
Kuntaliiton marraskuun veroennustekehikko on päivitetty - kunnallisveron ensi vuoden 
verohäntä kasvussa 
 
Marraskuun veroennustekehikon päivitys perustuu osin syksyn kuntatalousohjelmassa 
esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Marraskuun veroennustekehikossa on tämän 
lisäksi huomioitu verotilitykset lokakuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto 
marraskuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 7.11. julkaisemat 
tilastot valistuneesta verotuksesta 2021. Lopullinen verotus muuttui hyvin vähän syksyn 
ennakkotiedoista. 
 
Kunnallisveroennuste 
 
Marraskuun päivityksessä on koko maan tasolla suhteellisen maltillisia muutoksia verrattuna 
syyskuun päivitykseen. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti 
kunnallisveron viime kuukausien tilityksissä. Suurin muutos koskee kuluvan vuoden 
palkkasumman kehitystä. Muun muassa tulorekisteristä saatujen tietojen perusteella 
palkkasumma kasvaisi kuluvana vuonna selvästi verrattuna syyskuun arvioihin. Noin 1 % -
yksikön kasvu syyskuusta ei kuitenkaan näy suoraan kuluvan vuoden kunnallisveron 
tilityksissä, vaan verrattain suurempina jäännösveroina ensi vuonna.  
 
Ensi vuoden kunnallisveron veropohjan kasvu on verrattain maltillisempi ja kunnallisveron 
kokonaiskertymä on kutakuinkin samalla tasolla kalenterivuosina 2024–2026 verrattuna 
syyskuun arvioihin. On kuitenkin syytä huomioida, että kuntakohtainen kehitys voi poiketa 
selvästi koko maan kehitysarvioista. Tämä johtuu tarkennuksista kuntakohtaisissa 
veropohjissa, erityisesti verosta tehtävissä vähennyksissä verovuonna 2022. Maksettavalla 
kunnallisverolla 2022 on suora vaikutus kuntakohtaisiin jako-osuksiin ja arvioituihin vero-
oikaisuihin ensi vuonna. Myös palkkasumman kuntakohtainen kehitys voi poiketa 
veroennustekehikossa esitettyihin oletusarvoihin. Nämä perustuvat koko maan 
palkkasumman sekä kunnan työikäisen väestön kehitykseen. Muutoin ensi vuoteen liittyy 
paljon epävarmuutta talouden kehityksestä. Valtiovarainministeriö julkaisee oman 
ennusteensa joulukuun loppupuolella. 
     
Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste 
 
Yhteisövero jatkaa vahvaa kehitystään. Verrattuna syyskuun arvioon, kuluvana vuonna 
kunnille kertyisi yhteensä noin 100 miljoonaa enemmän yhteisöveroa. Valmistuneen 
verotuksen 2021 tiedoista käy ilmi, että kunnille maksettava yhteisövero kasvaa noin 40 
prosenttia vuodesta 2020. Tämä nostaa kuluvan vuoden yhteisöveron kertymäarviota noin 
50 miljoonalla eurolla verrattuna syyskuun arvioihin. Kuluvan ja ensi vuoden ennakkoverot 
ovat myös kehittyneet hyvin, ja nostavat omalta osaltaan yhteisöveron kertymäarviota noin 
50 miljoonalla eurolla. Kalenterivuosille 2023–2026 yhteisöverotilityksiin ei tullut muutoksia 
syyskuun arvioista.  
  
On syytä huomioida, että kuntakohtaiset lopulliset yhteisöveron jako-osuudet verovuodelle 
2023 vahvistuvat ensi vuoden alussa, kun ne tammikuun verontilityksissä otetaan käyttöön. 
Veronsaajien palvelussa löytyy nyt ennakolliset yhteisöveron jako-osuudet 2023, jotka 

perustuvat tällä hetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Kunnittaiset osuudet saattavat 
muuttua vielä suurestikin, koska mm. pohjatietoina toimivat konsernisuhde- ja 
metsäerätiedot ovat tässä vaiheessa keskeneräisiä.  
 
Kiinteistöveron osalta muutokset koskevat ainoastaan kuluvaa vuotta. Verovuoden 2022 
kiinteistöverotiedot ovat nyt valmistuneen verotuksen mukaiset. Kiinteistöveron osalta ei 
ole kuntakohtaista ennustetta lainkaan, vaan kunnan tulisi itse arvioida muuttuneen 
kiinteistökannan ja indeksimuutosten vaikutukset verotusarvioihin ennustevuosille.  
 
 
 


