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Kuntaliiton syyskuun veroennustekehikko on päivitetty - yhteisövero jatkaa hyvää kehitystään 
 
 
Syyskuun veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyi-
hin arvioihin verotulojen kehityksestä. Syyskuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu vero-
tilitykset elokuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto syyskuun verotilityksestä. Ennusteessa 
on myös huomioitu Verohallinnon 19.9. julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021. 
Ennakkotieto muuttui hyvin vähän elokuun alun vastaavasta ennakkotiedosta ja muutoksia mak-
suunpantuihin kunnallis- ja yhteisöveroihin vuonna 2021 ei näin ollen tehty. 
 
Syyskuun päivityksessä on maltillisia muutoksia verrattuna elokuun päivitykseen. Talouden ja työl-
lisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuu-
kausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaa vuotta ja johtuu jäännösverojen 
uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhais-
kasvatusmaksun alentamisen kompensaatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako-
osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Kiinteistöveroennuste ei muuttunut elokuusta. 
Kiinteistöverotus 2022 päättyy lokakuun lopussa. 
 
 
 
Kunnallisveroennuste 
 
Syyskuun veroennusteessa olemme arvioineet, että suurempi osa verovuoden 2021 jäännösveroista 
kertyisi vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana vuonna. Tämä oletus alentaa 
kuluvan vuoden kertymäarviota noin 100 miljoonalla eurolla verrattuna elokuun arvioon. Arvioimi-
nen on tältä osin hankalaa, kun veronmaksajien maksukäyttäytymistä ei varmuudella tiedetä. Sa-
maa oletusta olemme kuitenkin soveltaneet myös tulevina vuosina. 
 
Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vajaalla 50 miljoonalla eurolla vuonna 
2023. Tästä vajaa 40 miljoonaa euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkis-
tuksista, jotka olemme huomioineet aiemmissa veroennusteissa. Lisäksi tehtiin muutamia vaiku-
tuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Muun muassa matkakuluvähennyksen määräai-
kaista korotusta kuluvalle vuodelle ehdotetaan jatkettavaksi myös vuonna 2023. Kaikki arvioidut 
verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina. Esitetystä määräaikai-
sesta sähkövähennyksestä ei ole vielä tarkempia tietoja tässä vaiheessa ja näin ollen tätä ei ole 
huomioitu veroennustekehikossa. 
 
Kunnallisveron veropohjassa vuosina 2022 ja 2023 ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna 
elokuun ennusteeseen. Eläketulojen vuoden 2023 huomattava 7,5 prosentin kasvu johtuu korkean 
inflaation vaikutuksista työeläkkeiden tasoon. Vuodesta 2024 eteenpäin arvioitu palkkasumma kui-
tenkin kasvaa syksyn kuntatalousohjelman arvioiden mukaisesti ja nostaa näin ollen arvioidun 
maksettavan kunnallisveron tasoa kyseisille verovuosille. Kunnallisveron tilityksissä tämä positii-
vinen kehitys näkyy erityisesti vuosina 2025 ja 2026. 
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Yhteisöveroennuste 
 
Yhteisövero jatkaa vahvaa kehitystään.  Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, 
että kunnille maksuunpantava yhteisövero kasvaisi yli 40 prosenttia vuodesta 2020. Veroennus-
teessa olemme kuitenkin soveltaneet hieman alhaisempaa arviota. Verovuoden 2021 jäännösveroja 
odotetaan kuitenkin kertyvän hieman aiempaa arviota enemmän kuluvana vuonna.  
 
Verovuoden 2022 maksuunpanoarvio parantui myös elokuusta ja tämä näkyy parantuneena tilityk-
sinä tänä ja ensi vuonna. Maksettava yhteisövero 2023–2026 kasvaa elokuun arviosta edelleen. 
Suurimpina syinä tähän ovat kuntaryhmän korotetut jako-osuudet. Suurimpana veroperustemuu-
toksena on varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompensaatio, joka nostaa kuntaryhmän yhteisö-
veron jako-osuutta 1,25 % -yksikköä vuodesta 2023 alkaen. Yhteisöveron tilitykset kasvavat keski-
määrin 150 miljoonaa euroa per vuosi, josta jako-osuusmuutokset käsittävät reilu 100 miljoonaa 
euroa. Loppu selittyy parantuneesta yhteisöveroennusteesta.  

 


