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ARVOT JA MEILLE TÄRKEÄT TOIMINTATAVAT
Askeleen edellä - Yhteistyötä yli rajojen - Avoin toimintakulttuuri

VISIO: 
VAIKUTTAVA KUMPPANI KUNNILLE

Esimerkkejä tulevasta työstä:

• Laadimme selvityksen kuntien 
erilaistumisesta

• Kehitämme verkostojen työtä 
strategisemmaksi ja vaikuttavammaksi

Kuntaliiton strategia uudistuu – haluamme 
palvella jäseniämme entistä paremmin

MISSIO:

Kunnat luovat 
perustan 

asukkaidensa hyvälle 
elämälle 

Kuntaliitto tekee 
työtä, jotta kunnat 
onnistuvat 
tehtävissään. 



Kuntien 
erilaistuminen 
puhuttaa

 Kaupungistuminen ja kuntien erilaistuminen tulee jatkumaan
 Turun yliopisto selvittää parhaillaan perustuslain reunaehdot 

lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiselle eri tavoin erilaisissa 
kunnissa.  Voisiko kunnilla olla erilaisia tehtäviä?

 Kuntaliitto käynnistää laajan selvityksen siitä, mitä haasteita ja 
mahdollisuuksia kaupungistuminen ja alueellisen erilaistumisen 
eteneminen tuo Suomelle ja erilaisten kuntien 
toimintaedellytyksille.

 Ministeri Paatero asetti loppukesästä kuntalain muutostarpeita 
selvittävän työryhmän.  Tarkoitus on arvioida kuntien hallintoa sekä 
kuntien yhteistoimintaa.  Taustalla on halu lisätä 
joustomahdollisuuksia ja tehostaa hallintoa.
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Kuntatalouden 
syyskuulumiset

Maakuntaliitot alueellisena, kansallisena ja kansainvälisenä 
toimijana yhteistyössä kuntien kanssa.
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Kuntatalouden tilanne on historiallisen heikko

 Lakisääteiset eurot palautuvat ensi vuonna

 kilpailukykysopimuksen ja määräaikaisten indeksijäädytysten 
päättyessä kunnille palautuu noin miljardi euroa

 uudet tehtävät ja veroperustemuutokset on luvattu kompensoida 
täysimääräisesti

 Verotukseen tehdyt järjestelmämuutokset, kuten tulorekisteri 
ja verokorttiuudistus, vaikuttavat kuntien verotulokertymiin ja 
hankaloittavat talouden suunnittelua. 

 Kunnilta jää tänä vuonna saamatta yli 600 miljoonaa euroa 
verotuloja

 Hieman helpotusta luvassa  Ensi vuodelle budjetoituja 
kompensaatioita on aikaistettu tälle vuodelle 237 miljoonaa euroa
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Kuntaliitto seuraa
taloustilannetta ja valvoo   

kuntien etua



Mitä uutta budjettiriihi toi?

 Valtion menoja lisättiin 600 miljoonaa euroa vuonna 2020

 Työllisyyspaketti ja investointipaketti liikkeelle: Vähintään puolet vaadittavista 
työllisyystoimista on valmiina elokuun 2020 budjettiriiheen mennessä

 Tulevaisuusinvestointeihin kohdennetaan yhteensä noin 1,37 miljardin euron 
rahoitus. Niistä noin 750 miljoonaa euroa ajoittuu vuodelle 2020.

 Kunnallisveron ennakoitua hitaamman kertymisen aiheuttamia kuntien  
taloushuolia helpotetaan, kun vuodelle 2020 kaavailtu kertaluonteinen 237 
miljoonan euron kiky-valtionosuuskompensaatio maksetaan jo vuonna 2019. 
Hallitus antaa tätä koskevan lisätalousarvioesityksen syksyllä 2019.

 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen korotukset toteutetaan 
täysimääräisinä heti vuonna 2020.

