
Näkymät kuntatalouteen niin 
lyhyellä kuin pitkällä 
aikavälillä
Vihreän liiton Kaupunki- ja kuntavisiotyöryhmä 17.4.2020

@MinnaPunakallio



2

Miltä kuntatalous näytti vuosina 2018 ja 
2019 kuntien kirjanpidon mukaan?

     Mrd. euroa Muutos %
2018 2019

TPA

Toimintatuotot 9,27 9,45 1,9
Toimintakulut -38,03 -39,50 3,9
Toimintakate -28,75 -30,05 4,5
Verorahoitus yhteensä 30,78 31,55 2,5
   -Verotulot 22,32 22,91 2,6
  - Valtionosuudet 8,46 8,64 2,1
Vuosikate 2,66 2,30 -13,6
Poistot ja arvonalentumiset -2,81 -2,86 1,6
Vuosikate % poistoista 95 80
Neg. vuosikatteen kuntia (kpl) 44 56
Kriisikuntien lukumäärä 5 ?
Tilikauden tulos -0,08 -0,20 Muutos %
Neg. tuloksen kuntia (kpl) 200 225

Investointimenot, brutto -4,83 -5,25 8,7
Toiminnan ja investointien rahavirta -1,67 -2,13

Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan. Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.
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		Erä		     Mrd. euroa								muutos

				2017		2018				2015		%

						TPA



		Toimintatuotot		9.18								-100.0

		Toimintakulut		-37.10								-100.0

		Toimintakate		-27.50						3.3		-100.0				Verksamhetsbidrag

		Verorahoitus yhteensä		31.09						2.1		-100.0				Skattefinansiering totalt

		   -Verotulot		22.55						2.8		-100.0				   -Skatteinkomster

		  - Valtionosuudet		8.54						0.5		-100.0				   -Statsandelar

		Vuosikate		3.96						-6.2		-100.0				Årsbidrag

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.82						1.0		-100.0				Avskrivningar och nedskrivningar

		Tilikauden tulos		1.28												Räkenskapsperiodens resultat

		Investointimenot, brutto		-4.63						-42.0		-100.0				Investeringar, brutto

		Poistonalaiset investoinnit 1)		-3.90						-1.3		-100.0				Investeringar som avskrivs 1)

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		0.13												Verksamhetens och invest. kassaflöde 

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.27						-8.3		-100.0				Ökning av långfristiga lån 

		Lainakannan muutos		0.32												Förändring av lånestocken

		Lainakanta 31.12.		18.42						5.2		-100.0				Lånestock 31.12.

		Rahavarat 31.12.		6.40						-3.7		-100.0				Likvida medel 31.12.





Taul1

		Tuloslaskelman erä				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

														TPA		TA		TS



		Toimintatuotot		Verksamhetens intäkter		11.90		11.78		9.19		9.35		9.24		9.32		9.37

		Toimintakulut		Verksamhetens kostnader		-38.35		-38.45		-36.75		-37.13		-36.75		-37.74		-37.92

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.45		-26.67		-27.56		-27.78		-27.51		-28.42		-28.55

		Verotulot		Skatteinkomster		20.64		21.18		21.77		22.10		22.54		22.57		23.10				22.92		23.69

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.29		8.20		8.23		8.83		8.54		8.41		8.34				0.35		0.59

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.21		0.17		0.26		0.27		0.37		0.20		0.15

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		2.70		3.42		3.93		2.76		3.04

		Poistot ja arvonalentumiset		Avskrivningar och nedskrivn.		-2.62		-2.64		-2.66		-2.72		-2.75		-2.76		-2.82

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.33		0.38		0.13		0.20		0.20

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		0.44		2.16		0.37		1.08		1.31		0.20		0.42

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatuotot		Verksamhetens intäkter		2.3		-1.0				1.8		-1.2		0.9		0.5

		Toimintakulut		Verksamhetens kostnader		2.4		0.3				1.0		-1.0		2.7		0.5

		Verotulot		Skatteinkomster		6.8		2.6		2.8		1.5		-1.0		3.3		0.5

		Valtionosuudet		Statsandelar		2.7		-1.1		0.5		7.2		2.0		0.2		2.3



		Rahoituslaskelman erä				2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019

														TPA		TA		TS



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.69		2.88		2.70		3.42		3.93		2.76		3.04

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.33		0.38		0.13		0.20		0.20

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-0.62		-2.56		-0.61		-0.63		-0.45		-0.49		-0.52

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-4.70		-7.62		-4.42		-4.34		-4.47		-5.45		-5.47

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.23		0.24		0.21		0.15		0.17		0.20		0.15

		    Investointihyödykkeiden luovutustulot		    Inkomster från försäljning av tillgångar		0.95		5.05		0.95		0.91		0.93		0.53		0.51

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-1.09		-0.10		-0.83		-0.11		0.25		-2.25		-2.09



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		0.13		-1.05		-0.24		-0.11		-0.05		-0.05		-0.05

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys		    Ökning av lånfristiga lån		3.02		2.74		2.51		2.52		2.17		2.87		3.79

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys		    Minskning av långfristiga lån		-1.65		-1.93		-1.97		-2.08		-2.05		-2.08		-2.10

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos		    Förändring av kortfristiga lån		0.39		0.15		0.31		0.26		0.03		0.00		0.00

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.20		0.34		0.06		0.10		-0.23		0.10		0.10

		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		1.00		0.15		-0.16		0.57		0.11		-1.41		-0.36

		 Rahavarat 31.12.		 Likvida medel 31.12.		5.16		5.30		5.11		5.68		5.79		4.37		4.02

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		15.55		16.53		17.40		18.10		18.25		19.04		20.73

																4.3392504931		8.8741860954
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				2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018

																						TPA

		Vuosikate:																								Årsbidrag:

		  Mrd. euroa		1.80		2.47		2.05		1.34		2.06		2.20		1.89		2.70		3.27						  Md euro

		  Asukasta kohti, €		337		461		382		248		380		403		347		492		596						  euro/invånare

		  Vuosikate %:a poistoista		108		145		118		71		100		106		91		127		149						  % av avskrivningarna

		  Vuosikate %:a investoinneista 1)		69		99		73		46		72		78		68		93		114						  % av investeringarna 1)

		Tilikauden tulos, mrd. € 2)		0.29		1.83		0.42		-0.31		0.37		2.03		0.14		0.89		1.19						Räkenskapsperiodens resultat, md € 2)

		Toim. ja invest. rahavirta, mrd. € 2)		-0.89		1.08		-0.93		-1.68		-0.89		-0.09		-0.89		-0.07		0.47						Verksamh. och inv. kassaflöde, md € 2)

		Lainakanta:																								Lånestock:

		  Mrd. euroa		9.78		10.45		10.95		12.21		13.79		14.68		15.50		16.09		16.17						  Md euro

		  Vuosimuutos, %		13.4		6.9		4.7		11.6		12.9		6.5		5.6		3.8		0.5						  Förändring per år, %

		  Asukasta kohti, €		1,838		1,956		2,038		2,262		2,542		2,697		2,841		2,939		2,949						  euro/invånare

		Kuntien lkm (ko. vuoden kuntajaolla):																								Antal kommuner (resp. års kommunindelning):

		  Kuntien lukumäärä yhteensä		332		326		320		320		304		304		301		297		295						  Antal kommuner sammanlagt

		  Vuosikate negatiivinen		29		7		34		80		28		10		13		14		4						  Årsbidraget negativt

		  Tilikauden tulos negatiivinen		107		55		141		227		137		104		107		94		51						  Resultatet negativt



















Monster1

																		Turan mukainen!

		Erä		     Mrd. euroa								muutos

				2017		2018				2015		%

						TPA



		Toimintatuotot		9.18		9.39						2.3

		Toimintakulut		-36.68		-37.94						3.4

		Toimintakate		-27.50		-28.55				3.3		3.8				Verksamhetsbidrag

		Verorahoitus yhteensä		31.09		30.93				2.1		-0.5				Skattefinansiering totalt

		   -Verotulot		22.55		22.44				2.8		-0.5				   -Skatteinkomster

		  - Valtionosuudet		8.54		8.49				0.5		-0.6				   -Statsandelar

		Vuosikate		3.96		2.70				-6.2		-31.7				Årsbidrag

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.82		-2.74				1.0		-2.6				Avskrivningar och nedskrivningar

		Tilikauden tulos		1.28		0.02						-98.2				Räkenskapsperiodens resultat

		Investointimenot, brutto		-4.63		-4.77				-42.0		3.1				Investeringar, brutto

		Poistonalaiset investoinnit 1)		-4.02		-4.16				-1.3		3.5				Investeringar som avskrivs 1)

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		0.13		-1.47										Verksamhetens och invest. kassaflöde 

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.27		2.76				-8.3		21.7				Ökning av långfristiga lån 

		Lainakannan muutos		0.32		0.97										Förändring av lånestocken

		Lainakanta 31.12.		18.42		19.39				5.2		5.3				Lånestock 31.12.

