti vastaamaan, osana verotuettuja kuntakonsernin 

velkoja. Siksi tässä yhteydessä huomio keskittyy yhtiön tai yhteisön itsenäiseen velkaan ja sen 

suhteellisen velkamäärään verrattuna kunnan talousarvioon. 



 

 

 

 

Voittoa tavoittelevat yritykset: Joissakin maissa kunnat voivat omistaa, kontrolloida tai olla 

takaamassa rahoituslaitoksia. Näissä tapauksissa S&P pyrkii arvioimaan maksimiriskin, joka 

instituutiosta voi koitua kunnalle, perustuen rahoituslaitoksen kokoon, luottoprofiiliin, kunnan 

omistusosuuteen, takausten määrään sekä taloudellisissa stressitilanteissa muista kunnista tai 

instituutioista saatavaan tukeen. 

Julkisen ja yksityisen tahon kumppanuudet (PPP): Vaikka kunnilla ei välttämättä lakisääteistä 

velvollisuutta hoitaa PPP:n velkasitoumuksia, toisinaan poliittiset tai taloudelliset syyt 

vaikuttavat, että kunnat avustavat niitä. Vastaavasti S&P voi katsoa tietyn PPP:n velan kunnan 

satunnaisena vastuusitoumuksena11. 

Arvopaperistaminen: S&P tarkastelee arvopaperistamista samalla periaatteella kuin PPP-

sitoumuksia. Mikäli kunta toteuttaa arvopaperistamisia vain kasvattaakseen velkaa kirjanpidon 

ulkopuolella, S&P yhdistää sen kunnan velkaan. Jos kyse taas on aidosta kaupasta, jossa 

sijoittajat eivät ole turvautumassa kuntaan, tätä käsitellään kunnan satunnaisena 

vastuusitoumuksena. S&P huomioi myös kunnan odotettavissa olevat moraaliset velvollisuudet 

auttaa liiketoimien epäonnistuessa. Näissä tapauksissa kuntien arviointiin vaikuttaa, miten 

paljon kunnalla on taloudellista joustavuutta mahdollisten tuottomenetysten sattuessa. 

Pienten yhtiöiden suuri määrä: Jos kunnalla on osuuksia useissa pikkuyrityksissä, niistä kaikista 

voi olla vaikeaa saada yksityiskohtaista tietoa. Toisaalta yksittäisellä riskillä, jota kukin tällainen 

yritys edustaa kunnalle, ei yleensä ole suurta merkitystä luottoluokituksen näkökulmasta. 

Yleensä näissä tapauksissa S&P pyrkii hankkimaan tietoa kuntakonsernin velkatilanteesta 

merkittävimpien yhtiöiden kohdalta: kuntien osuuksista näissä yhtiöissä, toimialasta sekä 

yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta. Keskeisiä indikaattoreita ovat voitot ja tappiot, tuotot, velan 

suhde omaan pääomaan sekä velat tavaranvälittäjille.  

Oikeudelliset riitatilanteet: Kunnat kohtaavat yhä enemmän erilaisia oikeudellisia riitatilanteita, 

jotka voivat liittyä esimerkiksi pakkolunastuksiin tai ympäristönäkökohtiin. Jos riitatilanteita ei 

ole huomioitu talousarviossa erilaisten järjestelyjen tai määrärahojen muodossa, niitä 

kohdellaan satunnaisina vastuusitoumuksina. Koska velvoitteita on vaikea arvioida etukäteen, 

riskien arviointi tapahtuu keskustelemalla kunnan ylimmän johdon kanssa ja tarkastelemalla 

kunnan vuosittaisten maksujen kehitystä verrattuna kaikkiin perimättömiin velkavaateisiin ja 

kunnan talousarvioon. 

Muut kattamattomat työsuhteiden jälkeiset maksusitoumukset (OPEB): Joissakin maissa 

kuntien vastuulla ovat myös muut kuntatyöntekijöiden kattamattomat työuranjälkeiset 

korvaukset, kuten esimerkiksi sairauslomat ja käyttämättömät lomat. Luoton näkökulmasta, S&P 

evaluoi OPEB-velvoitteita ja rahoitusstrategioita samalla tavoin kuin eläkekuluja. Kunnan 

lakisääteinen ja toiminnallinen joustavuus sekä strategia hoitaa nämä velvoitteet vaikuttaa 

tuleviin talousarviovaateisiin.  

