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Veronmaksulykkäyksen tilapäinen 
korvaus kirjanpidossa vuonna 2020
• Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 

päättänyt antaa oma-aloitteisen 
lausunnon verotulojen viivästymisestä 
maksettavien korvausten käsittelystä 
kuntien kirjanpidossa

• Kuntajaosto käsittelee asiaa 
seuraavan kerran 19.5.2020
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547
miljoonaa 

euroa



Yksinyrittäjien koronatuki
• Poikkeuksellinen järjestely, joka pistettiin 

pystyy pikaisesti

• Kaikki kunnat mukana

• Hakemuksien vastaanotto ja käsittely 
käyntiin ripeästi: 60 % kunnista avasi 
haun viikon sisällä ohjeista

• 250 miljoonan euron määräraha näyttää 
tällä tahdilla riittävän

• Yksinyrittäjät voivat hakea tukea 30.9. 
saakka

3 Jarkko Huovinen 14.5.2020



Opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaisia
valtionavustushakuja 2020
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Valtionavustus Hakuaika päättyy

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-
arvon kehittämisohjelma:
Valtionavustushaku ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen

- 29.5.2020

Kansainvälisyyden valtionavustushaku 
2020: perusopetus, lukiokoulutus, 
varhaiskasvatus

- 20.5.2020

Valtionavustukset kaksikielisen 
opetuksen laajentamiseen 2020

- 20.5.2020

Valtionavustukset opetustuntikohtaisen 
valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen 
perusopetukseen jälleen haettavina

- 20.5.2020

Haku päällä  
20.8. asti
Innovatiiviset 

oppimisympäristöt

Koulujen 
kerhotoiminta

Päivi Väisänen-Haapanen 14.5.2020

https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustushaku-ammatillisen-koulutuksen-kehittamiseen-0
https://www.oph.fi/fi/funding-release/kansainvalisyyden-valtionavustushaku-2020-perusopetus-lukiokoulutus-0
https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-kaksikielisen-opetuksen-laajentamiseen-2020
https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-opetustuntikohtaisen-valtionosuuden-piiriin-kuuluvaan-taiteen


Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ajankohtaisia valtionavustushakuja 2020
Valtionavustus Milj. € Hakuaika päättyy

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma 70 30.4.2020

Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 120 30.4.2020

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 4,5 31.7.2020

Itsemurhien ehkäisyyn 2020-2022 4,6 31.7.2020

Kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kehittämiseen 5,0 31.7.2020

Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen 
kehittämiseen 2020-2022 6,0         28.5.2020

Työkyvyn tukemiseen 2020-2022 12 15.6.2020

Vammaisten henk.koht. budjetin kokeiluun 2020-2021 3,3 25.5.2020

Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 6,0 1.6.2020
5 Tarja Myllärinen 14.5.2020



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ajankohtaisia valtionavustushakuja 2020

Valtionavustus Hakuaika päättyy

ESR-hankehaku TL5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 
torjunta 

15.6.2020

ESR-haku TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus / 
Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

15.6.2020
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Jatkuvasti 
haku päällä 

sotessa!

Tarja Myllärinen 14.5.2020



9.5.

Lisätiedot: Irmeli Myllymäki



Lausuntopyyntö henkilötunnuksen 
uudistamista pohtineen työryhmän 
loppuraportista
• Lausuntoja pyydetään 1.6. mennessä lausuntopalvelu.fi –palvelussa
• Kuntaliitto pyrkii julkaisemaan oman lausuntonsa kuntien käyttöön 

viikon 22 alussa
• Kuntaliitto järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden kunnille ja 

kuntayhtymille  Tieto kuntiin kuntatalous-sähköpostilistalla ja 
Kuntaliitto.fi
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Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys-
luonnos laajakaistarakentamisen tuesta
• Valmistelija liikenne- ja 

viestintäministeriö (LVM)
• Lausuntopyyntö on osoitettu 

mm. kaikille kunnille
• Lausunnon voi antaa 

lausuntopalvelu.fi:ssä
• Määräaika 12.6.2020

• Suomessa on tuettu laajakaistarakentamista julkisella tuella 
vuoden 2010 alusta, jolloin laajakaistarakentamisen tuesta haja-
asutusalueilla annettu laki (1186/2009) tuli voimaan. 

• Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan 
laajakaistatukiohjelmaa jatketaan.

• Ohjelma suunataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole 
tulossa ennen vuotta 2025 ja siinä huomioidaan myös taajamien 
ongelmat. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet sekä 
suunnitelmat sellaisten rakentamiseksi kartoitettaisiin ennen 
valtiontuen julkista hakumenettelyä. 

• Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi 
laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki 
sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen 
edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän 
tehtävistä. 

• Nyt esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi 
tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta.
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Kuntaliiton sosiaali- ja terveystoimen 
kustannusvertailut päivittyvät 
toukokuussa
• Kustannusvertailut antavat kuntien 

johtaville viranhaltijoille ja 
luottamushenkilöille luotettavinta ja 
ajantasaisinta vertailutietoa kuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttämistä panoksista

• Tammi-huhtikuun tiedot julkaistaan 
kesäkuussa

Suuret kaupungit

Keskisuuret kunnat

Sairaanhoitopiirit
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Helsingin Sanomat 25.4.2020

VM, Tuula Lybeck & Irja Peltonen





Suomen Kuntaliiton hallitus 
antaa lopullisen 

lausuntonsa seuraavassa 
kokouksessaan 28.5.2020
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https://bit.ly/35xJ2QU
tai sähköpostilla: Tuija.Valkeinen@Kuntaliitto.fi

Ilmoittaudu mukaan

toukokuun
loppuun

mennessä!

https://bit.ly/35xJ2QU


• Kuntaliitto.fi (sisältöjen haku Googlella)
• Erit. Pääekonomistin palsta

• Kuntatalous-sähköpostilista
• Taloustorstai-lähetykset
• Asiantuntijoiden Twitterit
• Kuntamarkkinat (9.-10.9.)

• Maksulliset räätälöidyt tuotteet (Kuntaliitto)
• Kuntatalouspäivä / yhteyshenkilö Sanna Lehtonen
• Talouden kuntotarkastus / yhteyshenkilö Minnamaria Korhonen
• Talouden verkostohanke (UUTUUS!) / yhteyshenkilö Kimmo Haapasalo

Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL  |  huhtikuu 202017

Kuntaliiton tuki kuntatalousasioissa

Toiveet ja
hyvät ideat 
toteutetaan!

Ehdota!



14.5.2020 TALOUSTORSTAI 18

TALOUSHALLINNON 
KOULUTUSTARJONTAA

Kesä ja syksy 2020



• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
www.fcg.fi 
=> Koulutukset verkossa

Ajankohtaispäivät verkossa
– Kesä 2020
Arvonlisäverotuksen peruskurssi

• 15.5.

Kirjanpitäjien neuvottelupäivä
• 20.5.

Investointien hallinnointi, talous ja valvonta
• 4.6. ja 11.6.

TALOUSTORSTAI14.5.2020 19



• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
www.fcg.fi 
=> Koulutukset verkossa

Koulutustapahtumat
– Syksy 2020
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi 2020

• 27. - 28.8. Etätapahtuma 

Laskentafoorumi 2020
• 8.-9.10. Helsinki + striimaus

TALOUSTORSTAI14.5.2020 20



• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
HTTPS://KOULUTUS.FCG.FI/ 

Koulutusohjelmat – 2020

Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelma 2020-21 
• I:      22.-23.9. Helsinki
• II:     24.-25.11. Tampere
• III: 10.-11.2. Tampere
• IV: maalis-huhtikuu 2021

Kunta-alan Controller –koulutusohjelma
• I:       19.-20.8. Helsinki
• II:      8.-9.10. Helsinki; Laskentafoorumi 2020
• III:     2.-3.12. Helsinki

TALOUSTORSTAI14.5.2020 21



Hyvän elämän tekijät



Pääekonomistin 
ajankohtaiskatsaus

Taloustorstai 14.5.2020

@MinnaPunakallio



Ajankohtaisia materiaaleja:
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Julkisen talouden 
suunnitelma

Kuntaliiton 
nettisivuilla 
kalvopaketteja, 
lausuntoja ja 
kuvauksia näistä 
kahdesta 
asiakirjasta

Linkki Kuntaliiton sivuille 
ennustetekstiin

Hyödynnä

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/kuntatalousohjelma-esittelee-kuntatalouden-heikot-nakymat
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Vuosikate

Tilikauden tulos

Vuonna 2010 tilikauden tulos 
sisältää HSY:n perustamisesta 
johtuvaa pääkaupunkiseudun 
kuntien saamaa kirjanpidollista 
myyntivoittoa noin 0,95 mrd. 
euroa.

