
Kuntaliiton vuoden ensimmäinen verotulojen ennustekehikko on päivitetty  
 
Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin Valtiovarainministeriön viime joulukuun 
taloudellisen katsauksen ennusteisiin. Lisäksi veroennusteessa on huomioitu lopulliset 
tiedot verovuoden 2021 verotuksesta, toteutuneet verontilitykset helmikuuhun asti sekä 
vuoden 2023 veroprosentit. Verovuoden 2023 koko maan painotettu keskimääräinen 
tuloveroprosentti verovuodelle 2023 on 7,44 prosenttia. Kyseistä prosenttia olemme 
soveltaneet myös tuleville vuosille. 

Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa olemme verovuosille 2024–2026 huomioineet 2023 
tuloveroprosentin automaattinen muutos lähimpään kymmenykseen.  Ensi vuodelle kunnat 
voivat määrittää tuloveroprosenttinsa prosentin kymmenyksen tarkkuudella. Yhteisöveron 
kuntakohtaiset jako-osuudet verovuodelle 2023 ovat myös päivitetty kuntien 
veroennustekehikoihin.  

Kunnallisveroennuste  

Veroennustepäivityksessä on huomioitu valmistunut verotus 2021. Valmistuneen verotuksen 
kuntakohtaiset ansiotulo-, vähennys- ja verotiedot ovat haettu Verohallinnon 
tilastotietokannasta. Verovuodelle 2022 olemme palkkatulojen, eläketulojen sekä 
työttömyysturvaetuuksien kehityksissä hyödyntäneet tulorekisterin mukaisia tulotietoja 
vuosina 2021 ja 2022. Ansiotulotiedot on poimittu Verohallinnon kuukausitilastosta 
ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista. Tilastosta kävi muun muassa ilmi, että 
työllisyyden ja näin ollen palkkasumman vahva kasvu 2022 painottui alemmille 
tulokymmenyksille. Tästä syystä olemme korottaneet perus- ja työtulovähennysten tasoja 
marraskuusta. Kyseiset vähennykset kun painottuvat alemmille ansiotulotasoille. 

Kuntakohtaiset vastaavat vuosimuutosprosentit löytyvät myös kuntakohtaisissa 
veroennustekehikoissa. On syytä huomioida, että yllä mainitut kuntakohtaiset ansiotulojen 
kehitykset verovuodelle 2022 voivat poiketa merkittävästi marraskuun veroennustekehikon 
oletuksista. Marraskuussa kuntakohtaiset arviot johdettiin koko maan vastaavasta 
kehitysarviosta sekä kunnan väestön kehityksestä. Muutoksella on vaikusta verovuoden 
2022 arvioituun maksettavaan kunnallisveroon, marraskuun arvioituun 
maksuunpanotilitykseen sekä tämän vuoden lopun arvioituun kuntakohtaiseen jako-
osuuteen. Kaikki kyseiset erät tarkentuvat, kun Verohallinto julkaisee ennakkotietoa 
valmistuvasta verotuksesta 2022 kesästä alkaen. 

Palkkasumman arvioidut muutokset vuodesta 2023 eteenpäin ovat Valtiovarainministeriön 
joulukuun taloudellisen katsauksen mukaisia. Palkkasumman kehitykseen vaikuttaa 
nimellisansioiden lisäksi työllisyyden kehitys. Työllisyyden supistuessa palkkasumman 
ennakoidaan vuonna 2023 kasvavan 3,5 prosenttia, vaikka nimellisansioiden nousuvauhdin 
oletetaan nopeutuvan. Kehitykseen liittyy vielä epävarmuutta ja palkkasumman kehitys 
tarkentuu tulevissa ennusteissa.  

Kunnallisveron tämän vuoden tilitys nousee koko maassa vajaa 200 miljoonalla eurolla viime 
marraskuun arvioista. Kasvu johtuu pääosin palkkasumman parantuneesta kehityksestä 
vuosina 2022 ja 2023. Tulevina vuosina nousu on reilu 200 miljoonaa euroa vuositasolla. 
Kuntakohtaiset muutokset vaihtelevat voimakkaasti. Tämä johtuu pääosin verovuoden 2022 
kuntakohtaisesta ansiotulojen kehityksestä. 
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Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste  

Maksettava yhteisövero verovuonna 2021 perustuu Verohallinnon tietoon valmistuneesta 
verotuksesta. Korotimme arviota verovuoden 2022 maksuunpannuista yhteisöveroista, sillä 
tammi- ja helmikuussa kertyi verovuoden 2022 lisäennakoita ennustettua paremmin. Tästä 
syystä kuluvan vuoden arvioitu yhteisöveron tilitys nousee noin 70 miljoonalla eurolla 
verrattuun marraskuun arvioihin.  

Tulevien vuosien yhteisöveron kehitys perustuu joulukuun taloudellisen katsauksen 
arvioihin. Ensi vuoden yhteisöveron tilityksiin ei kuitenkin odoteta muutosta marraskuun 
arviosta. Vuodelle 2025 nousu marraskuusta on noin 80 miljoonaa euroa. Kuntakohtaisissa 
veroennustekehikoissa olemme huomioineet lopulliset yhteisöveron kuntakohtaiset jako-
osuudet verovuodelle 2023. Tästä syystä kuntakohtainen ennuste, erityisesti kuluvalle 
vuodelle, poikkeaa kunnissa koko maan vastaavasta.   

Kiinteistöveron osalta viime vuosi oli odotettua parempi. Hyvä kehitys johtui pääosin 
rakennuskustannusindeksin noususta. Tämä johti siihen, että rakennusten jälleenhankinta-
arvojen korotus nostivat rakennusten verotusarvoja. Verovuoden 2022 kiinteistöveroja kertyi 
yhteensä reilu 150 miljoonaa euroa tämän vuoden tammi- ja helmikuussa. Tämä oli melkein 
7 prosenttia verovuoden 2022 maksettavasta kiinteistöverosta. Verohallinnon arvion mukaan 
vastaavanlainen kehitys voisi olla myös verovuoden 2023 osalta ja tämä on huomioitu 
veroennustekehikossa. Rakennusten verotusarvoihin on odotettavissa jopa voimakkaampi 
nousu kuluvalle verovuodelle. Maaliskuun aikana Verohallinto julkaisee ennakkotietoa 
verovuoden 2023 kiinteistöverotuksesta ja tämä huomioidaan seuraavassa 
veroennustekehikossa.  

Veroennustekehikko päivitetään seuraavan kerran huhtikuun alussa. Tällöin ennusteessa 
huomioidaan muun muassa Valtiovarainministeriön maaliskuun ennustekierroksen mukaiset 
arviot verotulojen kehityksestä, maaliskuun verontilitykset sekä kuntakohtaiset väestötiedot 
vuodelta 2022.  

 
 