		Rahavarat 31.12.		6.40		6.02				-3.7		-6.0				Likvida medel 31.12.





Monster1 (2)



						     Mrd. euroa												Muutos %

				2017		2018		2019		2020				2015		2018		2019		2020

						TPA		TA		TS



		Toimintatuotot		9.18		9.39		9.54		9.69						2.3		1.5		1.6

		Toimintakulut		-36.68		-37.94		-39.21		-39.56						3.4		3.4		0.9

		Toimintakate		-27.50		-28.55		-29.40		-29.59				3.3		3.8		3.0		0.7

		Verorahoitus yhteensä		31.09		30.93		31.92		32.64				2.1		-0.5		3.2		2.3

		   -Verotulot		22.55		22.44		23.57		24.26				2.8		-0.5		5.1		2.9

		  - Valtionosuudet		8.54		8.49		8.34		8.38				0.5		-0.6		-1.8		0.4

		Vuosikate		3.96		2.70		2.76		3.12				-6.2		-31.7		2.2		12.8

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.82		-2.74		-2.86		-2.96				1.0		-2.6		4.4		3.4

		Vuosikate % poistoista		141		99		96		105

		Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)		4		38		16		14

		Tilikauden tulos		1.28		0.02		-0.03		0.20

		Neg. tuloksen kuntia (kpl)		55		196		185		142

		Investointimenot, brutto		-4.63		-4.77								-42.0		3.1

		Poistonalaiset investoinnit 1)		-4.02		-4.16								-1.3		3.5

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		0.13		-1.47

		Pitkäaikaisten lainojen lisäys		2.27		2.76								-8.3		21.7

		Lainakannan muutos		0.32		0.99

		Lainakanta 31.12.		18.42		19.41								5.2		5.4

		Rahavarat 31.12.		6.40		6.02								-3.7		-6.0





Monster1 (3)



				     Mrd. euroa												Muutos %

				2018		2019								2015

						TPA



		Toimintatuotot		9.27		9.45										1.9

		Toimintakulut		-38.03		-39.50										3.9

		Toimintakate		-28.75		-30.05								3.3		4.5

		Verorahoitus yhteensä		30.78		31.55								2.1		2.5

		   -Verotulot		22.32		22.91								2.8		2.6

		  - Valtionosuudet		8.46		8.64								0.5		2.1

		Vuosikate		2.66		2.30								-6.2		-13.6

		Poistot ja arvonalentumiset		-2.81		-2.86								1.0		1.6

		Vuosikate % poistoista		95		80

		Neg. vuosikatteen kuntia (kpl)		44		56

		Kriisikuntien lukumäärä		5		?

		Tilikauden tulos		-0.08		-0.20										Muutos %

		Neg. tuloksen kuntia (kpl)		200		225

		Investointimenot, brutto		-4.83		-5.25								-42.0		8.7

		Toiminnan ja investointien rahavirta 		-1.67		-2.13

		Lainakanta 31.12.		19.43		21.84								5.2		12.4

























Tulos Kuntakoko

				Tilikauden tulos (€/as)		TP17		TPA18

				Alle 5000		159		-76

				5-20 tuhatta		169		-67

				20-100 tuhatta		141		-110

				Yli 100 tuhatta		319		140

				Kaikki yhteensä		218		-1



				Vuosikate % Poistoista		TP17		TPA18

				Alle 5000		145		74

				5-20 tuhatta		144		77

				20-100 tuhatta		129		67

				Yli 100 tuhatta		164		131

				Kaikki yhteensä		149		99

				Lainakanta €/as		TP17		TPA18

				Alle 5000		2,644		2,665

				5-20 tuhatta		2,899		3,073

				20-100 tuhatta		2,981		3,175

				Yli 100 tuhatta		2,975		2,996

				Kaikki yhteensä		2,941		3,052







Kansantalouden tilinpidon mukaan 
kuntasektorin tila 2019 heikoin ikinä
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Lähde: Tilastokeskus
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Miksi kuntatalouden tila oli niin heikko?

verovähennykset
syövät 

kunnallisveron 
tuottoa

Valtionosuus-
leikkaukset

Väestön 
ikärakenne

kiky

Tehtävien 
lisäykset

Lisälukemista

Verokortti-
uudistus

Tulo-
rekisteri

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaliiton_nakemykset_JTS_valmisteluun_12022020_0.pdf


Lisätarkastelu: Kuntien menojen kasvu 
aiheutunut tehtävien lisääntymisestä ja 
väestön ikääntymisestä
• Kuntien toimintamenot asukasta 

kohden ovat kasvaneet vuodesta 
2008 vuoteen 2018 yhteensä yli 10 
prosenttia. 

• Menolajeittain tarkasteltuna kasvu 
aiheutuu pääosin palvelujen 
ostoista, kun taas 
henkilöstömenojen määrä on 
pysynyt samalla tasolla. 
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Sitten tuli koronapandemia



Miten koronapandemia 
vaikuttaa julkiseen 

talouteen?



Tilanne on vakava. 

• Suomen julkisen sektorin 
taloudellinen pohja on 
putoamassa pois ainakin vuoden 
2020 osalta

• Tällä hetkellä konsensusennuste 
BKT:n kasvulle 2020 noin -5 % 

• Näkymät voivat synkentyä sekä 
vuoden 2020 että tulevien 
vuosien talouskasvun osalta

27.4.20208



Kunnat ovat koronapandemian 
vaikutuspiirin ytimessä. 

• Palvelutarve ja asiakasmäärät ovat muuttuneet kevään 2020 aikana nopeasti ja 
ennakoimattomasti

• Terveydenhuolto ja pelastustoimi hoitavat koronapotilaat, toisaalta kiireetöntä hoitoa 
lykätään

• Sosiaalipalveluissa rajoitustoimet ovat lisänneet palvelujen kysyntää
• Joissakin palveluissa käyttäjämäärät vähentyneet, esim. joukkoliikenne
• Osa palveluista suljettu, esim. kirjastot, urheiluhallit
• Välillisempiä vaikutuksia myös muihin toimintoihin.  

• Vaikutukset yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä huolestuttavat

• Vaikutus kuntatalouteen raju sekä tulojen pienenemisen että menojen 
lisääntymisen kautta

27.4.20209
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Koronaepidemian kuntatalousvaikutukset

Vaikutuksia kuntien tuloihin ja menoihin

Kuntien tuloja vähentävät

Kuntien menoja lisäävät

Suurimmat vaikutukset
• Kunnallisveroon
• Yhteisöveron tuottoon

• Sote-menot
• Henkilöstö
• Pandemiaosasto
• Hoitotarvikkeet
• Lab. tutkimukset
• Lisätilatarpeet
• Ylityöt
• Sopeutustoimen-

piteiden peruuntuminen
• Pelastustoimi, erit.

• varallaolo
• Sairauspoissaolot
• Kokonaan uudet toiminnot
• Työllisyyden hoidon menot
• Toimeentulotukimenot
• ICT-lisämenot
• Tietojärj. käyttöönoton siirto

• Maksutuottoihin, erit.
• sote (kiireettömän 

hoidon siirtyessä)
• varhaiskasvatus
• kulttuuri
• liikunta
• joukkoliikenne

• Tukitoimet yrityksille
• Vapaaehtoistyö, arjen 

tuki
• Kuntaomisteiset yhtiöt
• Seurat, yhdistykset, 

järjestöt

• Myyntituotot, erit.
• maan myynti

• Vuokratulot, mm.
• maanvuokraus
• toimitilat

• Oma asuntotuotanto
• Sijoitusten tuotot
• Maksuaikojen joustot
• Luottotappiot
• Koulutusorganisaatioiden 

tuotot
• Kehitystoiminnan ja 

hankkeiden jäädytys

• Investoinnit
• Rahoitus, lainat



Koronavirusepidemialla vähintään -1,8 miljardin 
euron vaikutus* kuntatalouteen vuonna 2020

Koronavirusepidemian arvioidut 
talousvaikutukset
• Kunnallis- ja yhteisöverotulot**

vähenevät yhteensä yli miljardi euroa

• Maksu- ja myyntituotot
vähenevät noin -200 miljoonaa euroa

• Sote-menot   
kasvavat yli 400 miljoonaa euroa

• Muut vaikutukset heikentävät kuntataloutta 
yli 100 miljoonaa euroa

Kunnallisvero-
tulojen 

pieneneminen
38 %

Yhteistöveron tuoton 
pieneneminen

23 %

Maksu- ja 
myyntituottojen 
pieneneminen

10 %

Sote-menojen 
kasvu heikentää 
kuntataloutta

23 %

Muiden menojen muutoksen 
vaikutus kuntatalouteen (netto)

-1 800
milj. euroa

-700

-400

400

100

-200

6.4.2020

* Arvion pohjana kysely 24 suurimman kaupungin talousjohtajille (3/2020). 
Veroarviot pohjautuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon (3.4.).
** Verojen maksulykkäyksestä (2.4.) johtuva valtion verokompensaatio (550 milj. €) nettoutettu.