Vuonna 2014 kunnallisten 
liikelaitosten yhtiöittäminen 
paransi tilikauden tulosta noin 
1,7 mrd. euroa.

Vuosien 2016 ja 2017 
vuosikatetta vahvistivat 
kilpailukykysopimuksessa 
sovittu lomarahaleikkaus ja 
työnantajamaksujen 
alennukset. Kiky-säästöt 
leikattiin kuntataloudesta 
täysimääräisinä vuosina 2018-
2019.

25

Kuntasektorin vuosikate ja tilikauden tulos
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 1997-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020
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Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta ja rahavarat
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 1997-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020
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Lainakanta

Rahavarat

1) Painelaskelma ei sisällä kuntatalouden tukipaketin kompensaatioita.



Kuntatalousohjelman kehitysarvio ja painelaskelma 
eivät sisällä kuntatalouden kesäkuun alussa 

päätettävän tukipaketin vaikutusta.



4. lisätalousarvio 
julki 4.6.2020

Elokuun budjettiriihi 
on 27.-28.8.2020.

Syksyn kuntatalous-
ohjelma julki 
21.9.2020
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Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja
prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta

MAKSU 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*

Sairausvakuutusmaksu 1,08 0,86 0,77 1,34 1,53 1,42

Työttömyysvakuutusmaksu 3,30a) 2,60b) 2,05c) 1,70d) 1,70e) 1,70e)

Kevan jäsenyhteisön eläkemaksu 
(keskimääräinen työnantajan osuus)

21,95 21,60 21,20 20,80 20,80 20,80

Työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta f) 17,05 16,75 17,25 16,85 16,85 16,85

Varhaiseläkemenoperusteinen maksu g) 0,90 1,00 - - - -

Eläkemenoperusteinen maksuosa h) 4,00 3,85 3,95 3,95 3,95 3,95

Valtion eläkejärjestelmän kuntasektorin maksu 16,99 16,88 16,76 16,34 16,34 16,34

Muut erät (keskimäärin) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

TYÖNANTAJAN MAKSUT KESKIMÄÄRIN 26,53 25,29 24,28 24,09 24,28 24,17

Maksumuutos, %-yksikköä ed. vuodesta -2,91 -1,25 -1,01 -0,18 0,19 -0,11

Vakuutetun eläkemaksu (alle 53v. tai yli 62v.) 6,15 6,35 6,75 7,15 7,15 7,15

Vakuutetun eläkemaksu (53-62v.) 7,65 7,85 8,25 8,65 8,65 8,65

a. 0,80 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 059 500 euroon asti 

b. 0,65 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 083 500 euroon asti 

c. 0,50 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 086 500 euroon asti 

d. 0,45 % palkkasumman ensimmäiseen 
2 125 500 euroon asti

e. Palkkasummarajan ylittävältä osalta. 
Rajan alla maksu olisi 0,45 %.

f. Vuodesta 2019 palkkaperusteinen 
eläkemaksu on kokonaiseläkemaksu, 
joka sisältää työnantajan ja 
työntekijän eläkemaksun sekä uuden 
työkyvyttömyyseläkemaksun. 
Taulukossa keskimääräinen
työnantajan osuus.

g. Varhe poistui 2019. Sen korvasi 
jäsenyhteisökohtaisesti vaihteleva 
työkyvyttömyyseläkemaksu, joka 
peritään osana palkkaperusteista 
maksua.

h. Eläkemenoperusteista maksua 
maksetaan niistä maksussa olevista 
eläkkeistä, jotka ovat karttuneet 
jäsenyhteisön palveluksessa ennen 
vuotta 2005. 

* ennuste

Lähde: Eläketurvakeskus, Valtiovarainministeriö, Keva, Kuntatalousohjelma, kevät 2020



Talousnäkymät



Lisätietoa
mm. 
pääekonomistin 
palstalla:

31

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/talouskatsaus-kevaalla-2020-korona-mullisti-niin-arjen-kuin-talousnakymat
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Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2020

Laitos

Julkaisu- BKT,
Inflaatio,

Työttö- Ansiotaso-

ajankohta muutos myys- indeksin

% %aste, % muutos, %

tammikuu 1,0 1,16,6 3,0Nordea

maaliskuu -4,0 1,2*6,7* 2,5*Suomen Pankki, laskelma 2

2019/2020

VM huhtikuu -5,5 8,0 0,7

ETLA, pessimistinen skenaario maaliskuu -5,0 6,3* 2,7* 1,1*

1,9

Handelsbanken huhtikuu -10,0 9,5 0,3

Euroopan komissio toukokuu -6,3 .. ..

Hypo tammikuu 1,0 6,5 2,5 1,0

OP** maaliskuu 0,0 6,9 2,5 1,0

OECD marraskuu 1,0 6,6 .. ..

Danske Bank maaliskuu -4,0 8,0 2,6 0,6

S-Pankki elokuu 1,0 6,4 2,2 1,2

2,6

8,3 

PTT, hidas toipuminen maaliskuu -6,0 6,9* 2,8* 1,0*

PT huhtikuu -5,0 8,5 2,5 0,5

8.5.2020/MPunakallio
* Vanhan ennustekierroksen tieto
** Huhtikuun Talouden tila –raportin mukaan BKT -4 % ja -6% välillä
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Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2021

Laitos

Julkaisu- BKT, Inflaatio,
Työttö- Ansiotaso-

ajankohta muutos myys- indeksin
% %aste, % muutos, %

maaliskuu 3,0 1,3*6,6* 2,2*Suomen Pankki, laskelma 2

2019/2020

VM huhtikuu 1,3 8,1 1,3

ETLA syyskuu 1,1 6,1 2,7 1,4

2,5

Handelsbanken huhtikuu 5,0 8,0 2,4 1,5

Nordea tammikuu 0,5 6,5 2,8 1,2

8.5.2020/MPunakallio

Euroopan komissio toukokuu 3,7 7,7 .. ..

OECD marraskuu 6,40,9 .. ..

Danske Bank maaliskuu 2,0 7,5 2,5 1,2

Hypo tammikuu 0,8 6,5 2,5 1,5

OP** maaliskuu 0,5 7,0 2,5 1,2

* Vanhan ennustekierroksen tieto
** Huhtikuun Talouden tila –raportin mukaan BKT kasvaa 2 % ja 5 % välillä

PTT, hidas toipuminen maaliskuu 3,0

PT huhtikuu 4,5 7,5 2,5 1,0



Exit-strategia



Hetemäen 1. 
vaiheen exit-
raportti kuvasi 
epidemian 
hallinnan 
hybridistrategiaa



Huomioita Vesa Vihriälän, Bengt 
Holmströmin, Sixten Korkmanin ja 
Roope Uusitalon raportista:
Talouspolitiikan strategia 
koronakriisissä

Lähde: valtioneuvoston julkaisuja 2020:13
@MinnaPunakallio Kuntaliitto 12.5.2020



Edessä menetetty vuosikymmen - vaimea 
talouskasvu heikentää julkista taloutta

• Talousnäkymä merkitsee julkisen talouden huomattavaa heikentymistä ei vain 
kuluvana vuonna vaan pitkäksi aikaa eteenpäin. Velkasuhde kasvaa nopeasti, ellei 
korjaaviin toimiin ryhdytä.