 Hallitus käynnistää työllisyyspalvelujen alueelliset kuntakokeilut. Kokeiluissa 
yhdistetään valtion ja kuntien resurssit sekä palvelut ja toimintamallit. 
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Lähde: Valtioneuvoston tiedote 17.9.2019. Talousarvioesitys 2020 ja
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023 

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot




Erotus

-256

Erotus

-76

Keskeisiä Antti Rinteen hallitusohjelman 
kuntapäätöksiä: täysimääräinen kompensaatio 
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Uudistuksen kustannusvaikuttavuus, milj. 
euroa

Antti Rinteen 
hallitusohjelma  

(3.6.2019)

Kuntaliiton 
alustava arvio

Sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteensä 270 milj. euroa

Sitova hoivamitoitus 0,7:ään ympärivuorokautisen hoivan yksikössä 70 200
Peruspalveluiden saatavuus (hoitotakuun kiristäminen) 50 100
Kotihoidon ja omaishoidon resurssointi 45
Asiakasmaksulain uudistaminen  45

Osaaminen ja sivistys, yhteensä 201,5 milj. euroa

Oppivelvollisuuden pidennys 18-ikävuoteen ja maksuton toinen aste 107 183
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen 18
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen, sitova mitoitus toisen 
asteen opiskelijahuollon palveluihin 29

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 17 Suuruusluokka oikea

Ryhmäkokojen pienentäminen varhaiskasvatuksessa 16 Suuruusluokka oikea

Harrastusmahdollisuus koululaisille 14,5
Vahvistetaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2) -opetusta 
varhaiskasvatuksessa velvoittavaksi

YHTEENSÄ 470

Erotus

-130

-50

Lisähuomioita

Haarukka 200-250 milj. euroa 

Henkilöstön saatavuus saattaa aiheuttaa 
lisäkustannuksia

Hallitusohjelmassa ei avata tätä linjausta.

Kustannukset riippuvat toteutusmallista

Kustannukset riippuvat toteutusmallista

Tilastoja harrastustoiminnan rahoituksesta ei ole

Lapsimäärä vähäinen



Budjettiriihen kuntavaikutuksia:  
Sote-linjauksiin ei suuria yllätyksiä

 Hallitus käynnistää laajan hankkeen 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kehittämiseksi. 

 Hoitotakuun (hoitoon 7 päivän sisällä 
hoidon tarpeen arvioinnista) 
toteuttamiseen varattu rahaa. 

 Kunnat saavat laajemman vastuun 
työllisyyspalvelujen järjestämisestä.
 Alueelliset työllisyyskokeilut käynnistetään 

uudelleen.

 Kokeilut toteutettava niin, että kunnille 
siirtyy riittävä toimivalta ja resurssit ja että 
kokeilujen kautta päästään pysyviin
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Lähde: Valtioneuvoston tiedote 17.9.2019. Talousarvioesitys 2020 ja
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2020-2023 

Tarkempia tietoja 7.10.,  
julkaistavassa talouden 

suunnitelmassa

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot




Miltä näyttää 
kuntataloudessa?





Mistä raju heikennys johtuu?
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Investointien kasvun 
taustalla muuttoliike ja 
rakennuskannan ikä. 

Myös elinvoiman 
lisääminen näkyy.

Kunnallisverotilitykset 
jäävät ennusteesta 
Pääasiallinen syy 
verokorttiuudistus 
Myös tulorekisteri-

ilmoituksissa 
ongelmia.

Menojen kasvun 
taustalla mm. väestön 

ikääntyminen

Lähde: Kuntatalousohjelma, kevät 2019



Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma
mrd.€

12

Tuloslaskelman erä 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Toimintatulot 9,22 9,30 9,43 9,62 9,74 9,94 10,14
Toimintamenot -36,72 -37,87 -39,32 -40,89 -42,23 -43,68 -44,98
Toimintakate -27,50 -28,57 -29,88 -31,27 -32,49 -33,74 -34,84
Verotulot 22,55 22,43 22,93 24,44 25,01 25,77 26,52
Valtionosuudet 8,54 8,50 8,53 9,43 9,89 10,33 10,67
Rahoituserät, netto 0,37 0,31 0,37 0,36 0,32 0,28 0,16
Vuosikate 3,96 2,67 1,95 2,97 2,74 2,64 2,50
Poistot ja arvonalent. -2,82 -2,82 -2,92 -3,02 -3,12 -3,22 -3,32
Satunnaiserät, netto 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
Tilikauden tulos 1,28 -0,08 -0,90 0,03 -0,31 -0,51 -0,75
muutos-%:
Toimintatulot -1,4 0,9 1,4 2,0 1,2 2,1 2,0
Toimintamenot -1,1 3,1 3,8 4,0 3,3 3,4 3,0
Verotulot 2,0 -0,5 2,2 6,6 2,3 3,0 2,9
Valtionosuudet -3,3 -0,5 0,4 10,6 4,9 4,4 3,3