TULOJEN 
VÄHENEMÄ 

-1 300+ milj. € 
(70 % kokonais-
vaikutuksesta)

MENOJEN 
KASVU

500+ milj. € 
(30 % kokonais-
vaikutuksesta)



Koronaepidemian lisäkulut vuonna 2020
Sairaanhoitopiirien kyselyn tulokset

• Sairaanhoitopiirit arvioivat koronan aiheuttavan vuonna 2020 
100 miljoonan euron lisäkulut

• Koko erikoissairaanhoidon osalta tämä vastaa reilun 1 % 
kululisäystä

• Elektiivisen toiminnan myöhäistäminen vähentää vuodelle 2020 
kohdistuvaa menopainetta merkittävästi

• Kuluja kasvattavat kuitenkin mm. päivystyskustannusten kasvu, 
henkilöstön sairastuminen ja lisääntyvä sijaistarve, uusien 
koronaosastojen perustaminen, suojaus- ja muiden 
tarvikkeiden lisähankinnat sekä ylitöistä ja korvauksista

• Sairaanhoitopiirit arvioivat, että toimintakulut saattavat kasvaa 
arvioitua huomattavasti enemmän mikäli epidemia laajenee 
THL:n skenaarioita rajummin
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Toimintakulut*)

+100 m€

*) Välitön muutostarve suhteessa vuoden 2020 talousarvioon.

+1 %

Vuonna 2020:



Koronaepidemian lisäkulut vuonna 2021
Sairaanhoitopiirien kyselyn tulokset

• Sairaanhoitopiirit arvioivat koronan aiheuttavan vuonna 2021 
peräti 450 miljoonan euron lisäkulut

• Koko erikoissairaanhoidon osalta tämä vastaa reilun 5 % 
kululisäystä

• Lisäkuluja syntyy kun vuonna 2020 syntyneitä hoitojonoja 
aletaan epidemian hellitettyä purkamaan vuonna 2021

• Elektiivistä toimintaa joudutaan osittain lykkäämään myös vuoden 
2022 puolelle

• Koronan ennakoitu toinen epidemia-aalto korottaisi vuoden 
2021 kuluarvioita entisestään
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Toimintakulut*)

+450 m€

*) Välitön muutostarve suhteessa vuoden 2021 taloussuunnitelmaan.

+5 %

Vuonna 2021:



Hallitus päätti kehysriihessä kuntien 
tukemisesta koronakriisissä

Toinen vaihe (III LTAE 2020)
1. Valtio korvaa suoraan sairaanhoito-

piireille koronakriisin aiheuttamat 
lisäkustannukset valtionavustuksella.

2. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta 
korotetaan määräaikaisesti vuodelle 
2020.

3. Peruspalvelujen valtionosuutta 
korotetaan määräajaksi v. 2020.

4. Harkinnanvaraista valtionosuutta 
korotetaan.

 Mittaluokka yhteensä            
vähintään miljardi euroa

Sanna Lehtonen 8.4.2020 



Valmistelu vielä käynnissä, mutta 
esimerkiksi nämä:
• Työeläkemaksujen määräaikainen 

alennus n. 1 mrd. € 2020 

• Avustukset yrityksille yht. 1,45 mrd. 
euroa

• Business Finland, ELY-keskukset ja 
yksinyrittäjien tuki

• Mm. Finnveran valtuuksien 
nostaminen

• Etuusmenoihin muutoksia

15

Lisäksi valtio toteuttaa muitakin 
elvytystoimia 2020



• Koronapandemia lisää 
työttömien määrää

• Julkisen talouden alijäämä 
kasvaa mittaluokkaan, joka 
nähtiin viimeksi 1990-luvun 
alussa

• Kaikki julkisen sektorin 
alasektorit heikkenevät

• Velkaantuminen ylittää EU:n 
60 prosentin viitearvon 
reippaasti

16
Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, kevät 2020



Kuntatalouden tila 2020 on ennätyssynkkä
painelaskelman1) mukaan, mrd.€
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Toimintakate -28,57 -29,85 -31,54 -32,23 -33,29 -34,40 -35,70
Verotulot 1) 22,43 23,02 22,42 24,51 24,40 25,13 25,80
Valtionosuudet 1) 8,50 8,67 10,30 9,60 10,51 10,93 11,32
Rahoitustuotot ja kulut, netto 0,31 0,34 0,35 0,30 0,21 0,10 -0,02
Vuosikate 2,67 2,19 1,53 2,17 1,82 1,77 1,40
Poistot -2,82 -2,87 -2,97 -3,07 -3,17 -3,27 -3,37
Satunnaiset erät, netto 0,07 0,35 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Tilikauden tulos -0,08 -0,32 -1,32 -0,77 -1,22 -1,38 -1,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulorah. korjauserät -0,57 -0,69 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61
Tulorahoitus, netto 2,16 1,85 1,05 1,69 1,34 1,29 0,92
Investoinnit, netto -3,87 -4,11 -4,34 -4,50 -4,45 -4,35 -4,35
Rahoitusjäämä 1) -1,71 -2,26 -3,30 -2,81 -3,10 -3,06 -3,43

Lainakanta 19,44 21,95 25,55 28,66 32,07 35,43 39,16
Rahavarat 6,04 6,33 6,83 7,33 7,83 8,33 8,83

1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

Lähde: Vuodet 2018 ja 2019 Tilastokeskus,
Vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020

1) Painelaskelma ei sisällä kuntatalouden tukipaketin kompensaatioita.


KTO taulukoita



		 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021, kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa (käyvin hinnoin)





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Tuloksen muodostuminen

		1. Toimintakate		-24.26		-25.80		-26.45		-26.67		-27.56		-28.00		-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		2. Verotulot		19.07		19.32		20.64		21.18		21.77		22.07		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		3. Valtionosuudet, käyttötalous		7.66		8.07		8.29		8.20		8.23		8.81		8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

		4. Rahoitustuotot ja kulut, netto		0.08		0.20		0.21		0.17		0.25		0.26		0.26		0.24		0.27		0.27		0.27

		5. Vuosikate		2.55		1.79		2.69		2.88		2.70		3.15		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		6. Poistot		-2.23		-2.40		-2.63		-2.64		-2.66		-2.63		-2.73		-2.83		-2.65		-2.75		-2.85

		7. Satunnaiset erät, netto		0.12		0.25		0.37		1.92		0.33		0.33		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		8. Tilikauden tulos		0.44		-0.36		0.43		2.16		0.36		0.84		0.84		0.62		1.59		1.10		0.93



		Rahoitus

		9. Vuosikate		2.55		1.79		2.69		2.88		2.70		3.15		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		10. Satunnaiset erät		0.12		0.25		0.37		1.92		0.33		0.33		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		11. Tulorahoituksen korjauserät		-0.46		-0.55		-0.62		-2.56		-0.61		-0.56		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		12. Tulorahoitus, netto		2.21		1.49		2.44		2.24		2.42		2.91		3.01		2.89		3.67		3.29		3.21

		13. Käyttöomaisuusinvestoinnit				-4.59		-4.70		-7.62		-4.42		-4.23		-4.70		-4.85		-4.05		-4.10		-4.15

		14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot		0.99		1.12		1.18		5.28		1.16		1.05		1.10		1.15		0.93		0.89		0.89

		15. Investoinnit, netto		-3.33		-3.47		-3.53		-2.34		-3.25		-3.18		-3.60		-3.70		-3.12		-3.21		-3.26



		16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)		-1.1		-2.0		-1.1		-0.1		-0.8		-0.3		-0.6		-0.8		0.6		0.1		-0.0



		17. Lainakanta		12.3		13.8		15.6		16.5		17.4		18.0		18.7		19.5		17.0		17.0		17.1

		18. Kassavarat		4.5		4.2		5.2		5.3		5.1		5.2		5.2		5.2		5.2		5.2		5.2

		19. Nettovelka (lainat - kassavarat)		7.8		9.6		10.4		11.2		12.3		12.8		13.4		14.3		11.8		11.8		11.9

		Vuosina 2014 ja 2015 tuloslaskelman eriin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset vahvistivat tilikauden tulosta kertaluonteisesti noin 1,7 mrd. euroa v. 2014. Vuodesta 2019 alkaen tuloslaskelmien eriin vaikuttaa sote- ja maakuntauudistus. 