• Kestävyysvaje noussut kriisin vuoksi 6-7 prosenttiin suhteessa BKT:hen

• Lähivuosien matalasta korkotasosta huolimatta korkea velkataso tekee Suomen 
haavoittuvammaksi uusille häiriöille

• ilman politiikkatoimia velan kasvulle ei näy loppua edes 2030-luvulla

• Velkasuhde on saatava vakiintumaan. Hyvin monella kehittyneellä maalla 
velkaantuneisuus 90 prosentin tuntumassa suhteessa BKT:hen

37

Lähde: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä, Vihriälän et al. raportti



1) Pandemian aikana on rajoitettava 
yhteiskunnallisia vaurioita

• Talouspolitiikan ensimmäinen tehtävä on vähentää niitä välittömiä haittoja, joita 
epidemiasta ja sen hillitsemiseksi käyttöön otetuista rajoituksista aiheutuu.

• Tarkoittaa erityisesti yritysten toimintaedellytysten säilyttämistä
• Tarvitaan yleisempi, nopeasti kaikkien toimialojen yritysten kannattavuutta tukeva 

järjestelmä. Tuen tavoitteena on konkurssien estäminen jakamalla väliaikaista suoraa 
tukea yrityksille, jotka ovat kärsineet pahiten koronaepidemiasta.

• Työryhmän ehdottama tukimalli soveltuu pienten yritysten tukemiseen
• Yritystoiminta ei kuitenkaan voi pidemmän päälle perustua nyt toteutettujen 

tukitoimien jatkamiseen.

• Yksittäisten rajoitusten lieventämisessä on arvioitava sekä niiden poistamiseen 
liittyviä terveysriskejä että saatuja taloudellisia ja muita hyötyjä.

38

Lähde: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä, Vihriälän et al. raportti



2) Rajoitusten purkamisen 
jälkeen kysyntää tuettava 

finanssipolitiikalla
Päätösperäisen elvytyksen ajoitus, mitoitus ja kohdennus



Elvytyksen tulee olla mitoitukseltaan 
kohtuullisen suuri

• Talouden ongelmien suuruus edellyttää mittavaa, usean prosenttiyksikön 
(suhteessa bruttokansantuotteeseen) finanssipoliittista elvytystä. Yhdistettynä jo 
aiemmin tehtyihin finanssipoliittisiin toimiin ja automaattisten vakauttajien 
vaikutukseen tämä johtaa erittäin suureen julkisen sektorin budjettialijäämään.

• Ratkaisujen tulee kuitenkin sopia pidemmän ajan niukkoihin menokehyksiin

• Samalla kun päätetään elvytystoimista, on määritettävä myös sopeutusta 
vastaavat tavoitteet

• Kohteet: tiehankkeet, jossain määrin ratahankkeet, asunto- ja 
korjausrakentaminen, investoinnit ympäristö- ja ilmastopolitiikan edistämiseen ja 
energiatehokkuuden lisäämiseen, osaamisen vahvistaminen, tutkimus ja innovointi
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Lähde: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä, Vihriälän et al. raportti



3) Julkisen talouden 
vakauttaminen

Aloitettava 2023



Kipupaketti: edessä menojen 
leikkaamista, verotuksen kiristämistä ja 
rakenneuudistuksia
• Sopeutustarpeen minimisuuruusluokka on noin 3–4 % bkt:sta, jotta julkisen velan 

BKT-suhde vakautuisi alle 90 prosenttiin. 

• Sopeutustoimet on järkevää jaksottaa usealle vuodelle. Sopeutustoimia ei saa 
aloittaa liian aikaisin, jolloin ne tyrehdyttäisivät elvytystoimilla käynnistetyn 
talouskasvun. 

• Raportti ei tee kokonaisesitystä tarvittavista toimista, mutta korostaa kriisin 
jälkeen kasvanutta tarvetta saattaa julkinen talous kestävälle tasolle

• Raportti kuitenkin esittää politiikkalinjauksia kolmella alueella:
• Työmarkkinoiden toiminnan kehittäminen
• Koulutus- ja innovaatiopolitiikka
• Verotus

42

Lähde: Talouspolitiikan strategia koronakriisissä, Vihriälän et al. raportti
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos!
Minna Punakallio
Puh. +358 9 771 2095, +358 40 751 5175
minna.punakallio@kuntaliitto.fi
@MinnaPunakallio

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


Taloustorstai
14.5.2020

Skenaariokehikko ja muut ajankohtaiset veroasiat

Benjamin Strandberg, asiantuntija



Skenaariokehikko
28.4.2020

BKT laskee -12 % v. 2020 ja -0,2 % v. 2021
Akuutin kriisin (rajoitusten) kesto 6 kuukautta



Karkea arvio verotulojen kehityksestä 
Perustuu arvoihin Taloudellisessa katsauksessa, kevät 2020

47

Palkkasumman ja työttömyysturvaetuuksien arviot vuosille 2020-2022 
perustuvat työllisten määrän kehitysarvioon.



ANSIOTULOT
Veropohjaan noin 100 miljoonan euron 
taso-korotus liittyen tilastotietoon 
koskien palkkasumman kehityksestä 
verovuonna 2019: 3,7 % (3,1 %)

Palkkasumman muutos 2020: -5,0 %           
(-2,2 %) ja 2021: 0,4 % (1,5 %)

Työttömyysturvaetuuksien muutos 2020: 
54 % (25 %) ja 2021: -11 % (-15 %)            
Maa- ja metsätalouden ansiotulot ja 
elinkeinotoiminnan ansiotuloissa myös 
pudotusta.

VÄHENNYKSET
Tulonhankkimisvähennykset kasvavat ja 
matkakuluvähennykset laskevat 
etätyöskentelyn lisääntyessä

Työtulovähennykseen korotusta vrt. 3.4 
versioon (silloin oletuksena että 
lomautetuista pääosa olisi matalammat 
ansiotulot)

Maksettavaa kunnallisvero laskee arviolta:

2020: -500 miljoonaa euroa

2021:  -540 miljoonaa euroa
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Keskeiset muutokset kunnallisveron veropohjassa
-Vertailu 3.4 päivitettyyn kehikkoon (suluissa)



3 keskeistä kysymystä: ketkä ovat 
lomautuksen piirissä, paljonko heitä on ja 
miten kauan ovat  lomautettuina?
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• Lomautettujen 
ansiotuloverosaajien 
tulotaso vaikuttaa 
oleellisesti kunnallisveron 
tuottoon

• Maaliskuun alun arvio oli 
että lomautuksen piirissä 
olisi ollut verrattain 
vähemmän parempituloisia 
jolloin vaikutus 
verotuottoon parempi.

Lähde: Helsinki Graduate School of Economics 23.4.2020: Koronakriisin aiheuttaman työttömyyden kohdistuminen



Lomautukset viime tietojen mukaan
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• Lomautetuille ja työttömille on 
attribuoitu toimiala heidän 
edellisen havaitun työpaikkansa 
toimialan perusteella. Uusin 
käytettävissä oleva toimialatieto 
on vuodelta 2017.

• Työnsä menettäneitä on 
poikkeuksellisen paljon kaikilla 
toimialoilla, kaikkein eniten 
majoitus- ja ravitsemis-
toiminnassa, kaupan alalla, sekä 
hallinto- ja tukipalveluissa. 
Suhteellisen vähän kärsineitä 
aloja ovat julkinen hallinto ja 
rakentaminen.