Vuonna 2017 toimintatuloja ja –menoja sekä valtionosuuksia pienentää perustoimeentulotuen laskutuksen ja maksatuksen siirto Kelalle
sekä kiky-sopimus.

Lähde: Vuodet 1991-2018 Tilastokeskus,
Vuosien 2019-2023 arviot VM 7.10.2019

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Benjamins färska dia


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		2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

								1)				1)				2)



		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		38.35		38.46		37.22		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		 - Henkilöstömenot		 - Personalutgifter		21.35		21.21		20.84		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		    - Palkat		    - Löner		16.39		16.30		15.98		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

		    - Muut henkilöstömenot		    - Övriga personalutgifter		4.96		4.91		4.86		4.37		4.31		2.09		2.14		2.19

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		13.85		13.87		12.53		12.96		13.40		5.57		5.73		5.93

		 - Avustukset		 - Understöd		2.36		2.46		2.78		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

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



		Korkomenot		Ränteutgifter		0.30		0.31		0.27		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		Investoinnit		Investeringar		4.70		7.62		4.23		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15



		Yhteensä		Sammanlagt		43.35		46.39		41.72		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		2.44		0.3		1.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		 - Palkat		 - Löner		0.59		-0.5		-1.0		-0.4		1.5		-48.2		2.2		2.4

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		3.49		0.1		3.1		3.4		3.4		-58.4		2.9		3.5

		Menot yhteensä		Utgifter sammanlagt		2.32		7.0		0.6		-0.8		1.8		-49.0		2.1		2.4





						2013		2014		2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

																2)

		Verolaji		Skatteslag

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		17.97		18.19		18.87		18.54		18.94		8.58		8.27		8.32

		Yhteisövero		Samfundsskatt		1.31		1.47		1.54		1.53		1.62		1.24		1.22		1.26

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		1.36		1.51		1.67		1.75		1.84		1.90		1.94		1.97

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		20.64		21.18		22.07		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		6.7		1.3		1.8		-1.7		2.2		-54.7		-3.7		0.6

		Yhteisövero		Samfundsskatt		8.2		12.1		-6.7		-0.3		5.6		-23.1		-2.3		3.4

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		7.2		11.0		5.2		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		6.8		2.6		1.4		-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1



		Tuloveroprosentti, keskim.		Inkomstskattesats, genomsn.		19.38		19.74		19.86		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		20.0

		Osuus yhteisöverosta, %		Andel av samfundsskatten, %		29.49		35.56		30,921)		30.34		30.34		19.80		19.80		19.80





						2013		2014		2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

								1)								1)



		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.45		-26.67		-28.00		-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		Verotulot		Skatteinkomster		20.64		21.18		22.07		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		Käyttötalouden valt.os.		Statsandelar för driftsek.		8.29		8.20		8.81		8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.21		0.17		0.26		0.26		0.24		0.27		0.27		0.27

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		3.15		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		Poistot		Avskrivningar		-2.63		-2.64		-2.63		-2.73		-2.83		-2.65		-2.75		-2.85

		Satunnaiset erät, netto		Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.33		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		Tilikauden tulos		Räkenskapsperiodens resultat		0.43		2.16		0.84		0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

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

		Tulorah. korjauserät		Rättelsepost. till internt tillförda medel		-0.62		-2.56		-0.56		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		Tulorahoitus		Internt tillförda medel		2.44		2.24		2.91		3.01		2.89		3.67		3.29		3.21

		Investoinnit, netto		Investeringar, netto		-3.53		-2.34		-3.18		-3.60		-3.70		-3.12		-3.21		-3.26