		Muutokset, milj. euroa				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1. Toimintakate				-1537		-649		-224		-887		-444		537		-548		17615		-221		-275

		2. Verotulot				254		1322		537		590		306		-247		569		-10669		-305		129

		3. Valtionosuudet, käyttötalous				411		217		-91		36		579		-145		-119		-6189		138		71

		4. Rahoitustuotot ja kulut, netto				119		8		-38		82		9		-5		-22		31		2		-0

		5. Vuosikate				-754		898		184		-178		450		140		-120		788		-386		-75

		6. Poistot				-172		-224		-13		-26		30		-100		-100		183		-100		-100

		7. Satunnaiset erät, netto				127		119		1555		-1590		-4		-44		0		0		0		0

		8. Tilikauden tulos				-799		794		1725		-1794		477		-4		-220		971		-486		-175



		Rahoitus

		9. Vuosikate				-754		898		184		-178		450		140		-120		788		-386		-75

		10. Satunnaiset erät				127		119		1555		-1590		-4		-44		0		0		0		0

		11. Tulorahoituksen korjauserät				-91		-74		-1938		1952		44		-2		0		0		0		0

		12. Tulorahoitus, netto				-717		943		-199		184		491		94		-120		788		-386		-75

		13. Käyttöomaisuusinvestoinnit				-4594		-108		-2918		3202		188		-471		-151		801		-50		-50

		14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot				134		55		4108		-4120		-109		46		50		-223		-35		0

		15. Investoinnit, netto				-147		-53		1190		-918		79		-425		-101		578		-85		-50



		16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)				-864		891		991		-734		570		-331		-221		1366		-471		-125



		17. Lainakanta				1514		1744		977		864		622		645		864		-2502		-32		92

		18. Kassavarat				-339		963		145		-196		126		2		-0		-0		-1		-2

		19. Nettovelka (lainat - kassavarat)				1853		782		833		1060		496		643		864		-2502		-31		94













		Kuntien ja kuntayhtymien menot, mrd. euroa, käyvin hinnoin





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



		1.Toimintamenot		35.66		37.44		38.35		38.46		36.75		37.22		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		Palkkausmenot		20.31		21.14		21.35		21.21		21.01		20.84		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		  Palkat		15.65		16.29		16.39		16.30		16.13		15.98		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

		  Muut henkilöstöm.		4.67		4.85		4.96		4.91		4.88		4.86		4.37		4.31		2.09		2.14		2.19

		Ostot		12.71		13.39		13.85		13.87		12.16		12.53		12.96		13.40		5.57		5.73		5.93

		Avustukset		2.08		2.24		2.36		2.46		2.68		2.78		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

		Muut toimintamenot		0.56		0.67		0.78		0.92		0.90		1.06		1.06		1.06		-0.15		-0.15		-0.15

		2.Toimintatulot		11.40		11.64		11.90		11.78		9.19		9.21		8.95		8.97		6.74		6.92		7.10



		3.Toimintakate (=2-1)		-24.26		-25.80		-26.45		-26.67		-27.56		-28.00		-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		4.Korkomenot, brutto		0.35		0.33		0.30		0.31		0.29		0.27		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		5.Investoinnit, brutto		4.31		4.59		4.70		7.62		4.42		4.23		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15

		6. Bruttomenot (1+4+5)		40.32		42.37		43.35		46.39		41.45		41.72		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		7. Bruttokansantuote, mrd. euroa 		196.87		199.79		202.74		205.36		209.51		214.06		219.11		224.82		231.72		238.34		245.78

		8. Toimintamenot, % BKT:sta		18.1		18.7		18.9		18.7		17.5		17.4		16.6		16.4		7.4		7.4		7.3

		9. Bruttomenot, % BKT:sta		20.5		21.2		21.4		22.6		19.8		19.5		18.9		18.7		9.3		9.2		9.1

		10. Kokonaistulot, % BKT:sta		20.2		20.4		21.0		22.9		19.6		19.5		18.8		18.5		9.7		9.4		9.3

		11. Toimintatulot, % toimintamenoista		32.0		31.1		31.0		30.6		25.0		24.8		24.6		24.3		39.3		39.5		39.5

		Kunta-alan henkilöstön määrä, 1 000  henkilöä		441		437		432		429		422		418		416		418		415		415		416

		Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettuja vuoden 2015 toimintamenoja ja -tuloja supistaa vuonna 2014 yhtiöitettyjen liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen poistuminen kuntatalousohjelman tarkastelun piiristä.





		Prosenttimuutokset, %				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



		1.Toimintamenot				5.0		2.4		0.3		-4.4		1.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		Palkkausmenot				4.1		1.0		-0.7		-0.9		-0.8		-2.7		0.9		-48.9		2.3		2.4

		  Palkat				4.1		0.6		-0.5		-1.0		-1.0		-0.4		1.5		-48.2		2.2		2.4

		  Muut henkilöstöm.				3.9		2.3		-1.1		-0.7		-0.2		-10.2		-1.4		-51.6		2.7		2.3

		Ostot				5.4		3.5		0.1		-12.3		3.1		3.4		3.4		-58.4		2.9		3.5

		Avustukset				7.7		5.6		3.9		9.2		3.7		-24.1		-2.4		-38.3		0.2		0.7

		Muut toimintamenot				20.5		16.5		17.8		-2.5		18.3		0.0		0.0		-114.4		0.0		0.0

		2.Toimintatulot				2.1		2.3		-1.0		-22.0		0.3		-2.8		0.2		-24.9		2.7		2.7



		3.Toimintakate (=2-1)				6.3		2.5		0.8		3.3		1.6		-1.9		2.0		-62.9		2.1		2.6

		4.Korkomenot, brutto				-5.4		-10.8		4.9		-7.0		-7.1		3.5		11.6		-7.4		2.7		3.4

		5.Investoinnit, brutto				6.5		2.3		62.1		-42.0		-4.3		11.1		3.2		-16.5		1.2		1.2

		6.Menot yhteensä (1+4+5+6)				5.1		2.3		7.0		-10.6		0.6		-0.8		1.8		-49.0		2.1		2.4





		 Kuntien verotulot, milj. euroa 

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



		Kunnallisvero		16205		16836		17967		18195		18536		18870		18542		18941		8584		8270		8320

		Yhteisövero		1658		1212		1312		1470		1647		1536		1532		1618		1244		1215		1256

		Kiinteistövero		1202		1270		1362		1512		1585		1668		1753		1837		1899		1936		1974

		Verotulot yht.		19065		19319		20641		21178		21768		22074		21827		22396		11727		11421		11550

		Verotulot, % BKT:sta		9.7		9.7		10.2		10.3		10.4		10.3		10.0		10.0		5.1		4.8		4.7



		Muutos, %

		Kunnallisvero		2.8		3.9		6.7		1.3		1.9		1.8		-1.7		2.2		-54.7		-3.7		0.6

		Yhteisövero		17.9		-26.9		8.2		12.1		12.0		-6.7		-0.3		5.6		-23.1		-2.3		3.4

		Kiinteistövero		2.3		5.7		7.2		11.0		4.9		5.2		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

		Verotulot yht.		3.9		1.3		6.8		2.6		2.8		1.4		-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1



		Kunnallisveroprosentti, keskim.		19.16		19.24		19.38		19.74		19.83		19.86		19.91		19.91		7.57		7.57		7.57

		Yhteisöveroprosentti		26		24.5		24.5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

		Kuntien osuus yhteisöverosta, %		31.99		28.34		29.49		35.56		36.87		30.92		30.34		30.34		19.80		19.80		19.80













		Kunnallistalouden rahoituslaskelma käyvin hinnoin, milj. euroa

				2013		muutos		2014		muutos		2015		muutos		2016		muutos		2017		muutos		2018		muutos		2019		muutos		2020		muutos		2021		muutos

				milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%



		Toimintakate		-26448		2.5		-26671		0.8		-27558		3.3		-28002		1.6		-27465		-1.9		-28013		2.0		-10398		-62.9		-10619		2.1		-10894		2.6

		Verotulot		20641		6.8		21178		2.6		21768		2.8		22074		1.4		21827		-1.1		22396		2.6		11727		-47.6		11421		-2.6		11550		1.1

		Käyttötalouden valtionosuudet		8288		2.7		8197		-1.1		8233		0.4		8812		7.0		8667		-1.7		8548		-1.4		2359		-72.4		2497		5.9		2569		2.9



		Korkomenot		298		-10.8		313		4.9		291		-7.0		271		-7.1		280		3.5		312		11.6		289		-7.4		297		2.7		308		3.4

		Korkotulot		212		-7.6		207		-2.7		256		23.7		249		-2.5		254		2.0		264		3.9		272		3.0		282		3.7		292		3.5

		Muut rahoituserät, netto		296				279				290				285				284		-0.2		284		0.0		284		0.0		284		0.0		284		0.0



		Vuosikate		2691				2875				2697				3147				3287				3167				3955				3569				3494

		Satunnaiset erät, netto		368				1922				333				329				285				285				285				285				285

		Tulorahoituksen korjauserä		-621				-2559				-607				-563				-565				-565				-565				-565				-565

		Investoinnit, netto (1)		3526		1.5		2335		-33.8		3254		39.3		3175		-2.4		3600		13.4		3701		2.8		3123		-15.6		3208		2.7		3258		1.6

		Rahoitusjäämä (2)		-1088				-97				-831				-262				-593		0.0		-814		0.0		552		0.0		81		0.0		-44		0.0