Lähde: Helsinki Graduate School of Economics 23.4.2020: Koronakriisin aiheuttaman 
työttömyyden kohdistuminen



Yhteisöverot romahtavat arviolta tuplalla 
heikommassa skenaariossa
• Maksettava yhteisövero 2020: -36,3 % (-17,4 %), verovuonna 2021 +1,7 (+5,7 %)

• Talouden toipuminen arviolta hitaampaa – verovuoden 2020 tappioita vähennetään 
yhteisöjen tuloksesta verovuonna 2021

• Vuonna 2022 talous elpyy ja maksettava yhteisövero odotetaan kasvavan yli 10 %
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YHTEISÖVERON  TILITYKSET                                                           KOKO MAA ,  Milj.€

TILIVUOSI 2019 2020** 2021** 2022** 2023** 2024**

Verovuodelta  2018 339 10 0 0 0 0

Verovuodelta  2019 1 434 290 20 0 0 0

Verovuodelta  2020 119 760 300 10 0 0

Verovuodelta  2021 80 930 190 10 0

Verovuodelta 2022 90 1 050 200 10

Verovuodelta 2023 90 1 070 220

Verovuodelta 2024 90 1 080

Verovuodelta 2025 90

TILITYKSET YHTEENSÄ 1 909 1 170 1 340 1 340 1 370 1 400

Muutos % 2,8 -38,7 14,5 0,0 2,2 2,2

Verovuoden 2020 
ennakkoveroja 
alennetaan ja 
veronmaksua  
lykätään 



Kokonaisverotulojen muutoksen  etumerkki 2020 
vaihtuisi verrattuna viime syksyn arvioihin 

KUNTIEN VEROTULOT  YHTEENSÄ KOKO MAA ,  Milj.€
TILIVUOSI 2019 2020** 2021** 2022** 2023** 2024**

Verolaji

Kunnallisvero 19 236 18 760 19 730 20 170 20 890 21 590

Muutos % 2,6 -2,5 5,2 2,2 3,6 3,4

Yhteisövero 1 909 1 170 1 340 1 340 1 370 1 400

Muutos % 2,8 -38,7 14,5 0,0 2,2 2,2

Kiinteistövero 1 870 1 840 2 010 1 980 2 000 2 020

Muutos % 3,1 -1,6 9,2 -1,5 1,0 1,0

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 23 015 21 770 23 080 23 490 24 260 25 010

Muutos % 2,6 -5,4 6,0 1,8 3,3 3,1
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Muut ajankohtaiset 
veroasiat

Veronsaajien jako-osuudet tarkistettu verovuodelle 2020
Tulokehitystilasto verovuodelle 2019

Kehikon julkaisuaikataulu keväällä 2020



Veronsaajaryhmien jako-osuudet 
verovuodelle 2020 tarkistettiin 6.5.2020

• Maaliskuussa alkaneen koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan arvioidaan 
vaikuttavan tilitettävien verojen kertymiin siinä määrin, että jako-osuuksia oli 
syytä muuttaa jo ennen vuoden 2019 verotuksen valmistumista.

• Kuntien ennakonpidätysten ryhmäosuus nousee 61,40 %:sta 61,79 %:iin nyt 
toukokuun tilitysten yhteydessä. 

• Oikaisu tuo alkuvuodesta n. +30 milj.€ kunnille lisää kunnallisveroja. Koko vuoden 
osalta vaikutus kunnille on +128 milj.€ - mutta kokonaiskertymä (APOT) alempi kuin 
aiemmissa laskelmissa, kun jaettava potti on laskenut

• Verovuoden 2019 jako-osuuksiin ei ole tällä hetkellä muutospaineita. 
• Kesäkuun lopun verotuksen ennakkotiedot antavat paremman kuvan kunnallisveron 

tilanteesta, pääomatuloverot ovat epävarmat.
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Kuntakohtainen tulokehitystilasto verovuodelle 2019
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__ennakot__ansiot/ansiot_21.px/?rxid=71d3c8ed-6690-420b-
8fa4-a9ed7a8ba8b0

• Tiedot eri tulolajien kehityksestä perustuvat työnantajien ja muiden etuuksien 
maksajien Verohallinnolle antamiin vuosi-ilmoitustietoihin.

• Työnantajien, pankkien ja muiden ns. sivullisilmoittajien on annettava vuosittain oma-
aloitteisesti vuosi-ilmoitus Verohallinnolle. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksista laajasti 
tietoja henkilöasiakkaiden verotukseen vaikuttavista tuloista.

• Tilastotiedot ovat ennakkotietoja verovuodesta 2019
• Kattavat ja valmistuneen verotuksen mukaiset tilastot henkilöasiakkaiden edellisen 

vuoden tuloverotuksesta julkaistaan aikaisintaan marraskuussa, jolloin tiedoissa on 
huomioitu asiakkaiden palauttamat veroilmoitukset ja muut lisäselvitykset. 

• Tulokehitystilastoissa esitetään ainoastaan ennakonpidätyksen alaiset ansiotulot. 
Tuloista ei ole vähennetty vähennyksiä.

• Tilastossa on huomioitu palkkatulojen tilastomuutos kaikille vuosille, eli 
palkkasumman muutosprosentti 2019 on tältä osin vertailukelpoinen  
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http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__ennakot__ansiot/ansiot_21.px/?rxid=71d3c8ed-6690-420b-8fa4-a9ed7a8ba8b0


Ansiotulot verohallinnon tilastotietokannassa 
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__Tulot/011_tulot.px/?rxid=71d3c8ed-6690-
420b-8fa4-a9ed7a8ba8b0

• Kuntakohtaiset ansiotulot löytyvät tilastotietokannan kansioista 01.Tulot  1.2. 
Tulot tulonsaajaryhmittäin ja alueittain

• Alla kehikon erät ja Tilastotietokannan kansioiden numerot josta ne koostuvat:
• Palkkatulot: 4.1 (HUOM! Tilastomuutos tänä vuonna – työkorvaukset, apurahat, hankintatyön 

arvo eivät enää mukana palkkatuloissa. Tilastomuutos tehty verovuosille 2014-2020)
• Eläketulot: 4.2.1
• Työttömyysturva: 4.2.2
• Muut sosiaaliturvaetuudet: 4.2.3 + 4.2.4 + 4.2.5 +4.2.6 + 4.2.7 + 4.2.8 + 4.2.9 + 4.2.10
• Maa- ja metsätalous: 4.6 + 4.8
• Elinkeinotoiminta + muut: 4 - edelliset erät yhteensä
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http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/Vero__Henkiloasiakkaiden_tuloverot__lopulliset__Tulot/011_tulot.px/?rxid=71d3c8ed-6690-420b-8fa4-a9ed7a8ba8b0


Verokehikon kevään julkaisuaikataulu

• Heikomman skenaarion koko maan veroennustekehikosta ei tehty 
kuntakohtaisia veroennustekehikoita

• Koko maan oletukset ovat laadittu heikolla tieto-/tilastopohjalla ja sisälsi jonkin 
verran oletuksia

• Koko maan arvioita voi toki hyödyntää 3.4. päivitetyssä kuntakohtaisessa 
veroennustekehikossa: esim. koko maan tilitysarviot A.2 välilehdessä, sekä 
maksettava yhteisövero ja yhteisöveron tilitysarviot voi laskea kunnan omilla 
verovuoden jako-osuuksilla.

• Seuraava kehikko valmistuu näillä näkymin ensi viikolla nyt kun lopullinen 
tulokehitystilasto (myös kuntakohtainen) on käytössä. Loppuviikosta saadaan 
myös parempaa tietoa toukokuun verokertymistä (viikko 21 tai 22).

• Kesäkuun lopulla sitten seuraava kehikkopäivitys kun VM:n kesän 
ennustekierros valmistuu ja ennakkotiedot koskien verovuotta 2019 julkaistaan
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Tuottavuusvertailun
uusi ilme

Taloustorstai 14.5.2020

Samuel Ranta-aho

samuel.ranta-aho@kuntaliitto.fi



Kuntapalveluiden 
tuottavuuden 
mittaaminen
on tärkeää



Kuntien Tuottavuusvertailu
• Kuntien tuottavuusvertailu on kunnille avoin palvelu, jossa seurataan valikoitujen ikäihmisten 

(kotihoito, tehostettu palveluasuminen, vanhainkotihoito ja vuodeosastohoito), opetuksen 
(perusopetus ja lukiokoulutus) ja teknisen toimen palveluiden (katujen talvihoito, viheralueiden 
hoito, vesihuolto ja toimitilojen ylläpito) tuottavuuden kehitystä ajassa. Kuntaliitto on kehittänyt 
tuottavuusmittareita yhdessä kuntien, valtionvarainministeriön ja eri asiantuntijatahojen kanssa.

