
Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikko on päivitetty - sota Ukrainassa luo 
epävarmuutta ennusteissa 
 
Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin 
verotulojen kehityksestä. Lisäksi on käyty keskusteluja verotulojen tulevien vuosien 
kehityksestä Valtiovarainministeriön kanssa. Ennusteessa on huomioitu verotilitykset 
maaliskuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto verovuoden 2021 ansiotuloista sekä 
kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2022.  
 
Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu lopullinen tuloveroprosentin leikkaus vuodelle 
2023 sekä kuntaryhmän päivitetyt yhteisöveron jako-osuudet verovuosille 2023–2026. 
 
Kunnallisveroennuste 
 
Verovuoden 2021 osalta ansiotulojen kehitykset perustuvat Verohallinnon tilastoon, jossa 
ansiotulot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-
ilmoitustietoihin. Tilasto on ensimmäinen luotettava näkymä viime vuoden ansiotulojen 
kehityksestä.  
 
Tänä vuonna tehdään kaksi muutosta ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin, joilla on 
negatiivisia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Toinen liittyy korotettuun 
matkakuluvähennykseen vuonna 2022. Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset 
vähentävät kuntien verotuloja yhteensä 101 miljoonaa euroa. Verotulomuutos 
kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta.   
 
Toinen muutos liittyy hallituksen esitettyyn aikaistettuun sosiaalietuuksien 
indeksikorotukseen, joka vaikuttaa eläketulovähennysten enimmäismääriin. Alustavan arvion 
mukaan toimi vähentää kunnallisveroa vuosikohtaisesti arviolta noin 30 miljoonalla eurolla. 
Koska kyse on indeksitarkistuksesta, eikä veroperustemuutoksesta, niin tätä ei kompensoida 
kunnille. 
 
Kunnallisveroennusteen suurin muutos edelliseen liittyy lopulliseen tuloveroprosentin 
leikkaukseen vuodelle 2023. Valtiovarainministeriön eilen julkaisemien sote-
siirtolaskelmien mukaan lopullinen tuloveroprosentin leikkaus on -12,64 % -yksikköä 
vuoden 2022 tasosta. Tämä muutos vähentää kunnallisveron tuottoa vuositasolla noin 300 
miljoonalla eurolla, kun verrataan viime vuoden toukokuussa esitettyyn tuloveroprosentin 
leikkaukseen -12,39 % -yksikköä.  
 
Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste 
 
Yhteisöveroennuste perustuu osin toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä 
alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvan vuoden hyvän kehitykseen taustalla löytyy pääosin 
verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna hyvin kertyneet lisäennakot. 
Parantunut verovuosi 2021 heijastuu myös positiivisesti tulevien vuosien kehityksiin. 
 
Hallitus on linjannut, että lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön 
osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta alkaen vuodesta 2023. Verokannustin valmistellaan 
siten, että sen taloudellinen vaikutus olisi staattisesti arvioiden vuositasolla noin 100 
miljoonaa euroa. Muutos vähentää verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille yhteisöveron 
jako-osuuksissa vuodesta 2023 alkaen.  
 
Verovuoden 2022 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa 
julkaistuun ennakkotietoon. Ennakkotieto on aiempia arvioita korkeampi. Kasvu johtuu 
erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-
arvoja on korotettu. Syy tehtyyn korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisessa. 
Muutos parantaa kiinteistöveron vuosikohtaista tuottoa noin 50 miljoonalla eurolla. Oletus 
että noin 10 %:ia maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna sovelletaan myös 
tässä veroennusteessa. 
 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_37+2022.aspx


 
 
 