		Lainananto		728		123.2		1345		84.7		560		-58.3		250		-55.4		300		20.0		300		0.0		300		0.0		300		0.0		300		0.0

		Antolainojen lyhennykset		859		250.5		292		-66.0		321		9.9		186		-42.1		250		34.4		250		0.0		250		0.0		250		0.0		250		0.0

		Lainojen lyhennykset		1646		11.3		1931		17.3		1965		1.7		1964		-0.0		2100		6.9		2200		4.8		2300		4.5		2400		4.3		2500		4.2



		Bruttorahoitustarve (3)		-2603				-3081				-3035				-2290				-2743				-3064				-1798				-2369				-2594

		Bruttolainanotto		3401				2889				2820				2747				2745				3064				1798				2368				2592





		Lainakanta 31.12		15554		12.6		16532		6.3		17395		5.2		18017		3.6		18662		3.6		19526		4.6		17024		-12.8		16992		-0.2		17084		0.5

		Kassavarat 31.12		5159		22.9		5304		2.8		5108		-3.7		5234		2.5		5236		0.0		5236		-0.0		5235		-0.0		5234		-0.0		5233		-0.0

		Nettovelka (lainat-kassavarat)		10395		8.1		11228		8.0		12287		9.4		12784		4.0		13427		5.0		14291		6.4		11789		-17.5		11758		-0.3		11852		0.8

		Nettovelka, % BKT:sta		5.1				5.5				5.9				6.0				6				6				5				5				5

		Bruttovelka, % BKT:sta		7.7				8.1				8.3				8.4				9				9				7				7				7

		Toimintamenot, % BKT:sta		18.9				18.7				17.5				17.4				17				16				7				7				7

		1) Käyttöomaisuuden nettohankinta miinus perustamishankkeiden valtionosuudet

		2) Tulorahoitus miinus nettoinvestoinnit

		3) Rahoitusjäämä - lainananto + antolainojen lyhennykset - lainojen lyhennykset



































































Taul1



						2013		2014		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

								1)		1)				2)



		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		38.35		38.46		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		 - Henkilöstömenot		 - Personalutgifter		21.35		21.21		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		    - Palkat		    - Löner		16.39		16.30		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

		    - Muut henkilöstömenot		    - Övriga personalutgifter		4.96		4.91		4.37		4.31		2.09		2.14		2.19

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		13.85		13.87		12.96		13.40		5.57		5.73		5.93

		 - Avustukset		 - Understöd		2.36		2.46		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

		 - Muut toimintamenot		 - Övriga verksamhetsutgifter		0.78		0.92		1.06		1.06		-0.15		-0.15		-0.15



		Korkomenot		Ränteutgifter		0.30		0.31		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		Investoinnit		Investeringar		4.70		7.62		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15



		Yhteensä		Sammanlagt		43.35		46.39		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		2.44		0.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		 - Palkat		 - Löner		0.59		-0.5		-0.4		1.5		-48.2		2.2		2.4

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		3.49		0.1		3.4		3.4		-58.4		2.9		3.5

		Menot yhteensä		Utgifter sammanlagt		2.32		7.0		-0.8		1.8		-49.0		2.1		2.4





						2013		2014		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

														2)

		Verolaji		Skatteslag

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		17.97		18.19		18.54		18.94		8.58		8.27		8.32

		Yhteisövero		Samfundsskatt		1.31		1.47		1.53		1.62		1.24		1.22		1.26

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		1.36		1.51		1.75		1.84		1.90		1.94		1.97

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		20.64		21.18		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		6.7		1.3		-1.7		2.2		-54.7		-3.7		0.6

		Yhteisövero		Samfundsskatt		8.2		12.1		-0.3		5.6		-23.1		-2.3		3.4

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		7.2		11.0		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		6.8		2.6		-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1



		Tuloveroprosentti, keskim.		Inkomstskattesats, genomsn.		19.38		19.74		19.91		19.91		7.57		7.57		7.57

		Yhteisöveroprosentti		Samfundskattesats		24.5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

		Osuus yhteisöverosta, %		Andel av samfundsskatten, %		29.49		35.56		30.34		30.34		19.80		19.80		19.80





						2013		2014		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

								1)



		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.45		-26.67		-28.57		-29.85		-31.54		-32.23		-33.29		-34.40		-35.70

		Verotulot 1)		Skatteinkomster		20.64		21.18		22.43		23.02		22.42		24.51		24.40		25.13		25.80

		Valtionosuudet 1)		Statsandelar för driftsek.		8.29		8.20		8.50		8.67		10.30		9.60		10.51		10.93		11.32

		Rahoitustuotot ja kulut, netto		Finansiella poster, netto		0.21		0.17		0.31		0.34		0.35		0.30		0.21		0.10		-0.02

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		2.67		2.19		1.53		2.17		1.82		1.77		1.40

		Poistot		Avskrivningar		-2.63		-2.64		-2.82		-2.87		-2.97		-3.07		-3.17		-3.27		-3.37

		Satunnaiset erät, netto		Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.07		0.35		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13

		Tilikauden tulos		Räkenskapsperiodens resultat		0.43		2.16		-0.08		-0.32		-1.32		-0.77		-1.22		-1.38		-1.84

		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Tulorah. korjauserät		Rättelsepost. till internt tillförda medel		-0.62		-2.56		-0.57		-0.69		-0.61		-0.61		-0.61		-0.61		-0.61

		Tulorahoitus, netto		Internt tillförda medel		2.44		2.24		2.16		1.85		1.05		1.69		1.34		1.29		0.92

		Investoinnit, netto		Investeringar, netto		-3.53		-2.34		-3.87		-4.11		-4.34		-4.50		-4.45		-4.35		-4.35

		Rahoitusjäämä 1)		Finansieringsresultat2)		-1.09		-0.10		-1.71		-2.26		-3.30		-2.81		-3.10		-3.06		-3.43



		Lainakanta		Lånestock		15.55		16.53		19.44		21.95		25.55		28.66		32.07		35.43		39.16

		Rahavarat		Likvida medel		5.16		5.30		6.04		6.33		6.83		7.33		7.83		8.33		8.83



		Tuloslaskelman erä				2014				2017**		2018**		2019**		2020**		2021**



		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		11.78				8.95		8.97		6.74		6.92		7.10

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		-38.45				-36.42		-36.98		-17.13		-17.54		-18.00

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.67				-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		Verotulot		Skatteinkomster		21.18				21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.20				8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.17				0.26		0.24		0.27		0.27		0.27

		Vuosikate		Årsbidrag		2.88				3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		Poistot ja arvonalent.		Avskrivningar		-2.64				-2.73		-2.83		-2.65		-2.75		-2.85

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		1.92				0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		2.16				0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		-1.0				-2.8		0.2		-24.9		2.7		2.7

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		0.3				-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		Verotulot		Skatteinkomster		2.6				ERROR:#REF!		2.6		-47.6		-2.6		1.1

		Valtionosuudet		Statsandelar		-1.1				ERROR:#REF!		-1.4		-72.4		5.9		2.9



		Rahoituslaskelman erä				2014				2017**		2018**		2019**		2020**		2021**



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.88				3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		1.92				0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-2.56				-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-7.62				-4.70		-4.85		-4.05		-4.10		-4.15

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.24				0.23		0.25		0.20		0.19		0.19

		    Investointihyödykkeiden luovutustulot		    Inkomster från försäljning av tillgångar		5.05				0.88		0.90		0.73		0.70		0.70

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-0.10				-0.59		-0.81		0.55		0.08		-0.04



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		-1.05				-0.05		-0.05		-0.05		-0.05		-0.05

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys		    Ökning av lånfristiga lån		2.74				2.75		3.06		1.80		2.37		2.59

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys		    Minskning av långfristiga lån		-1.93				-2.10		-2.20		-2.30		-2.40		-2.50

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos		    Förändring av kortfristiga lån		0.15				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.34				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		0.15				0.00		-0.00		-0.00		0.00		-0.00

		 Rahavarat 31.12.		 Likvida medel 31.12.		5.30				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5.24		5.23

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				18.66		19.53		17.02		16.99		17.08





























































Taul2







Tulevaisuudessa kuntia 
muovaavat paineet 



Suomessa on 310 erilaista kuntaa. Kunnat ovat 
keskenään erilaisia niin asukasmäärän, 
maantieteen kuin elinkeinorakenteen perusteella
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Suomen suurimman kunnan, Inarin sisään 
mahtuisi 2 889 Kauniaista
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Suomen suurin kunta on Inari ja 
pienin on Kauniainen. 