		Rahoitusjäämä 2)		Finansieringsresultat2)		-1.09		-0.10		-0.26		-0.59		-0.81		0.55		0.08		-0.04



		Lainakanta		Lånestock		15.55		16.53		18.02		18.66		19.53		17.02		16.99		17.08

		Rahavarat		Likvida medel		5.16		5.30		5.23		5.24		5.24		5.24		5.23		5.23



		Tuloslaskelman erä				2014				2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023



		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		11.78				9.22		9.30		9.43		9.62		9.74		9.94		10.14

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		-38.45				-36.72		-37.87		-39.32		-40.89		-42.23		-43.68		-44.98

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.67				-27.50		-28.57		-29.88		-31.27		-32.49		-33.74		-34.84

		Verotulot		Skatteinkomster		21.18				22.55		22.43		22.93		24.44		25.01		25.77		26.52

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.20				8.54		8.50		8.53		9.43		9.89		10.33		10.67

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.17				0.37		0.31		0.37		0.36		0.32		0.28		0.16

		Vuosikate		Årsbidrag		2.88				3.96		2.67		1.95		2.97		2.74		2.64		2.50

		Poistot ja arvonalent.		Avskrivningar		-2.64				-2.82		-2.82		-2.92		-3.02		-3.12		-3.22		-3.32

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		1.92				0.14		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		2.16				1.28		-0.08		-0.90		0.03		-0.31		-0.51		-0.75

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		-1.0				-1.4		0.9		1.4		2.0		1.2		2.1		2.0

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		0.3				-1.1		3.1		3.8		4.0		3.3		3.4		3.0

		Verotulot		Skatteinkomster		2.6				2.0		-0.5		2.2		6.6		2.3		3.0		2.9

		Valtionosuudet		Statsandelar		-1.1				-3.3		-0.5		0.4		10.6		4.9		4.4		3.3



		Rahoituslaskelman erä				2014				2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.88				3.42		3.96		2.67		1.95		2.97		2.74

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		1.92				0.38		0.14		0.07		0.07		0.07		0.07

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-2.56				-0.56		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-7.62				-4.23		-4.70		-4.85		-4.05		-4.10		-4.15

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.24				0.20		0.23		0.25		0.20		0.19		0.19

		    Investointihyödykkeiden luovutustulot		    Inkomster från försäljning av tillgångar		5.05				0.85		0.88		0.90		0.73		0.70		0.70

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-0.10				-0.26		-0.59		-0.81		0.55		0.08		-0.04



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		-1.05				-0.06		-0.05		-0.05		-0.05		-0.05		-0.05

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys		    Ökning av lånfristiga lån		2.74				2.43		2.75		3.06		1.80		2.37		2.59

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys		    Minskning av långfristiga lån		-1.93				-1.96		-2.10		-2.20		-2.30		-2.40		-2.50

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos		    Förändring av kortfristiga lån		0.15				0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.34				-0.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		0.15				0.12		0.00		-0.00		-0.00		0.00		-0.00

		 Rahavarat 31.12.		 Likvida medel 31.12.		5.30				5.23		5.24		5.24		5.24		5.24		5.23

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				18.02		18.66		19.53		17.02		16.99		17.08





























































Taul2







Miten kevään kuntatalousennuste tulee muuttumaan?
Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma. Lähde: Kuntatalousohjelma(2019) 

Miljardia €

13

Verot
- 900 milj. €

Tulos noin
- 1 000 milj. €

Valtionosuudet
+ 237 milj. €

Menot
+ 400–500 milj. € 

Tuloslaskelman erä 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Toimintatulot 9,22 9,39 9,55 9,72 9,91 10,12 10,33
Toimintamenot -36,72 -37,94 -38,97 -40,31 -41,63 -43,02 -44,43
Toimintakate -27,50 -28,55 -29,42 -30,59 -31,72 -32,90 -34,10
Verotulot 22,55 22,44 23,80 24,56 25,49 26,29 27,05
Valtionosuudet 8,54 8,49 8,29 9,28 9,41 9,80 10,23
Rahoituserät, netto 0,37 0,32 0,27 0,17 0,08 -0,02 -0,11
Vuosikate 3,96 2,70 2,93 3,42 3,25 3,17 3,06
Poistot ja arvonalent. -2,82 -2,74 -2,84 -2,94 -3,04 -3,14 -3,24
Satunnaiserät, netto 0,14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Tilikauden tulos 1,28 0,02 0,14 0,53 0,26 0,08 -0,13
muutos-%:
Toimintatulot -1,4 1,9 1,6 1,8 1,9 2,1 2,1
Toimintamenot -1,1 3,3 2,7 3,4 3,3 3,3 3,3
Verotulot 2,0 -0,5 6,1 3,2 3,8 3,2 2,9
Valtionosuudet -3,3 -0,6 -2,4 12,0 1,4 4,2 4,4

