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Ajankohtaista verorintamalta

• Verojen kuukausitilitykset

• Veroennusteiden päivitykset

• Budjettiriihi ja muut veroperustemuutokset

• Soten siirtolaskelmien päivitys 2020 tasolle 
verotuksen näkökulmasta
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Kunnille tilitettävät verot heinäkuussa 2017

Heinäkuu Heinäkuu Muutos   Kertymä vuoden alusta

2016 2017 % 2016 2017 Muutos

milj. € milj. € milj. € milj. € %

Kunnallisvero 1 803,5 1 849,1 2,5 12 221,3 12 234,2 0,1

Yhteisövero 107,2 97,2 -9,4 1 002,9 1 210,7 20,7

Kiinteistövero 4,9 6,2 26,2 46,0 39,0 -15,1

Verot yhteensä 1 915,7 1 952,5 1,9 13 270,1 13 484,0 1,6
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Verojen kuukausitilitykset

Työnantajan oma-aloitteisesti maksamista sava-maksuista lasketun palkkasumman muutos 2017 (ed. vuodesta), %

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Yksityinen yhteensä 19,7 % 9,6 % 7,0 % 8,0 % 5,4 % 9,4 %

Valtio -4,2 % 7,3 % -2,5 % -1,5 % 1,0 % -10,1 %

Kunnat 10,9 % -3,1 % -0,2 % -2,0 % 1,6 % -2,9 %

Seurakunnat 5,1 % -1,4 % -2,0 % -0,7 % -0,4 % -9,6 %

Julkinen yhteensä 7,9 % -1,2 % -0,6 % -1,9 % 1,4 % -4,6 %

Yhteensä 16,7 % 6,7 % 5,1 % 5,6 % 4,4 % 5,6 %

Työnantajan oma-aloitteisesti maksamista sava-maksuista lasketun palkkasumman kertymän muutos 2017 (ed. vuodesta), %

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä

Yksityinen yhteensä 19,7 % 14,6 % 11,9 % 10,9 % 9,8 % 9,7 %

Valtio -4,2 % 1,5 % 0,2 % -0,2 % 0,0 % -2,4 %

Kunnat 10,9 % 3,7 % 2,4 % 1,3 % 1,3 % 0,5 %

Seurakunnat 5,1 % 1,8 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % -2,4 %

Julkinen yhteensä 7,9 % 3,2 % 1,9 % 1,0 % 1,1 % -0,1 %

Yhteensä 16,7 % 11,7 % 9,4 % 8,4 % 7,6 % 7,2 %
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Veroennusteiden päivitykset 

• Seuraava päivitys elo-syyskuussa

» Aikataulu riippuu budjettiriihen muutoksien 
suuruudesta ja niistä käytettävissä olevien tietojen 
aikataulusta

» Lisäksi pyritään huomioimaan sote-aikataulun 
muutoksen tuomat vaikutukset kuntakohtaisesti

» Huomioidaan lisäksi elokuun tilitystiedot ja 21.8. 
julkaistavat Verohallinnon ennakkotiedot sekä VM:n ja 
verohallinnon arviot joulukuun oikaisuista
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Veroennusteiden päivitykset

• Kesäkuun ennusteissa otettiin ensimmäistä 
kertaa huomioon Verohallinnon ennakkotiedot 

» Sitä edellisessä versiossa vuoden 2016 tietojen 
taustalla tulokehitystilasto

» Jo heinäkuun ennakkotiedoissa joidenkin kuntien 
osalta merkittäviä muutoksia

• Verotulojen kehitys ennusteita parempaa

» Huomioidaan seuraavassa ennusteessa 

[pvm]

6



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Budjettiriihi ja muut 
veroperustemuutokset

• Pohjissa ATI-tarkistus, asuntolainan korkovähennyksen 
leikkaus ja lapsivähennyksen päättyminen

• Budjettiriihestä odotettavissa veronkevennyksiä

» Minkä verran? Mille vuodelle?

• Muita muutoksia:

» Kiinteistöveron rajojen korotus

» Tuulivoimaloiden kiinteistöverotus

» Yhteisöveron metsäerän laskentaperusteen muuttaminen (?)
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Soten siirtolaskelmien päivitys 2020 
tasolle verotuksen näkökulmasta

• Mitä uudistuksen siirtyminen vuodelle eteenpäin 
tarkoittaa verotulojen kannalta?
» Ennusteet vuosille 2018-2019 olemassa kuntakohtaisissa 

kehikoissa jossa sote-uudistusta ei huomioitu

» Vuoden 2020 ennusteet ei enää käypiä
• Verotulojen jaksotus muuttuu – vuoden 2020 verotulot tulevat 

nousemaan aiemmista ennusteista

• Veroprosenttileikkaus ja veroperustemuutokset pitää mitoittaa 
uudelleen

• Kun näiden vaikutus on tiedossa kuntakohtaisesti, niin voidaan 
tehdä uusia ennusteita – Tavoitteena jo seuraavassa päivityksessä
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Jos tarvitsen ennusteen vuosille 2020-
2021 jo nyt – mitä teen?

• Ota pohjaksi kunnan veroennustekehikko ilman 
sote-uudistuksen vaikutuksia
» Siitä kehikosta saat ennusteet vuosille 2018-2019

• Ota sote-uudistuksen huomioivasta kehikosta 
vuoden 2019 tilitysten negatiivinen 
muutosprosentti (kunnallis- ja yhteisövero)
» Lisää negatiivista kehitystä noin -1,5% yksikköä ja laske 

saadun kehitysprosentin perusteella vuoden 2020 tilitykset

» Kehikosta saatavaa vuoden 2020 muutosprosenttia voi 
soveltaa vuodelle 2021
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Kiitoksia! 

Kysymykset ja ihmettelyt:
jukka.hakola@kuntaliitto.fi
tai 050 411 7112
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