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Kuntien verotulojen kehitys
• Epävarmuudet liittyen kuntien verotuloihin jatkuvat myös kesän jälkeen.

• Koronavirusepidemian vaikutukset kuntien verotuloihin verokertymien perusteella 
pelättyä pienemmät

• Koko vuoden kehitys riippuu kuitenkin pitkälti siitä, miten epidemia kehittyy ja 
miten yritykset kestävät mahdollisia uusia rajoitustoimenpiteitä

• Yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoihin tehtyjen muutosten vaikutukset kuntien 
verotuloihin jäämässä selvästi odotettua pienemmiksi

• Kesäkuun lopun ennusteessa kunnallisveron tilitysten arvioitiin jäävän muutosten 
takia 400 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin normaalitilanteessa 
Yhteisöverossa maksujärjestelyjen arvioitiin pienentävän kuntien 
verokertymää 20 miljoonaa euroa ja kiinteistöverossa noin 60 miljoonaa euroa 

• Verohallinnon 26.8.2020 julkaiseman ennakkotiedon perusteella maksujärjestelyt 
pienentävät tämän vuoden kertymää kunnallisverojen osalta vajaalla 110 miljoonalla 
eurolla ja sekä yhteisöveron että kiinteistöveron osalta noin 10 miljoonalla eurolla
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Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon 
päivitys 2.9.2020
Kunnallisveroennuste
• Yritykset hakeneet verotuksen maksujärjestelyjä selvästi oletettua vähemmän

• Vaikutus kunnallisveron tilitysennusteeseen 
2020 + 300 M€, 2021 - 250 M€

• Ennusteessa huomioitu tilitykset => 08/2020

• Ei muutoksia liittyen verovuoteen 2019

• Koronapandemian aiheuttama epävarmuus työllisyyden (palkkasumma)

ja yritysten kannattavuuden kehittymisessä
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Muutospainetta ansiotuloverojen jako-
osuuksissa
• Epidemian aikana pääomatulot ovat 

kehittyneet ennusteisiin nähden 
heikosti

• Tämä aiheuttaa painetta kuntien jako-
osuuden korottamiselle ja siten 
positiiviselle oikaisulle seuraavien 
kuukausien aikana

Veronsaajaryhmät Valtio Kunnat
Maksuunpantu veroja 9 251 072 227,77 19 618 276 382,94
Maksuunpanon mukainen ryhmäjako-osuus 0,2927 0,6206
Tilitetty 30.10. 9 330 109 000,00 19 095 478 000,00
Ennakkoperinnässä käytetty ryhmäjako-osuus 0,3001 0,6142
Uusi osuus tilitetystä määrästä 9 098 535 380,53 19 294 799 281,68
Oikaisu -231 573 619,47 199 321 281,68
Oikaisu - % -2,5 % 1,0 %
Oletus: pääomatuloverot kasvavat 3,2 miljardiin euroon, muut verot ennallaan.
Veronsaajaryhmät Valtio Kunnat
Maksuunpantu veroja 9 389 679 451,83 19 618 276 382,94
Maksuunpanon mukainen ryhmäjako-osuus 0,2957 0,6179
Tilitetty 30.10. 9 330 109 000,00 19 095 478 000,00
Ennakkoperinnässä käytetty ryhmäjako-osuus 0,3001 0,6142
Uusi osuus tilitetystä määrästä 9 194 541 431,36 19 210 565 806,88
Oikaisu -135 567 568,64 115 087 806,88
Oikaisu - % -1,5 % 0,6 %
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Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon 
päivitys 2.9.2020
Yhteisöveroennuste

• Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi näkymään huhtikuun tilityksistä 
alkaen

• Kuluvan vuoden ennakot alenivat elokuun tilityksissä 32 %:lla. Suhteellinen lasku 
huhti-elokuussa on noin 30 prosenttia

• Tämän hetken kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin pudotus 
maksuunpannuissa ennakkoveroissa on nähty, maksuunpanoarvioita 2020-2024 
nostettu varovaisesti

• Tilitysennusteessa huomioitu päivitetyt arviot yritysten verojen 
maksujärjestelyistä

• Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun 
tilityksistä alkaen
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Kuntaliiton verotulojen ennustekehikon 
päivitys 2.9.2020
Kiinteistöveroennuste

• Kertymäarvioissa huomioitu verojen maksujärjestelyihin liittyvät muutokset ja 
niihin liittyvät päivitetyt vaikutusarviot

• Maksujärjestelyjen vaikutus 2020 60 M€ => 10 M€

• Verovuoden 2020 kiinteistöverotus valmistuu aiemmasta poiketen vasta lokakuun 
lopussa. Kuntakohtaiset verotiedot saadaan todennäköisesti käyttöön siten vasta 
marraskuussa
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Helsinki GSE:n Tilannehuone:
Koronakriisi ja ansiot
• Hankkeen käyttämä laaja yksikkötason tulorekisteriaineisto on tulossa tänä 

syksynä myös laajempaan tutkimuskäyttöön

• Helsinki GSE:n hankkeessa on kehitetty sovellus, johon on nyt lisätty myös 
palkkasummatietoja kunnittain: https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/

• Koko maan palkkasumman muutos tammi- heinäkuussa olisi Tulorekisteritiedon 
mukaan noin -2 % laskussa koko maassa

• Kuntaliiton nettisivuille viety kuntakohtainen tiedosto jossa vuoden alun 
palkkasumman kumulatiivinen muutos 2019-2020 tämän tilastoaineiston pohjalta

7

https://tkyyra.shinyapps.io/earnings_fi/


Helsinki GSE:n Tilannehuone: 
Palkkasummat kunnittain
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Kuntaliiton päivitetty tuote: nimellinen vs. 
efektiivinen veroaste -taulukko 
• Kuntakohtaiset nimelliset ja 

efektiiviset veroasteen vuosille 2012-
2020*

• Verotulomenetysten kompensaatio 
huomioitu veroasteessa (vihreä viiva ja 
alue)

• Kompensaatio mitattu veroasteessa 
sekä kompensaation määrä asukasta 
kohden

• Kuvaa veroasteen oikeaa tasoa –
nimellisen ja efektiivisen veroasteen 
erotukset pienenevät kuntien kesken
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Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistus

• Hallitusohjelman mukainen kiinteistöverouudistus tulee voimaan vasta vuoden 
2023 verotuksessa

• Uudistus siirtyy vuodella, koska linjauksia varten tarvitaan lisää tietopohjaa ja 
analyysiä vaikutuksista. Samalla taataan riittävästi aikaa uudistuksen vaatimiin 
tietojärjestelmämuutoksiin

• Hallituksen esitys on tarkoitus antaa keväällä 2021

• Osittaisuudistuksella luonnonsuojelualueet vapautetaan kiinteistöverosta ensi 
vuonna ja samalla alennetaan merituulivoimaloiden kiinteistöverotusta
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Pekka Montell
p. 044 085 1738
pekka.montell@organisaationnimi.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
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