• Tuottavuusvertailussa verrataan ennen kaikkea kunnan oman tuottavuuden muutosta ajassa 
(tuottavuusindeksi), mutta vertailu muihin kuntiin on samalla mahdollista. Talouslukujen ohella 
seurataan sitä, tapahtuvatko parannukset tuottavuudessa vaikuttavuuden tai laadun 
kustannuksella. 

• Vertailussa tuottavuutta kuvataan indeksikäyrillä, jotka kuvaavat tuottavuutta suhteessa 
perusvuoteen (esim. 2010=100). Mikäli indeksikäyrä saa arvon 105, on tuottavuus parantunut viisi 
prosenttia lähtövuoteen nähden. 

Tuottavuusvertailun hyödyt
• Tuottavuusvertailun mittarin tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi kunnan talousarvion 

tuottavuustavoitteiden seurannassa sekä tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnissa.  
Vertailun avulla saadaan vietyä tuottavuusajattelun ja -johtamisen toimintakulttuuria myös omaan 
organisaatioon.61



Tuottavuusvertailun uusi ilme

TUOTTAVUUSVERTAILUN TULOKSET
www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu

LISÄTIETOA TUOTTAVUUSVERTAILUSTA:

www.kuntaliitto.fi/talous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu

RESULTATEN AV PRODUKTIVITETSJÄMFÖRELSEN PÅ SVENSKA

www.kommunforbundet.fi/produktivitetsjamforelse
• Tillsvidare gammal layout. Den nya svenskspråkiga versionen utkommer senare i år. 
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http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu
https://www.kuntaliitto.fi/talous/tuloksellisuus/kuntien-tuottavuusvertailu
http://www.kommunforbundet.fi/produktivitetsjamforelse


Miten sivusto toimii…

• Kaikki tiedot avautuvat samalta sivustolta: www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu
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Klikkaa palvelukokonaisuuksia, jotta pääset tarkastelemaan tuottavuustietoja

http://www.kuntaliitto.fi/tuottavuusvertailu


Kuvaus tuottavuudesta

• Avautuu huutomerkistä !
• Vie hiiri huutomerkin päälle

Kuvausta tuottavuudesta

Taloudellista tuottavuutta kuvataan reaalisen yksikkökustannuksen muutoksena ajassa. Panosten 
laskennassa on huomioitu rahan arvossa tapahtuvat muutokset. Suoritteet perustuvat 
tuotteistukseen ja olosuhdetekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin. Palveluun 
liittyvät tuotteet saatetaan vertailukelpoisiksi kustannuspainokertoimien avulla. 

Tuottavuusvertailussa tuottavuutta kuvataan indeksikäyrillä, jotka kuvaavat tuottavuutta suhteessa 
perusvuoteen (esim. 2010=100). Mikäli indeksikäyrä saa arvon 105, on tuottavuus parantunut viisi 
prosenttia lähtövuoteen nähden. Vastaavasti arvo 95 tarkoittaa, että tuottavuus on laskenut viisi 
prosenttia.  

Tuottavuusvertailun luvut on koottu vertailussa mukana olevista kunnista. Tuottavuusvertailu on 
kunnalle maksullinen lisäpalvelu. 64



Miten sivusto toimii…

• Valitaan kunta, jotta kuntakohtaiset tiedot tuottavuuskäyrät avautuvat
• Valitaan julkinen tai yksityinen palvelun tuottaja
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Miten sivusto toimii…

• Kuntakohtaiset tuottavuusindeksikäyrät avautuvat
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• Lähtövuosi saa arvon 100. Mikäli arvon on yli 100, on tuottavuus noussut ja 
vastaavasti jos arvo jää alle 100, on tuottavuus laskenut kyseisessä palvelussa

• Tarkastellaan panosten ja tuotosten välistä suhdetta ajassa



Lisätietoa palveluista

Vie hiiri tekstin päälle
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Tuottavuussäästö
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• Laskennallinen tuottavuussäästö kuvaa vuoden 2018 toteutuneiden kustannusten 
erotusta lähtövuoden (esim. 2010) simuloitujen kokonaiskustannusten erotusta

• Laskennassa on huomioitu rahanarvon muutokset 



Tuottavuussäästö
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• Valitse kunta (esim. Turku)



Tarkemmat tiedot

• Mene alaspäin tarkempiin tietoihin (klikkaa linkkejä)

Tarkemmat palvelukohtaiset tulkinta- ja täyttöohjeet löytyvät osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_tulkinta_ja_tayttoohjeet_2020.pdf

Uusin tuottavuusvertailun kooste löytyy osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_kooste%202018_040220.pdf
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https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_tulkinta_ja_tayttoohjeet_2020.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusvertailun_kooste%202018_040220.pdf


Opetus

71

Valitaan palvelu ja muuttuja

Vie hiiri päälle, 
niin avautuu 
lisätietoa 
tuottavuus-
muutoksesta



www.kuntaliitto.fi

Lisätietoa vertailusta

Samuel Ranta-aho
050 462 0058
samuel.ranta-aho@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


Automaattisen 
talousraportoinnin käsikirja 
AURA
Taloustorstai 14.5.2020

Marja-Liisa Ylitalo @LiisaMarjis



Automaattisen talousraportoinnin käsikirja



Mitä AURA sisältää?

1) Johdanto

2) Kuutiomalli

3) Tililuettelo

4) Palveluluokitus

5) Kustannuslaskenta

6) Taulukkomallien lukuohje

7) XBRL-taulukkomallit
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https://www.valtiokonttori.fi/maara
ykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-
kuntayhtymien-automaattisen-
talousraportoinnin-kasikirja-
aura/#d40c32f8

https://www.valtiokonttori.fi/maaraykset-ja-ohjeet/kuntien-ja-kuntayhtymien-automaattisen-talousraportoinnin-kasikirja-aura/#d40c32f8


Taulukkomallien lukuohje

• Kenttien väritykset

• Raportoitavien lukujen tarkkuustaso

• Nolla-arvojen raportointi

• Etumerkit

• Raporttien kommenttikentät ja 
sanalliset kommentit

• Raporttien täydellisyys ja tietojen 
korjaus/uudelleenlähetys

• Raportointikokonaisuudet ja 
kaavahierarkiat sekä välilehti t00
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Valtioneuvoston asetus
Tarkempia säännöksiä kunnan 
tilinpäätökseen kuuluvasta 

• taseesta, tuloslaskelmasta, 
rahoituslaskelmasta ja niiden liitteenä 
olevista tiedoista sekä 

• talousarvion toteutumisvertailusta ja 
toimintakertomuksesta,

• konsernitilinpäätöksestä ja sen 
liitetiedoista sekä

• osavuosikatsauksista

Valtiovarainministeriön asetus
• Annetaan vuosittain

• Tarkemmat säännökset seuraavan 
tilikauden tietojen toimittamiseen 
sovellettavista teknisistä kuvauksista 
ja tietosisällöstä 

• Tililuettelo
• Palveluluokitus
• Sektoriluokitus
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Lainsäädäntöä



XBRL-taksonomia:
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia

https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia
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Tutkihallintoa.fi 
Myös: Tutkikuntia.fi



Tietoa tarjolla
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TULOSSA: 
VIDEOKLIPPEJÄ AURA-KÄSIKIRJAN 

ERI OSIOISTA

kuntadata@
valtiokonttori.fi



www.kuntaliitto.fi

Yhteystiedot:
Marja-Liisa Ylitalo, puh.050 410 0054, @LiisaMarjis
Minnamaria Korhonen, puh. 050 513 4641, @MinnaMariaK
Mikko Mehtonen, puh. 050 592 8986, @MikkoMeh

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/


Tulorekisteri kunnille

Taloustorstai
14.5.2020

14.5.2020



Agenda

 Tulorekisteri laajenee 1.1.2021
 Kunnat tulorekisterin etuustiedon käyttäjänä ja tuottajana
 Tulorekisterin sidosryhmätestaus
 Tietolupa
 Tulevat tilaisuudet ja yhteydenottokanavat

14.5.2020



Tulorekisteri laajenee 1.1.2021

• Tällä hetkellä tulorekisterissä tiedot maksetuista palkoista

• 1.1.2021 lähtien tulorekisterissä myös maksetut eläkkeet ja etuudet
– muutokseen on hyvä aloittaa valmistautumaan viimeistään nyt
– korona ei ole vaikuttanut hankkeen etenemiseen

• Kunnassa olisikin hyvä tehdä suunnitelma: 
– miten tulorekisteriä voitaisiin hyödyntää tehokkaimmin?
– mitä hyötyjä reaaliaikaiset ja sähköiset palkka, eläke- ja etuustiedot kunnalle tuovat?
– mitä prosessimuutoksia tarvitaan?