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot



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		2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

								1)				1)				2)



		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		38.35		38.46		37.22		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		 - Henkilöstömenot		 - Personalutgifter		21.35		21.21		20.84		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		    - Palkat		    - Löner		16.39		16.30		15.98		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

		    - Muut henkilöstömenot		    - Övriga personalutgifter		4.96		4.91		4.86		4.37		4.31		2.09		2.14		2.19

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		13.85		13.87		12.53		12.96		13.40		5.57		5.73		5.93

		 - Avustukset		 - Understöd		2.36		2.46		2.78		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

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



		Korkomenot		Ränteutgifter		0.30		0.31		0.27		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		Investoinnit		Investeringar		4.70		7.62		4.23		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15



		Yhteensä		Sammanlagt		43.35		46.39		41.72		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		2.44		0.3		1.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		 - Palkat		 - Löner		0.59		-0.5		-1.0		-0.4		1.5		-48.2		2.2		2.4

		 - Ostot (materiaalit ja palv.)		 - Inköp (material och tjänster)		3.49		0.1		3.1		3.4		3.4		-58.4		2.9		3.5

		Menot yhteensä		Utgifter sammanlagt		2.32		7.0		0.6		-0.8		1.8		-49.0		2.1		2.4





						2013		2014		2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

																2)

		Verolaji		Skatteslag

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		17.97		18.19		18.87		18.54		18.94		8.58		8.27		8.32

		Yhteisövero		Samfundsskatt		1.31		1.47		1.54		1.53		1.62		1.24		1.22		1.26

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		1.36		1.51		1.67		1.75		1.84		1.90		1.94		1.97

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		20.64		21.18		22.07		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		6.7		1.3		1.8		-1.7		2.2		-54.7		-3.7		0.6

		Yhteisövero		Samfundsskatt		8.2		12.1		-6.7		-0.3		5.6		-23.1		-2.3		3.4

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		7.2		11.0		5.2		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		6.8		2.6		1.4		-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1



		Tuloveroprosentti, keskim.		Inkomstskattesats, genomsn.		19.38		19.74		19.86		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		20.0

		Osuus yhteisöverosta, %		Andel av samfundsskatten, %		29.49		35.56		30,921)		30.34		30.34		19.80		19.80		19.80





						2013		2014		2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**

								1)								1)



		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.45		-26.67		-28.00		-27.47		-28.01		-10.40		-10.62		-10.89

		Verotulot		Skatteinkomster		20.64		21.18		22.07		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		Käyttötalouden valt.os.		Statsandelar för driftsek.		8.29		8.20		8.81		8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.21		0.17		0.26		0.26		0.24		0.27		0.27		0.27

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		3.15		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

		Poistot		Avskrivningar		-2.63		-2.64		-2.63		-2.73		-2.83		-2.65		-2.75		-2.85

		Satunnaiset erät, netto		Extraordinära poster, netto		0.37		1.92		0.33		0.29		0.29		0.29		0.29		0.29

		Tilikauden tulos		Räkenskapsperiodens resultat		0.43		2.16		0.84		0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

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

		Tulorah. korjauserät		Rättelsepost. till internt tillförda medel		-0.62		-2.56		-0.56		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		Tulorahoitus		Internt tillförda medel		2.44		2.24		2.91		3.01		2.89		3.67		3.29		3.21

		Investoinnit, netto		Investeringar, netto		-3.53		-2.34		-3.18		-3.60		-3.70		-3.12		-3.21		-3.26