Muut vastuusitoumukset: Muita vastuusitoumuksia voivat olla esimerkiksi vakuutukset, 

kotivakuutukset tai hyvitykset työntekijöille. Näitä arvioidaan laadullisin perustein.  

(S&P 2010: 43–45). 

Yhteenveto kuntien tilinpäätöstiedoista on esitetty liitetaulukossa 1. 
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 Katso lisää S&P 2008. 



 

 

 

 

Liitetaulukko 1. Yhteenveto kuntien tilinpäätöstiedoista 1990–2011* 

 
*Huom. Vuonna 1996 tehtiin kirjanpitojärjestelmän muutos, minkä vuoksi vuoden 1996 ennen ja jälkeen esitetyt luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2008 tilastointikäytännöt muuttuivat vastuusitoumusten osalta.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011*

Toimintatuotot 3 750 4 080 4 310 4 520 4 540 4 330 4 840 5 803 5 967 6 156 6 389 6 643 6 989 7 452 7 886 8 295 8 809 9 124 9 748 10 070 10 900 11 213

Verotulot 8 130 8 023 8 039 8 050 8 796 9 805 10 570 10 995 11 796 12 107 12 918 14 103 14 077 13 504 13 681 14 255 15 167 16 296 17 531 17 611 18 352 19 065

Valtionosuudet 6 214 6 825 6 910 6 852 6 463 6 481 5 350 3 329 3 184 3 193 3 350 3 667 3 892 4 289 4 735 5 068 5 497 5 757 6 426 6 910 7 433 7 661

Korko- ja muut rahoitustuotot 240 239 269 381 412 647 710 383 390 415 392 404 355 362 393 425 477 552 553 531 549 566

(1) Tulot yhteensä 18 333 19 166 19 529 19 803 20 211 21 263 21 470 20 510 21 337 21 871 23 050 24 817 25 313 25 607 26 695 28 044 29 950 31 729 34 258 35 122 37 234 38 506

Kuntaomisteiset yritykset:

Liikevaihto yhteensä, milj. € 1 952 2 089 1 830 1 890 2 102 1 906 2 174 2 225 2 446 2 866 3 298 4 036 4 867 5 719

 siitä, toimiala:

   -Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 264 1 234 1 426 1 250 1 438 1 416 1 480 1 876 2 162 2 604 3 208 3 758

  - Muut toimialat 566 656 676 656 737 809 965 990 1 136 1 432 1 658 1 961

Lkm 625 659 847 904 944 959 993 1 007 1 030 1 049 1 063 1 250 1 290 1 428

Henkilöstö 12 523 12 712 14 052 14 084 13 514 12 359 12 522 12 958 14 320 15 504 17 307 19 793 21 785 27 139

Toimintakulut yhteensä 16 019 17 398 17 405 16 514 16 434 17 263 18 231 18 136 18 665 19 196 20 197 21 643 22 746 23 780 25 009 26 303 27 519 28 904 31 176 32 481 33 846 35 480

siitä: - palkat + muut henkilöstömenot 9 152 9 972 9 923 10 189 10 181 10 907 11 587 11 630 11 965 12 259 12 777 13 585 14 236 14 850 15 489 16 175 16 779 17 549 18 601 19 053 19 483 20 315

        - palveluiden ostot 2 483 2 662 2 859 3 230 3 593 3 872 4 106 4 546 4 878 5 284 5 784 6 554 7 291 7 990 8 588

        - muut toimintakulut 4 023 4 038 4 078 4 191 4 466 4 639 4 824 4 974 5 251 5 455 5 571 6 021 6 137 6 373 6 577

Korko- ja muut rahoituskulut 408 521 610 747 735 714 627 430 429 321 339 341 306 242 247 263 327 438 682 335 362 484

(3) Menot yhteensä 16 427 17 920 18 015 17 261 17 169 17 977 18 858 18 566 19 094 19 517 20 536 21 984 23 052 24 022 25 255 26 567 27 845 29 342 31 857 32 816 34 208 35 964