14.5.2020



Kunnat tulorekisterin käyttäjänä ja  
tuottajana



Kunnat tulorekisterin käyttäjänä

• Kunnat ja kuntayhtymät ovat voineet käyttää tulorekisteristä saatuja palkkatietoja 1.1.2020 lähtien. 
• Vuodesta 2021 alkaen myös tulorekisteriin ilmoitetut eläke- ja etuustiedot ovat kuntien käytettävissä.
• Kunnat saavat tulorekisteristä vain ne tiedot, joihin niillä on oikeus ja joita ne tarvitsevat toiminnassaan. 

Tulorekisterin tietoja saa käyttää ainoastaan tulorekisterilaissa säädettyihin tarkoituksiin. 
• Tietojen käyttöä tulorekisteristä valvotaan käyttölokitietojen avulla. 

14.5.2020



Kunnat tulorekisterin käyttäjänä

• Kunnat voivat käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja

– tulojen mukaan määräytyvien maksujen määräämisessä: 
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 
• sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

– eräissä sosiaalihuollon toimissa:
• elatussopimuksen vahvistaminen
• ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntäminen
• sosiaalinen luototus sekä muut taloudelliseen tukeen liittyvät sosiaalihuoltolain 

tehtävät.
• HUOM! Tulorekisterin tietoja ei toistaiseksi voi käyttää tulosidonnaisen palvelusetelin 

arvon määrittämiseen.

14.5.2020



Kunnat etuustiedon tuottajina

• Tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläke- ja etuustuloista. 
• Tiedot ilmoitetaan 

– etuustietoilmoituksella
– etuuden maksaja. 
– sähköisesti.

• Tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeet ja etuudet, jotka etuuden maksaja maksaa ulkomailla asuvalle 
henkilölle. Sillä ei ole merkitystä, onko etuuden saaja Suomessa rajoitetusti vai yleisesti 
verovelvollinen. 

14.5.2020



Tulorekisteri korvaa aikaisemmin Verohallinnolle 
ilmoitettuja tietovirtoja (vuosi-ilmoitukset)
• Tulorekisterin etuustietoilmoitus korvaa kokonaan seuraavat Verohallinnolle annettavat 

tietovirrat, 
• vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE)
• vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
• eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön vuosi-ilmoitus (VSELVYHT)
• perintö- ja lahjaverolain vakuutustiedot (E)
• ennakonpidätys ja lähdevero niistä eläkkeistä ja etuuksista, jotka ilmoitetaan tulorekisteriin

Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan Verohallinnolle vuodelta 2020 ja 1.1.2021 alkaen tiedot 
annetaan tulorekisteriin reaaliaikaisesti.

• Tulorekisterin etuustietoilmoitus korvaa osittain seuraavat tietovirrat:
• rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE)
• oma-aloitteisten verojen veroilmoitus
• vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE).

Lue lisää tulorekisteri.fi

14.5.2020

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/etuustiedot/


Kuntien ilmoitettavat etuudet

• Jos kunta maksaa alla listattuja etuuksia, sen pitää ilmoittaa tiedot maksetuista etuuksista 
tulorekisteriin. 
– Kotihoidon tuen kuntalisä
– Yksityisen hoidon tuen kuntalisä vanhemmalle
– Vauvaraha (kunnat)
– Opiskelija-avustus (kunnat)
– Muu etuus (kunnat) 
– Ryhmähenkivakuutuskorvausta vastaava kuolemantapauskorvaus, jonka kunta työnantajana voi 

maksaa

14.5.2020



Tulorekisteriin ei ilmoiteta

• Tulorekisteriin ei ilmoiteta
– sellaisia verovapaita etuuksia, jotka eivät vaikuta Kelan perustoimeentulotukeen, esimerkiksi 

äitiysavustusta, koulumatkatukea tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta maksettuja 
kulukorvauksia. Poikkeuksia ovat kulukorvaus (työttömyysetuus), korotettu kulukorvaus 
(työttömyysetuus) ja ulkomaan kulukorvaus (työttömyysetuus), jotka ilmoitetaan tulorekisteriin

– etuuksien päätöstietoja (kuten tietoa vireillä olevasta etuushakemuksesta tai sitä, mihin saakka 
etuutta on myönnetty). Jos jostain syystä tarvitaan etuus päätöksiin liittyviä tietoja, ne kysytään 
edelleen tulonsaajalta itseltään tai etuuden maksajalta.

• Eikä myöskään:
– kuntien maksamaa täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea
– kunnan myöntämiä palveluseteleitä

• lisää voit lukea täältä

14.5.2020

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/etuustiedot/


Sidosryhmätestaus



Sidosryhmätestauksen eteneminen - Etuudet

14.5.2020



Aloitusilmoitus - testauksen edellytys

• Etuustiedon käyttäjä pyydä testauksen aloitusilmoitus osoitteesta YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi.

• Etuustiedon tuottaja: testauksen aloitusilmoitus löytyy täältä.

• Testauksen aloitusilmoitus pitää täyttää, vaikka organisaatio olisi testannut palkkoja jo aikaisemmin.

14.5.2020

mailto:YHT_Tulorekisteri_testaus@vero.fi
https://www.vero.fi/tulorekisteri/ohjelmistokehitt%C3%A4j%C3%A4t/sidosryhm%C3%A4testaus/testausopimus/


Tietolupa

14.5.2020



Tietolupa

• Tulorekisterin tietojen käyttäminen edellyttää tietolupaa.

• Tietolupa = tulorekisteriyksikön päätös välitettävistä ja luovutettavista tiedoista 
(tulorekisterilaki 4 §)

• Päätös sisältää tiedot siitä, miten kunta voi tulorekisteriä käyttää ja mitä tietoja kunta 
tulorekisteristä saa.

• Jokaisen kunnan kanssa käynnistetään tietoluvan muutosprosessi syksyllä 2020, jotta 
1.1.2021 tietojen luovutus mahdollistuu.

– myös palkkojen voimassaoleva tietolupa päivitetään 

• Infontilaisuus tietoluvasta tiedon käyttäjille 26.8.2020.

14.5.2020



Tulevat tilaisuudet ja yhteydenottokanavat



Kevään verkkoseminaarit

• Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin pidettiin 8.5.2020
– Verkkoseminaarin tallenne (YouTube)
– Verkkoseminaarin materiaali (pdf)

• Etuustietojen ilmoittamisen erityistilanteet tulorekisterissä, 15.5.2020
– Tilaisuudessa käydään läpi etuustietojen ilmoittamisen erityistilanteita. Suosituksena on, että ennen 

tätä verkkoseminaaria olet osallistunut Etuustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin -verkkoseminaariin 
8.5. tai sen tallenteeseen.

– Lue lisää ja ilmoittaudu

14.5.2020

https://www.youtube.com/watch?v=Z_5YGmw8wLs&list=PLTSxsSRl7QAHRtEDfIyjtB0GFy3oW183m&index=2&t=0s
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/esitykset/etuustietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-verkkoseminaari-8.5.2020.pdf
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/tapahtumat/etuustietojen-ilmoittaminen/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/tapahtumat/etuustietojen-ilmoittamisen-erityistilanteet/


Syksyn koulutukset

• Seuraavat päivämäärät kannattaa merkitä kalenteriin jo nyt:

– Kunnat tulorekisterin etuustiedon käyttäjinä ja tuottajina 18.8.2020 (verkkoseminaari)

– Tiedon käyttäjien infotilaisuus 26.8.2020 (verkkoseminaari)

– Tarkempi agenda ja ilmoittautuminen näihin tilaisuuksiin julkaistaan myöhemmin.