Kauniainen
6 km2

Inari
17 334 km2



• Googlaa keväällä 2020 julkaistu 339 
sivuinen raportti kuntien 
tilannekuvasta

• Raportin tilastotietoja ryhdytään 
ylläpitämään Valtiokonttorissa

• Raportti kuvaa väestökehitystä, 
kuntien tulorakenteeseen 
kohdistuneita muutoksia, kuntien 
tehtäviä, ammattitaitoisen 
henkilökunnan saatavuuteen 
kohdistuvia paineita jne. jne. 
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Kartoitus tilanne-
kuvasta ja paineista



Väestörakenteen muutokset eriyttävät 
kuntakenttää

• Vanhemmat ikäluokat kasvavat, pienemmät 
supistuvat

• Keskittyminen voimistuu, väestönkasvua 
luvassa ainoastaan Uudellemaalle

22

• Voimakkain 
väestökato 
pienissä alle 5000 
asukkaan kunnissa

Lisätietoa: Kuntaliitto

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/vaestoennuste-2019-2040-vaestokato-voimakkainta-pienissa-kunnissa


Suomeen syntyi ennätysvähän lapsia 
vuonna 2018

27.4.202023

kuntaa, joissa vähintään 100 
syntynyttä vuonna 2018

Lähde: Tilastokeskus
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4 kuntaa, joissa yksi tai ei 
yhtään syntynyttä

kuntaa, joissa alle 5 syntynyttä

kuntaa, joissa alle 25 
syntynyttä 



Kunnat (lkm), joissa syntyvän ikäluokan koko on alle 15 
lasta toteutuneen kehityksen ja Tilastokeskuksen vuoden 
2015 sekä 2019 väestöennusteiden perusteella 
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Lähde: Tilastokeskus, valtiovarainminiteriö



Valtava tarve uudistaa palveluverkkoa. 

Paineet heikentävät myös kuntien 
rahoituspohjaa sekä lisäävät joillakin 
alueilla meno- ja investointitarpeita
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Valtionosuusjärjestelmällä turvataan 
peruspalvelujen järjestämistä kaikkialla 
Suomessa. Miten käy tulevaisuudessa?
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• Asukaskohtaiset 
valtionosuudet ovat 
oleellisesti korkeammat 
väestöään menettävissä 
kunnissa kuin kasvavissa 
kunnissa. Näissä myös 
valtionosuuksien kasvu on 
ollut nopeampaa kuin 
muissa kunnissa. 



Miltä näyttää 
kuntatalouden tulevaisuus?

VM:n raportti esittelee paineita, 
mutta ei tarjoa vastausta tähän 

kysymykseen.



“Kunnissa on paljon 
osaamista ja ketteryyttä.

Talousnäkymät ovat 
kuitenkin heikot”



1) Investoinnit, netto  = 
Käyttöomaisuusinvestoinnit–
rahoitusosuudet –
käyttöomaisuuden myyntitulot.

Vuoden 2014 nettoinvestointien 
tasoon vaikuttaa kunnallisten 
liikelaitosten yhtiöittäminen.

Vuosien 2016 ja 2017 
vuosikatetta vahvistivat 
kilpailukykysopimuksessa 
sovittu lomarahaleikkaus ja 
työnantajamaksujen 
alennukset. Kiky-säästöt 
leikattiin kuntataloudesta 
täysimääräisinä vuosina 2018-
2019.
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Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit1)

painelaskelman1) mukaan, mrd.€
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Vuosikate
Investoinnit, netto 1)
Poistot

Lähde: Vuodet 1991-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020 1) Painelaskelma ei sisällä kuntatalouden tukipaketin kompensaatioita.
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Lainakannan muutos
Toiminnan ja investointien rahavirta 1)
Paikallishallinnon nettoluotonanato 2)

1) Alijäämäinen (neg.) rahavirta 
ilmaisee, että menoja katetaan 
kassavaroja vähentämällä tai 
lainalla. Ylijäämäinen (pos.) 
rahavirta ilmaisee, kuinka 
paljon varoja jää 
antolainaukseen, lainojen 
lyhennyksiin ja kassan 
vahvistamiseen.

2) Nettoluotonanto 
kansantalouden tilinpidon 
mukaan = Paikallishallinnon 
kokonaistulojen ja 
kokonaismenojen erotus
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Kuntasektorin toim. ja inv. rahavirta, nettoluotonanto sekä 
lainakannan muutos
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 2009-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020 1) Painelaskelma ei sisällä kuntatalouden tukipaketin kompensaatioita.



32

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta ja rahavarat
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 1997-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020
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Lainakanta

Rahavarat

1) Painelaskelma ei sisällä kuntatalouden tukipaketin kompensaatioita.



Kuntien ja kuntayhtymien talous
painelaskelman1) mukaan, mrd.€
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Toimintakate -28,57 -29,85 -31,54 -32,23 -33,29 -34,40 -35,70
Verotulot 1) 22,43 23,02 22,42 24,51 24,40 25,13 25,80
Valtionosuudet 1) 8,50 8,67 10,30 9,60 10,51 10,93 11,32
Rahoitustuotot ja kulut, netto 0,31 0,34 0,35 0,30 0,21 0,10 -0,02
Vuosikate 2,67 2,19 1,53 2,17 1,82 1,77 1,40
Poistot -2,82 -2,87 -2,97 -3,07 -3,17 -3,27 -3,37
Satunnaiset erät, netto 0,07 0,35 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Tilikauden tulos -0,08 -0,32 -1,32 -0,77 -1,22 -1,38 -1,84
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tulorah. korjauserät -0,57 -0,69 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61 -0,61
Tulorahoitus, netto 2,16 1,85 1,05 1,69 1,34 1,29 0,92
Investoinnit, netto -3,87 -4,11 -4,34 -4,50 -4,45 -4,35 -4,35
Rahoitusjäämä 1) -1,71 -2,26 -3,30 -2,81 -3,10 -3,06 -3,43

Lainakanta 19,44 21,95 25,55 28,66 32,07 35,43 39,16
Rahavarat 6,04 6,33 6,83 7,33 7,83 8,33 8,83

1) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto
Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät

Lähde: Vuodet 2018 ja 2019 Tilastokeskus,
Vuosien 2020-2024 arviot VM 16.4.2020

1) Painelaskelma ei sisällä kuntatalouden tukipaketin kompensaatioita.


KTO taulukoita



		 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021, kuntien kirjanpidon mukaan, mrd. euroa (käyvin hinnoin)





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Tuloksen muodostuminen

		1. Toimintakate		-24.26		-25.80		-26.45		-26.67		-27.56		-28.00		-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		2. Verotulot		19.07		19.32		20.64		21.18		21.77		22.07		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		3. Valtionosuudet, käyttötalous		7.66		8.07		8.29		8.20		8.23		8.81		8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

		4. Rahoitustuotot ja kulut, netto		0.08		0.20		0.21		0.17		0.25		0.26		0.26		0.24		0.27		0.27		0.27

		5. Vuosikate		2.55		1.79		2.69		2.88		2.70		3.15		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		6. Poistot		-2.23		-2.40		-2.63		-2.64		-2.66		-2.63		-2.73		-2.83		-2.65		-2.75		-2.85

		7. Satunnaiset erät, netto		0.12		0.25		0.37		1.92		0.33		0.33		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		8. Tilikauden tulos		0.44		-0.36		0.43		2.16		0.36		0.84		0.84		0.62		1.59		1.10		0.93



		Rahoitus

		9. Vuosikate		2.55		1.79		2.69		2.88		2.70		3.15		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		10. Satunnaiset erät		0.12		0.25		0.37		1.92		0.33		0.33		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		11. Tulorahoituksen korjauserät		-0.46		-0.55		-0.62		-2.56		-0.61		-0.56		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		12. Tulorahoitus, netto		2.21		1.49		2.44		2.24		2.42		2.91		3.01		2.89		3.67		3.29		3.21

		13. Käyttöomaisuusinvestoinnit				-4.59		-4.70		-7.62		-4.42		-4.23		-4.70		-4.85		-4.05		-4.10		-4.15

		14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot		0.99		1.12		1.18		5.28		1.16		1.05		1.10		1.15		0.93		0.89		0.89

		15. Investoinnit, netto		-3.33		-3.47		-3.53		-2.34		-3.25		-3.18		-3.60		-3.70		-3.12		-3.21		-3.26



		16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)		-1.1		-2.0		-1.1		-0.1		-0.8		-0.3		-0.6		-0.8		0.6		0.1		-0.0



		17. Lainakanta		12.3		13.8		15.6		16.5		17.4		18.0		18.7		19.5		17.0		17.0		17.1

		18. Kassavarat		4.5		4.2		5.2		5.3		5.1		5.2		5.2		5.2		5.2		5.2		5.2

		19. Nettovelka (lainat - kassavarat)		7.8		9.6		10.4		11.2		12.3		12.8		13.4		14.3		11.8		11.8		11.9

		Vuosina 2014 ja 2015 tuloslaskelman eriin vaikuttavat kunnallisten liikelaitosten sekä ammattikorkeakoulujen yhtiöittämiset. Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämiset vahvistivat tilikauden tulosta kertaluonteisesti noin 1,7 mrd. euroa v. 2014. Vuodesta 2019 alkaen tuloslaskelmien eriin vaikuttaa sote- ja maakuntauudistus. 