		Rahoitusjäämä 2)		Finansieringsresultat2)		-1.09		-0.10		-0.26		-0.59		-0.81		0.55		0.08		-0.04



		Lainakanta		Lånestock		15.55		16.53		18.02		18.66		19.53		17.02		16.99		17.08

		Rahavarat		Likvida medel		5.16		5.30		5.23		5.24		5.24		5.24		5.23		5.23



		Tuloslaskelman erä				2014				2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023



		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		11.78				9.22		9.39		9.55		9.72		9.91		10.12		10.33

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		-38.45				-36.72		-37.94		-38.97		-40.31		-41.63		-43.02		-44.43

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.67				-27.50		-28.55		-29.42		-30.59		-31.72		-32.90		-34.10

		Verotulot		Skatteinkomster		21.18				22.55		22.44		23.80		24.56		25.49		26.29		27.05

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.20				8.54		8.49		8.29		9.28		9.41		9.80		10.23

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.17				0.37		0.32		0.27		0.17		0.08		-0.02		-0.11

		Vuosikate		Årsbidrag		2.88				3.96		2.70		2.93		3.42		3.25		3.17		3.06

		Poistot ja arvonalent.		Avskrivningar		-2.64				-2.82		-2.74		-2.84		-2.94		-3.04		-3.14		-3.24

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		1.92				0.14		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		2.16				1.28		0.02		0.14		0.53		0.26		0.08		-0.13

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		-1.0				-1.4		1.9		1.6		1.8		1.9		2.1		2.1

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		0.3				-1.1		3.3		2.7		3.4		3.3		3.3		3.3

		Verotulot		Skatteinkomster		2.6				2.0		-0.5		6.1		3.2		3.8		3.2		2.9

		Valtionosuudet		Statsandelar		-1.1				-3.3		-0.6		-2.4		12.0		1.4		4.2		4.4



		Rahoituslaskelman erä				2014				2016*		2017**		2018**		2019**		2020**		2021**



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.88				3.42		3.96		2.70		2.93		3.42		3.25

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		1.92				0.38		0.14		0.06		0.06		0.06		0.06

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-2.56				-0.56		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57		-0.57

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-7.62				-4.23		-4.70		-4.85		-4.05		-4.10		-4.15

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.24				0.20		0.23		0.25		0.20		0.19		0.19

		    Investointihyödykkeiden luovutustulot		    Inkomster från försäljning av tillgångar		5.05				0.85		0.88		0.90		0.73		0.70		0.70

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-0.10				-0.26		-0.59		-0.81		0.55		0.08		-0.04



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		-1.05				-0.06		-0.05		-0.05		-0.05		-0.05		-0.05

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys		    Ökning av lånfristiga lån		2.74				2.43		2.75		3.06		1.80		2.37		2.59

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys		    Minskning av långfristiga lån		-1.93				-1.96		-2.10		-2.20		-2.30		-2.40		-2.50

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos		    Förändring av kortfristiga lån		0.15				0.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.34				-0.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		0.15				0.12		0.00		-0.00		-0.00		0.00		-0.00

		 Rahavarat 31.12.		 Likvida medel 31.12.		5.30				5.23		5.24		5.24		5.24		5.24		5.23

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				18.02		18.66		19.53		17.02		16.99		17.08
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Kuntien 
valtionosuudet 
kasvavat noin 
1,1 miljardilla 
eurolla vuonna 
2020

(ml. verokompensaatiot 
ja aikaistettu, 
kertaluontoinen kiky-
kompensaatio v. 2019)

 Kuntien valtionosuudet kasvavat 1,1 miljardilla eurolla vuonna 2020, josta
 Kuntien kompensaatiot kunnille, 312 milj. euroa erotetaan omalle momentille

 Kertaluontoinen valtionosuuslisäys, 237 milj. euroa, aikaistetaan jo v. 2019.