14.5.2020

https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/tiedon-k%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4t/tietolupa/


Yhteistyössä kohti käyttöönottoa

• Hyvä valmistautuminen helpottaa 1.1.2021 käyttöönottoa.

• Valmistautuminen muutokseen olisi hyvä aloittaa viimeistään nyt ennen lomia.

• Jos teillä herää kysymyksiä tai tarvitsette apua tulorekisteriin liittyvissä asioissa, voitte ottaa yhteyttä 
osoitteeseen YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi.

14.5.2020

mailto:YHT.Tulorekisteri_toiminnallinen@vero.fi


Tilaa tulorekisterin tiedotteet

• Tuotannon tiedotteet
– tiedon käyttäjille
– tiedon tuottajille

• Hanketiedotteet
– etuustietojen käyttäjät
– etuustiedon tuottajat

• Yleinen uutiskirje 
• Yleinen uutiskirje ruotsiksi

• Sidosryhmätestauksen tiedote

14.5.2020

http://tulorekisteri-viestint%C3%A4-tiedonk%C3%A4ytt%C3%A4j%C3%A4t.mailpv.net/
http://tulorekisteri-viestint%C3%A4-tiedontuottajat.mailpv.net/
http://tulorekisteri.mailpv.net/
http://tulorekisteri-yleinen.mailpv.net/
http://inkomstregistret-allman.mailpv.net/
http://tulorekisteri-sidosryhmatestaus.mailpv.net/


Lisätietoa:
tulorekisteri.fi

14.5.2020



Valtionosuudet 2021
Taloustorstai 14.5.
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Sanna Lehtonen @lehtonenKL



Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL  |  huhtikuu 2020

Ennakkolaskelma: Google ”Valtionosuudet 2021”

Ensimmäinen
arvio vuodelle 
2021 julkaistu 

28.4.2020



Taulukko: Google ”Valtionosuudet 2021”

Ennakolliset valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset vuonna 2021
Lähde: KL / SL 28.4.2020

A B C D E = B + D F G G H I
Kunta Asukas- Kunnan siitä: Muut opetus- Valtion- Verotulomenetysten Verotulojen maksun

luku perus- Verotuloihin ja kulttuuri- osuudet korvaus lykkäysmenettely, MUUTOS
palvelujen perustuva toimen yhteensä kompensaatio 2020 --> 2021

valtionosuus valtionosuuden valtionosuudet mom. 28.90.35 mom. 28.90.35
(mom. 28.90.30) tasaus (31.12.2019)

31.12.2019
KL arvio 
28.4.2020 2020 2020

KL arvio 
28.4.2020

KL arvio 
28.4.2020

KL arvio 
28.4.2020 euroa €/asukas euroa prosenttia €/asukas

Kaikki kunnat 5 495 408 7 363 162 593 779 336 001 -37 262 547 7 325 900 046 2 432 000 015 -572 000 000 9 185 900 061 1 672 -661 356 526 -6,7 % -120

5 Alajärvi 9 562 29 720 568 9 748 283 1 306 302 31 026 870 5 938 473 -718 171 36 247 172 3 791 -845 865 -2,3 % -88
9 Alavieska 2 519 8 407 620 2 744 122 -543 054 7 864 566 1 549 707 -196 884 9 217 388 3 659 -383 138 -4,0 % -152

10 Alavus 11 468 34 913 721 11 696 994 -659 446 34 254 275 7 165 525 -864 562 40 555 239 3 536 -582 002 -1,4 % -51
16 Asikkala 8 083 16 960 299 4 537 700 -561 000 16 399 299 4 140 983 -750 130 19 790 152 2 448 -637 671 -3,1 % -79
18 Askola 4 943 6 071 703 1 466 325 -216 876 5 854 827 2 262 627 -479 084 7 638 370 1 545 -1 123 457 -12,8 % -227
19 Aura 3 941 5 503 889 1 915 187 -649 165 4 854 724 1 873 208 -346 660 6 381 271 1 619 -393 806 -5,8 % -100
20 Akaa 16 475 27 193 490 8 617 448 -2 443 778 24 749 712 7 799 464 -1 514 317 31 034 859 1 884 -2 462 232 -7,4 % -149
46 Enonkoski 1 361 4 963 899 1 159 782 -348 479 4 615 420 906 579 -119 432 5 402 567 3 970 -111 303 -2,0 % -82
47 Enontekiö 1 838 8 330 788 1 593 204 -19 397 8 311 391 1 149 174 -166 239 9 294 325 5 057 -39 883 -0,4 % -22
49 Espoo 289 731 55 000 126 -168 404 987 -12 341 988 42 658 138 84 831 523 -38 308 388 89 181 272 308 -49 866 757 -35,9 % -172
50 Eura 11 632 21 268 209 4 750 368 -1 216 655 20 051 554 5 889 739 -1 106 838 24 834 454 2 135 -1 461 351 -5,6 % -126
51 Eurajoki 9 402 7 987 829 -2 745 841 -924 442 7 063 387 5 216 426 -1 645 536 10 634 278 1 131 -2 498 082 -19,0 % -266
52 Evijärvi 2 425 7 608 202 2 130 903 222 507 7 830 709 1 613 480 -201 230 9 242 959 3 812 -52 066 -0,6 % -21

H
Valtionosuudet (E),

verotulomen.
korvaus (F) ja 

lykkäyskomp. (G)

1 2 3 4

VM OKM UUSI!



Laskelmassa otettu huomioon
• Asukasmäärät 31.12.2019

• Indeksikorotus 2,3 %

• Muut laskennalliset
• Kaksikielisyys
• Ruotsinkieliset
• Vieraskieliset
• Asukastiheys

• Lisäosat
• Syrjäisyys
• Saamelaisten kotiseutualueen lisäosa
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Kuntakohtainen ennakkolaskelma 28.4.2020

Peruspalvelujen valtionosuus 2021 (1/2)
Laskelmassa ei otettu huomioon
• Sairastavuuskerroin

• Muut laskennalliset
• Työttömyys
• Koulutustausta

• Lisäosat
• Työpaikkaomavaraisuus

• Oppivelvollisuuden laajennus

• Verotuloihin perustuva valtionosuuden 
tasaus

• HUOM! Kuntakohtaisissa kehikoissa löytyy 
karkea kuntakohtainen tasausarvio 
vuodelle 2021  Ota se!



• Laskelmassa on otettu huomioon 
tehtävämuutokset (netto, +66 milj. €) ja 
kustannustenjaon tarkistus (-13,5 milj. €), 
mutta vain könttäsummana (ei lask. kust. 
suhteessa)

• Myös 8/2020 voimaan tuleva hoitajamitoitus 
on otettu huomioon

• Sisältää
• Kriisikuntien yhdistymisavustus -10 milj. €
• Kuntien digikannustin -10 milj. €
• Perustoimeentulotuen rahoitusosuus            

-337 milj. €

• Laskelma ei sisällä kuntatalouden 
tukipakettia (kehysriihi, LTAIV) 1-1,2 mrd. €

107

Kuntakohtainen ennakkolaskelma 28.4.2020

Peruspalvelujen valtionosuus 2021 (2/2)
Tehtävämuutos 2021

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 9 900 000

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienennys 9 300 000
Soten asiakasmaksu-uudistus pienentää 
maksutuottoja noin 45 milj. eurolla 45 000 000

Hoivahenkilöstön sitova mitoitus (0,7) 17 300 000

- HUOM! Jo 8/20 alkaen lisätään 17,7 milj. €

Lastensuojelun jälkihuollon laajennus 12 000 000

A1-kielen varhennus 4 500 000

YTHS-uudistus -32 000 000

Tehtävämuutokset (netto) 66 000 000



Muutos +3,76 %



109 Lähde: Kuntaliitto.fi, Pääekonomistin palsta

Kuntatalouden vuosikello ja 
valtionosuuslaskelmat
• Valtionosuuslaskelmia 

päivitetään kevään kehysriihen 
ja syksyn budjettiriihen jälkeen 
tai aina, kun päivitettävää on

• Vuoden 2021 
valtionosuuslaskelma

• Julkaisu 28.4.2020
• Päivitys 6/2020
• Päivitys 6/2020
• Syys-lokakuu 2020
• Marraskuu (x 2?)

Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL |  toukokuu 2020



UUTTA keväällä 2020!
Valtiovarainministeriön ennakollinen 
valtionosuuslaskelma vuodelle 2021

• Valtiovarainministeriö alkaa julkaista kuntakohtaisia ennakollisia 
valtionosuuslaskelmia kaupunkien ja kuntien talousarviovalmistelun tueksi 
keväästä 2020 alkaen

• Vuoden 2021 ennakolliset valtionosuuslaskelmat julkaistaan toukokuussa 2020

• https://vm.fi/kunta/kuntatalous

• VM:n Kunnat-uutiskirje

• Asiasta tiedotetaan myös Kuntaliiton kuntatalous-sähköpostilistalla

110

https://vm.fi/kunta/kuntatalous


UUTTA syksyllä 2020!
Opetus- ja kulttuuriministeriön ennakollinen 
valtionosuuslaskelma vuodelle 2021
• Opetus- ja kulttuuriministeriö alkaa julkaista kunnille tietoja 

valtionosuusrahoituksen ennakointiin kaupunkien ja kuntien 
talousarviovalmistelun tueksi syksystä 2020 alkaen

• Tiedot vuoden 2021 OKM:n valtionosuusrahoituksen laskentaa varten otetaan 
KOSKI-järjestelmästä elo-syyskuussa 2020

• Opetushallitus, https://vos.oph.fi/rap/

• Asiasta tiedotetaan myös Kuntaliiton kuntatalous-sähköpostilistalla
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https://vos.oph.fi/rap/


547 milj. €

11.5.
mennessä

Muutokset vuoden 2020 
valtionosuusmaksatukseen

1–1,2 mrd. €

11.7.
mennessä

Hoivamitoitus

11.8.
mennessä



Hyte-kerroin valtionosuuskriteeriksi 2021?

Kuntalehti 4.5.2020
• ”Vos-järjestelmän kehittämistarpeiden 

esiselvityksessä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen sisällyttämistä järjestelmään piti 
perusteltuna yli 90 prosenttia vastanneista.”

• ”Lisää rahaa valtionosuuksiin ei kuitenkaan olisi 
luvassa, vaan käytännössä hyte-kertoimen 
käyttöönotto tarkoittaisi, että sen rahoitus 
otettaisiin jostain toisesta kertoimesta. Looginen 
lähde voisi Salosen mukaan olla 
sairastavuuskerroin.”

• ”Ville Salosen mukaan hyte-kertoimesta on 
tarkoitus keskustella VM:ssä ja selvittää 
virkamiesnäkemyksiä ja poliittisia näkemyksiä.

• -Syksyn budjettiriihessä [27.-28.8.] pitäisi siis olla 
tarkempi tieto sen kohtalosta.”
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Koronan talousvaikutukset

Mitä uutta? Ajankohtaiskatsaus!
1 Sanna Lehtonen  @lehtonenKL







Valtioneuvosto 8.4.2020



• Kuntatalouden tukitoimien valmistelu ministeriöissä alkoi 
viikolla 16. VM mm. keskustelee kuntakentän kanssa.

• Hallitus neuvottelee lisätalousarvioesityksestä 2.6.2020

• Lisätalousarvioesityksen käsittely raha-asiainvaliokunnassa, 
valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaisu internetissä on 
4.6.2020

• Neljäs lisätalousarvio ja lakimuutokset pyritään saamaan 
voimaan viimeistään heinäkuun alkupuolella

• Tämän jälkeen (heinäkuu tai elokuu) hallituksen koronatuet 
kunnille voidaan lisätä maksatukseen (valtionosuudet ja 
verontilitykset)

• Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku aukeaa 
kesällä, päätökset tehdään syksyllä ja maksatus vuoden 
2020 loppuun mennessä

• Sairaanhoitopiirien valtionavustuksen haku ja päätökset 
tehdään syksyllä

Kuntien tukipaketin valmistelun eteneminen



Investointiavustus?



Koronaepidemian 
kuntatalousvaikutus
Kuntaliiton arvion päivitys 14.5.2020

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL



Kuntaliiton kysely kaupungeille ja kunnille 
koronavirusepidemian talousvaikutuksista

Toukokuun 2020 päivitys

• Perustuu yli 15 000 asukkaan 
kuntien ja kaupunkien vastauksiin 

• Näistä kyselyyn vastasi 63 / 76
• Näissä 4,03 milj. asukasta (73 %)

• Luvut viety koko maan tasolle
asukasmäärän suhteessa

Vastaaja-
kuntia

Kuntia 
yhteensä

Asukkaita 
vastanneissa

C24 21 24

C2556 29 32

C5776 13 20
Vastaajat 
yhteensä 63 294 4 026 327 73 %

Koko maan asukasmäärä 31.12.2019 5 495 408

8 12.5.2020



Päivitys vaikutusarvioon 14.5.2020
Koronavirusepidemialla yli -1,9 miljardin euron
vaikutus kuntatalouteen vuonna 2020

Kunnallisvero-
tulojen 

pieneneminen

Yhteisöverotulojen 
pieneneminen

Muiden 
verotulojen 

pieneneminen

Maksutuottojen 
pieneneminen

Myyntituottojen 
pieneneminen

Perusterveydenhuollon 
ja sosiaalipalvelujen 

menojen kasvu

-1,9
mrd. euroa

12.5.2020

-150

-50

-500

250

-1250

Lisäksi

Veronmaksu-
lykkäysten 

kompensaatio

547
milj. €

vuonna 2020 
(leikataan pois 
vuonna 2021)

HUOM!Erikois-
sairaanhoidon 
menojen kasvu

550
milj. €
vuosina

2020-2021

-100

-150

Rahoitustuottojen 
pienentyminen



Muutama sananen sairaanhoitopiireistä
• Valmiustason nosto kiireetöntä toimintaa lykkäämällä aiheuttaa suuremman 

taloudellisen vaikutuksen kuin mitä koronapotilaiden välittömästä hoidosta 
aiheutuu kustannuksia

• Kapasiteetti on alikäytössä eikä varautumisen vuoksi toimintaa pystytä sopeuttamaan

• Sairaanhoitopiirit arvioivat maaliskuussa toimintatuottojen aleneman vuodelle 2020 
olevan 500-600 miljoonaa euroa ja ovat nostaneet esille tästä aiheutuvan 
väliaikaisen alijäämän syntymistä

• Jäsenkuntalaskutuksen aleneminen taustalla (nykyinen laskutus ei tunnista koronaa?)
• Huom! Kunnat lain mukaan viime kädessä vastuussa kuntayhtymien alijäämistä

• Sairaanhoitopiirit arvioivat maaliskuussa koronan ja siihen liittyvät kiireettömän 
toiminnan lykkäämisen aiheuttavan 550 m€ edestä lisäkuluja vuosina 2020-2021

• Painottuen arviossa vuodelle 2021 hoitojonojen purkamisen vuoksi

• Kuntaliitto päivittää sairaanhoitopiirien vaikutusarvion toukokuun lopussa
• Osa sairaanhoitopiireistä siirtynyt tai ainakin suunnittelee siirtyvänsä takaisin elektiiviseen

toimintaan jo selvästi ennakoitu aiemmin -> positiivinen vaikutus tulevaan arvioon
10



Kehysriihessä 27.-28.8. 
paljon isoja (ja kalliita) 

asioita pöydällä!



Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi
Twitter: @lehtonenKL
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