		Muutokset, milj. euroa				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		1. Toimintakate				-1537		-649		-224		-887		-444		537		-548		17615		-221		-275

		2. Verotulot				254		1322		537		590		306		-247		569		-10669		-305		129

		3. Valtionosuudet, käyttötalous				411		217		-91		36		579		-145		-119		-6189		138		71

		4. Rahoitustuotot ja kulut, netto				119		8		-38		82		9		-5		-22		31		2		-0

		5. Vuosikate				-754		898		184		-178		450		140		-120		788		-386		-75

		6. Poistot				-172		-224		-13		-26		30		-100		-100		183		-100		-100

		7. Satunnaiset erät, netto				127		119		1555		-1590		-4		-44		0		0		0		0

		8. Tilikauden tulos				-799		794		1725		-1794		477		-4		-220		971		-486		-175



		Rahoitus

		9. Vuosikate				-754		898		184		-178		450		140		-120		788		-386		-75

		10. Satunnaiset erät				127		119		1555		-1590		-4		-44		0		0		0		0

		11. Tulorahoituksen korjauserät				-91		-74		-1938		1952		44		-2		0		0		0		0

		12. Tulorahoitus, netto				-717		943		-199		184		491		94		-120		788		-386		-75

		13. Käyttöomaisuusinvestoinnit				-4594		-108		-2918		3202		188		-471		-151		801		-50		-50

		14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot				134		55		4108		-4120		-109		46		50		-223		-35		0

		15. Investoinnit, netto				-147		-53		1190		-918		79		-425		-101		578		-85		-50



		16. Rahoitusjäämä (tulorah.-invest.)				-864		891		991		-734		570		-331		-221		1366		-471		-125



		17. Lainakanta				1514		1744		977		864		622		645		864		-2502		-32		92

		18. Kassavarat				-339		963		145		-196		126		2		-0		-0		-1		-2

		19. Nettovelka (lainat - kassavarat)				1853		782		833		1060		496		643		864		-2502		-31		94













		Kuntien ja kuntayhtymien menot, mrd. euroa, käyvin hinnoin





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



		1.Toimintamenot		35.66		37.44		38.35		38.46		36.75		37.22		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		Palkkausmenot		20.31		21.14		21.35		21.21		21.01		20.84		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		  Palkat		15.65		16.29		16.39		16.30		16.13		15.98		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

		  Muut henkilöstöm.		4.67		4.85		4.96		4.91		4.88		4.86		4.37		4.31		2.09		2.14		2.19

		Ostot		12.71		13.39		13.85		13.87		12.16		12.53		12.96		13.40		5.57		5.73		5.93

		Avustukset		2.08		2.24		2.36		2.46		2.68		2.78		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

		Muut toimintamenot		0.56		0.67		0.78		0.92		0.90		1.06		1.06		1.06		-0.15		-0.15		-0.15

		2.Toimintatulot		11.40		11.64		11.90		11.78		9.19		9.21		8.95		8.97		6.74		6.92		7.10



		3.Toimintakate (=2-1)		-24.26		-25.80		-26.45		-26.67		-27.56		-28.00		-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		4.Korkomenot, brutto		0.35		0.33		0.30		0.31		0.29		0.27		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		5.Investoinnit, brutto		4.31		4.59		4.70		7.62		4.42		4.23		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15

		6. Bruttomenot (1+4+5)		40.32		42.37		43.35		46.39		41.45		41.72		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		7. Bruttokansantuote, mrd. euroa 		196.87		199.79		202.74		205.36		209.51		214.06		219.11		224.82		231.72		238.34		245.78

		8. Toimintamenot, % BKT:sta		18.1		18.7		18.9		18.7		17.5		17.4		16.6		16.4		7.4		7.4		7.3

		9. Bruttomenot, % BKT:sta		20.5		21.2		21.4		22.6		19.8		19.5		18.9		18.7		9.3		9.2		9.1

		10. Kokonaistulot, % BKT:sta		20.2		20.4		21.0		22.9		19.6		19.5		18.8		18.5		9.7		9.4		9.3

		11. Toimintatulot, % toimintamenoista		32.0		31.1		31.0		30.6		25.0		24.8		24.6		24.3		39.3		39.5		39.5

		Kunta-alan henkilöstön määrä, 1 000  henkilöä		441		437		432		429		422		418		416		418		415		415		416

		Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettuja vuoden 2015 toimintamenoja ja -tuloja supistaa vuonna 2014 yhtiöitettyjen liikelaitosten ja ammattikorkeakoulujen poistuminen kuntatalousohjelman tarkastelun piiristä.





		Prosenttimuutokset, %				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



		1.Toimintamenot				5.0		2.4		0.3		-4.4		1.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		Palkkausmenot				4.1		1.0		-0.7		-0.9		-0.8		-2.7		0.9		-48.9		2.3		2.4

		  Palkat				4.1		0.6		-0.5		-1.0		-1.0		-0.4		1.5		-48.2		2.2		2.4

		  Muut henkilöstöm.				3.9		2.3		-1.1		-0.7		-0.2		-10.2		-1.4		-51.6		2.7		2.3

		Ostot				5.4		3.5		0.1		-12.3		3.1		3.4		3.4		-58.4		2.9		3.5

		Avustukset				7.7		5.6		3.9		9.2		3.7		-24.1		-2.4		-38.3		0.2		0.7

		Muut toimintamenot				20.5		16.5		17.8		-2.5		18.3		0.0		0.0		-114.4		0.0		0.0

		2.Toimintatulot				2.1		2.3		-1.0		-22.0		0.3		-2.8		0.2		-24.9		2.7		2.7



		3.Toimintakate (=2-1)				6.3		2.5		0.8		3.3		1.6		-1.9		2.0		-62.9		2.1		2.6

		4.Korkomenot, brutto				-5.4		-10.8		4.9		-7.0		-7.1		3.5		11.6		-7.4		2.7		3.4

		5.Investoinnit, brutto				6.5		2.3		62.1		-42.0		-4.3		11.1		3.2		-16.5		1.2		1.2

		6.Menot yhteensä (1+4+5+6)				5.1		2.3		7.0		-10.6		0.6		-0.8		1.8		-49.0		2.1		2.4





		 Kuntien verotulot, milj. euroa 

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



		Kunnallisvero		16205		16836		17967		18195		18536		18870		18542		18941		8584		8270		8320

		Yhteisövero		1658		1212		1312		1470		1647		1536		1532		1618		1244		1215		1256

		Kiinteistövero		1202		1270		1362		1512		1585		1668		1753		1837		1899		1936		1974

		Verotulot yht.		19065		19319		20641		21178		21768		22074		21827		22396		11727		11421		11550

		Verotulot, % BKT:sta		9.7		9.7		10.2		10.3		10.4		10.3		10.0		10.0		5.1		4.8		4.7



		Muutos, %

		Kunnallisvero		2.8		3.9		6.7		1.3		1.9		1.8		-1.7		2.2		-54.7		-3.7		0.6

		Yhteisövero		17.9		-26.9		8.2		12.1		12.0		-6.7		-0.3		5.6		-23.1		-2.3		3.4

		Kiinteistövero		2.3		5.7		7.2		11.0		4.9		5.2		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

		Verotulot yht.		3.9		1.3		6.8		2.6		2.8		1.4		-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1



		Kunnallisveroprosentti, keskim.		19.16		19.24		19.38		19.74		19.83		19.86		19.91		19.91		7.57		7.57		7.57

		Yhteisöveroprosentti		26		24.5		24.5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

		Kuntien osuus yhteisöverosta, %		31.99		28.34		29.49		35.56		36.87		30.92		30.34		30.34		19.80		19.80		19.80













		Kunnallistalouden rahoituslaskelma käyvin hinnoin, milj. euroa

				2013		muutos		2014		muutos		2015		muutos		2016		muutos		2017		muutos		2018		muutos		2019		muutos		2020		muutos		2021		muutos

				milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%		milj. euroa		%



		Toimintakate		-26448		2.5		-26671		0.8		-27558		3.3		-28002		1.6		-27465		-1.9		-28013		2.0		-10398		-62.9		-10619		2.1		-10894		2.6

		Verotulot		20641		6.8		21178		2.6		21768		2.8		22074		1.4		21827		-1.1		22396		2.6		11727		-47.6		11421		-2.6		11550		1.1

		Käyttötalouden valtionosuudet		8288		2.7		8197		-1.1		8233		0.4		8812		7.0		8667		-1.7		8548		-1.4		2359		-72.4		2497		5.9		2569		2.9



		Korkomenot		298		-10.8		313		4.9		291		-7.0		271		-7.1		280		3.5		312		11.6		289		-7.4		297		2.7		308		3.4

		Korkotulot		212		-7.6		207		-2.7		256		23.7		249		-2.5		254		2.0		264		3.9		272		3.0		282		3.7		292		3.5

		Muut rahoituserät, netto		296				279				290				285				284		-0.2		284		0.0		284		0.0		284		0.0		284		0.0