(4) Vuosikate 1 620 1 050 1 140 1 730 1 920 2 120 1 930 1 248 1 493 1 582 1 698 1 952 2 261 1 585 1 440 1 477 2 104 2 387 2 401 2 306 3 026 2 542

Poistot ja arvonalentumiset 1 216 1 274 1 360 1 421 1 450 1 559 1 611 1 692 1 757 1 782 1 839 1 943 2 036 2 156 2 229

Satunnaiset erät, netto -317 352 361 662 179 335 252 147 285 761 234 261 160 1 060 126

Tulorahoituksen korjauserät -96 -304 -476 -718 -271 -465 -443 -374 -604 -997 -531 -533 -387 -1 383 -458

(5a) Poistonalaiset investoinnit 2 454 2 193 1 776 1 384 1 347 1 515 1 758 1 996 2 092 2 029 2 292 2 531 2 627 2 782 2 892 2 880 3 092 3 251 3 703 3 469 4 449 3 530

(5) Investointimenot yhteensä 3 091 2 777 2 318 1 848 1 744 1 991 2 224 2 278 2 496 2 328 2 845 3 037 3 000 3 195 3 293 3 231 3 554 3 786 4 129 3 986 5 686 4 311

siitä: Liikelaitokset 351 504 311 507 415 481 520 650 732 677 759 898 881 794

(6) Investointitulot 886 839 803 675 653 1 046 799 569 804 995 1 170 699 891 867 841 1 135 1 778 1 105 1 122 907 2 669 986

(7) Toiminnan ja investointien rahavirta -872 -151 134 -33 -477 24 -935 -1 239 -938 93 -590 -877 -1 000 -314 -1 114

(8) Korkomenot 384 494 565 654 568 514 430 313 287 239 244 259 206 187 188 210 268 363 427 294 295 354

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 525 630 639 786 838 914 1 232 857 894 1 018 777 745 817 759 843 814 949 1 044 1 041 1 296 1 279 1 432

(9) Korkomenot + pa. lainojen lyhennykset 908 1 124 1 204 1 440 1 406 1 428 1 662 1 170 1 181 1 257 1 021 1 004 1 023 946 1 031 1 024 1 217 1 407 1 468 1 590 1 574 1 786

(10) Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 3 525 4 390 5 230 5 470 4 990 4 520 3 970 4 104 4 094 3 867 4 032 4 315 4 833 5 605 6 620 7 705 8 408 9 011 9 595 10 883 11 673 12 284

 - siitä (14) kuntien ja ky:n liikelaitosten lainakanta 1 043 1 043 1 040 1 222 1 268 1 446 1 287 1 261 1 474 1 441 1 273 1 338 1 498 1 273

Kuntakonsernien lainakanta 11 604 12 017 12 182 12 740 13 457 14 346 15 516 16 746 18 044 18 946 19 816 20 844 22 783 24 608

siitä: (14) Kuntien tytäryhteisöjen lainakanta 7 500 7 923 8 315 8 709 9 142 9 513 9 911 10 125 10 339 10 538 10 805 11 248 11 900 12 935

Kuntien ja kuntayhtymien rahavarat 1 335 1 370 1 670 2 070 3 120 3 190 3 160 2 638 2 542 2 688 3 156 3 077 3 339 3 310 3 225 3 187 4 122 4 302 4 043 4 221 4 759 4 534

(11) Kuntien ja ky:n lainakanta - rahavarat 2 190 3 020 3 560 3 400 1 870 1 330 810 1 466 1 552 1 179 875 1 238 1 494 2 296 3 395 4 519 4 286 4 709 5 552 6 662 6 914 7 750

Vastuusitoumukset saman konsernin yhteisöjen puolesta 2 478 3 067 3 434 3 679 4 019 4 114 4 338

Takaukset saman konsernin yhteisöjen puolesta 4 643 5 258 5 672 6 078

Takaukset muiden puolesta 927 942 1 015 979

(16) Total adjusted revenues 21 079 22 141 22 866 24 220 25 516 26 205 26 474 27 536 29 179 31 728 32 835 35 380 36 029 39 903 39 492



 

 

 

 