		Vuosikate		2691				2875				2697				3147				3287				3167				3955				3569				3494

		Satunnaiset erät, netto		368				1922				333				329				285				285				285				285				285

		Tulorahoituksen korjauserä		-621				-2559				-607				-563				-565				-565				-565				-565				-565

		Investoinnit, netto (1)		3526		1.5		2335		-33.8		3254		39.3		3175		-2.4		3600		13.4		3701		2.8		3123		-15.6		3208		2.7		3258		1.6

		Rahoitusjäämä (2)		-1088				-97				-831				-262				-593		0.0		-814		0.0		552		0.0		81		0.0		-44		0.0



		Lainananto		728		123.2		1345		84.7		560		-58.3		250		-55.4		300		20.0		300		0.0		300		0.0		300		0.0		300		0.0

		Antolainojen lyhennykset		859		250.5		292		-66.0		321		9.9		186		-42.1		250		34.4		250		0.0		250		0.0		250		0.0		250		0.0

		Lainojen lyhennykset		1646		11.3		1931		17.3		1965		1.7		1964		-0.0		2100		6.9		2200		4.8		2300		4.5		2400		4.3		2500		4.2



		Bruttorahoitustarve (3)		-2603				-3081				-3035				-2290				-2743				-3064				-1798				-2369				-2594

		Bruttolainanotto		3401				2889				2820				2747				2745				3064				1798				2368				2592





		Lainakanta 31.12		15554		12.6		16532		6.3		17395		5.2		18017		3.6		18662		3.6		19526		4.6		17024		-12.8		16992		-0.2		17084		0.5

		Kassavarat 31.12		5159		22.9		5304		2.8		5108		-3.7		5234		2.5		5236		0.0		5236		-0.0		5235		-0.0		5234		-0.0		5233		-0.0

		Nettovelka (lainat-kassavarat)		10395		8.1		11228		8.0		12287		9.4		12784		4.0		13427		5.0		14291		6.4		11789		-17.5		11758		-0.3		11852		0.8

		Nettovelka, % BKT:sta		5.1				5.5				5.9				6.0				6				6				5				5				5

		Bruttovelka, % BKT:sta		7.7				8.1				8.3				8.4				9				9				7				7				7

		Toimintamenot, % BKT:sta		18.9				18.7				17.5				17.4				17				16				7				7				7

		1) Käyttöomaisuuden nettohankinta miinus perustamishankkeiden valtionosuudet

		2) Tulorahoitus miinus nettoinvestoinnit

		3) Rahoitusjäämä - lainananto + antolainojen lyhennykset - lainojen lyhennykset



































































Taul1



						2013		2014		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

								1)		1)				2)



		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		38.35		38.46		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		 - Henkilöstömenot		 - Personalutgifter		21.35		21.21		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		    - Palkat		    - Löner		16.39		16.30		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

		    - Muut henkilöstömenot		    - Övriga personalutgifter		4.96		4.91		4.37		4.31		2.09		2.14		2.19

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		13.85		13.87		12.96		13.40		5.57		5.73		5.93

		 - Avustukset		 - Understöd		2.36		2.46		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

		 - Muut toimintamenot		 - Övriga verksamhetsutgifter		0.78		0.92		1.06		1.06		-0.15		-0.15		-0.15



		Korkomenot		Ränteutgifter		0.30		0.31		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		Investoinnit		Investeringar		4.70		7.62		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15



		Yhteensä		Sammanlagt		43.35		46.39		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		2.44		0.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		 - Palkat		 - Löner		0.59		-0.5		-0.4		1.5		-48.2		2.2		2.4

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		3.49		0.1		3.4		3.4		-58.4		2.9		3.5

		Menot yhteensä		Utgifter sammanlagt		2.32		7.0		-0.8		1.8		-49.0		2.1		2.4





						2013		2014		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

														2)

		Verolaji		Skatteslag

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		17.97		18.19		18.54		18.94		8.58		8.27		8.32

		Yhteisövero		Samfundsskatt		1.31		1.47		1.53		1.62		1.24		1.22		1.26

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		1.36		1.51		1.75		1.84		1.90		1.94		1.97

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		20.64		21.18		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		6.7		1.3		-1.7		2.2		-54.7		-3.7		0.6

		Yhteisövero		Samfundsskatt		8.2		12.1		-0.3		5.6		-23.1		-2.3		3.4

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		7.2		11.0		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		6.8		2.6		-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1



		Tuloveroprosentti, keskim.		Inkomstskattesats, genomsn.		19.38		19.74		19.91		19.91		7.57		7.57		7.57

		Yhteisöveroprosentti		Samfundskattesats		24.5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

		Osuus yhteisöverosta, %		Andel av samfundsskatten, %		29.49		35.56		30.34		30.34		19.80		19.80		19.80





						2013		2014		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024

								1)



		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.45		-26.67		-28.57		-29.85		-31.54		-32.23		-33.29		-34.40		-35.70

		Verotulot 1)		Skatteinkomster		20.64		21.18		22.43		23.02		22.42		24.51		24.40		25.13		25.80

		Valtionosuudet 1)		Statsandelar för driftsek.		8.29		8.20		8.50		8.67		10.30		9.60		10.51		10.93		11.32

		Rahoitustuotot ja kulut, netto		Finansiella poster, netto		0.21		0.17		0.31		0.34		0.35		0.30		0.21		0.10		-0.02

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		2.67		2.19		1.53		2.17		1.82		1.77		1.40

		Poistot		Avskrivningar		-2.63		-2.64		-2.82		-2.87		-2.97		-3.07		-3.17		-3.27		-3.37

		Satunnaiset erät, netto		Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.07		0.35		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13

		Tilikauden tulos		Räkenskapsperiodens resultat		0.43		2.16		-0.08		-0.32		-1.32		-0.77		-1.22		-1.38		-1.84

		-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------		--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Tulorah. korjauserät		Rättelsepost. till internt tillförda medel		-0.62		-2.56		-0.57		-0.69		-0.61		-0.61		-0.61		-0.61		-0.61

		Tulorahoitus, netto		Internt tillförda medel		2.44		2.24		2.16		1.85		1.05		1.69		1.34		1.29		0.92

		Investoinnit, netto		Investeringar, netto		-3.53		-2.34		-3.87		-4.11		-4.34		-4.50		-4.45		-4.35		-4.35

		Rahoitusjäämä 1)		Finansieringsresultat2)		-1.09		-0.10		-1.71		-2.26		-3.30		-2.81		-3.10		-3.06		-3.43



		Lainakanta		Lånestock		15.55		16.53		19.44		21.95		25.55		28.66		32.07		35.43		39.16

		Rahavarat		Likvida medel		5.16		5.30		6.04		6.33		6.83		7.33		7.83		8.33		8.83



		Tuloslaskelman erä				2014				2017**		2018**		2019**		2020**		2021**



		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		11.78				8.95		8.97		6.74		6.92		7.10

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		-38.45				-36.42		-36.98		-17.13		-17.54		-18.00

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.67				-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		Verotulot		Skatteinkomster		21.18				21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.20				8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.17				0.26		0.24		0.27		0.27		0.27

		Vuosikate		Årsbidrag		2.88				3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		Poistot ja arvonalent.		Avskrivningar		-2.64				-2.73		-2.83		-2.65		-2.75		-2.85

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		1.92				0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		2.16				0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		-1.0				-2.8		0.2		-24.9		2.7		2.7

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		0.3				-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		Verotulot		Skatteinkomster		2.6				ERROR:#REF!		2.6		-47.6		-2.6		1.1

		Valtionosuudet		Statsandelar		-1.1				ERROR:#REF!		-1.4		-72.4		5.9		2.9



		Rahoituslaskelman erä				2014				2017**		2018**		2019**		2020**		2021**



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.88				3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		1.92				0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-2.56				-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-7.62				-4.70		-4.85		-4.05		-4.10		-4.15

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.24				0.23		0.25		0.20		0.19		0.19

		    Investointihyödykkeiden luovutustulot		    Inkomster från försäljning av tillgångar		5.05				0.88		0.90		0.73		0.70		0.70

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-0.10				-0.59		-0.81		0.55		0.08		-0.04



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		-1.05				-0.05		-0.05		-0.05		-0.05		-0.05

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys		    Ökning av lånfristiga lån		2.74				2.75		3.06		1.80		2.37		2.59

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys		    Minskning av långfristiga lån		-1.93				-2.10		-2.20		-2.30		-2.40		-2.50

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos		    Förändring av kortfristiga lån		0.15				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.34				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		0.15				0.00		-0.00		-0.00		0.00		-0.00

		 Rahavarat 31.12.		 Likvida medel 31.12.		5.30				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		5.24		5.23

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				18.66		19.53		17.02		16.99		17.08
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Pitkällä aikavälillä 
kuntatalous ei ole 
kestävällä pohjalla. 

Minna Punakallio, pääekonomisti
@MinnaPUnakallio
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