 Valtionosuuksia lisäävät: 
 Kiky-vähennyksen poistuminen +285 milj. euroa

 Lakisääteisen kustannustenjaon tarkistus +124 milj. euroa

 Indeksikorotus (2,4 %) +198 milj. euroa

 Uusien tehtävien ja velvoitteiden (subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus ja 
lastensuojelun jälkihoito laajenee) täysimääräinen valtionosuus

 Valtionosuuksia pienentävät:
 Kiky-leikkaus työajan pidennyksestä -234 milj. euro 

 Digitalisaation kannustinjärjestelmän määräraha nousee -30 milj. eurosta -40 
milj. euroon

 Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus -10 milj. euro

 Juha Sipilän säästölait (alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen 
tehostaminen ja omais- ja perhehoidon kehittäminen), leikkaavat -33 milj euroa
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Juha Sipiläs sparlagar (ordnandet av den regionala specialsjukvården och utvecklandet av närstående- och familjevården) nedskärning av kommunerna 33 MN euro



Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Finns det en uppdaterad lista???



Preliminär kalkyl över kommunens statsandelar 2020
Källa: KF / SL 7.10.2019

A B C D E F E + F G H I
Kommun Invånar- Statsandel varav: Övriga statsandelar Stats- Kompensation för Stats-

antal för Utjämning av för utbildning andelar skattebortfall andelar och ÄNDRING
kommunal statsandel på och kultur- sammanlagt * NY * kompensation för 2019 --> 2020
basservice basis av skatte- väsendet mom. 28.90.35 skattebortfall

(mom. 28.90.30) inkomsterna (5.8.2019) sammanlagt

31.12.2018 2020 2020 2019 2020 2020 2020 euro procent €/invånare

Alla kommuner 5 488 130 7 043 313 496 781 186 910 -79 310 334 6 964 003 162 2 250 834 157 9 214 837 319 606 631 061 7,0 % 111

152 Storkyro 4 601 11 519 577 3 637 030 -219 353 11 300 224 2 526 372 13 826 596 647 065 4,9 % 141
231 Kaskö 1 262 1 576 299 -218 315 -197 454 1 378 845 598 959 1 977 804 185 321 10,3 % 147
280 Korsnäs            2 122 5 858 970 1 818 123 -56 344 5 802 626 1 413 501 7 216 127 263 366 3,8 % 124
287 Kristinestad 6 596 17 056 820 4 136 667 781 360 17 838 180 3 948 180 21 786 360 1 043 709 5,0 % 158
288 Kronoby 6 509 13 141 209 3 655 901 116 379 13 257 588 3 540 599 16 798 187 827 622 5,2 % 127
399 Laihela 8 058 13 323 729 3 272 406 -676 926 12 646 803 3 555 770 16 202 573 656 365 4,2 % 81
440 Larsmo 5 340 13 267 881 4 342 061 -1 182 380 12 085 501 2 066 610 14 152 111 1 009 684 7,7 % 189
475 Malax 5 477 13 594 192 3 006 663 114 771 13 708 963 3 061 323 16 770 287 602 642 3,7 % 110
499 Korsholm 19 444 30 184 345 3 853 522 -1 862 758 28 321 587 7 755 776 36 077 364 2 945 614 8,9 % 151
545 Närpes 9 471 26 218 140 7 111 217 171 839 26 389 979 5 860 649 32 250 628 1 938 923 6,4 % 205
598 Jakobstad 19 278 33 278 582 3 540 056 879 218 34 157 800 8 355 641 42 513 441 2 115 029 5,2 % 110
599 Pedersöre 11 016 23 503 384 8 073 017 -601 791 22 901 593 5 438 421 28 340 013 1 751 806 6,6 % 159
893 Nykarleby 7 455 16 053 145 4 272 265 -395 594 15 657 551 4 102 232 19 759 783 929 304 4,9 % 125
905 Vasa 67 552 69 838 057 3 570 112 24 166 508 94 004 565 27 978 180 121 982 746 10 952 810 9,9 % 162
946 Vörå 6 613 16 053 913 4 329 515 273 552 16 327 465 3 658 258 19 985 723 1 258 539 6,7 % 190



-2,0
md €

Ja ettei totuus unohtuisi...

Valtionosuus-
leikkaukset
2012–2020

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Statsandels-nedskärningarna



Uutta tänä vuonna on, että veromenetysten kompensaatiot erotetaan vuonna 2020 valtionosuudesta ja maksetaan omalta momentilta 
28..90.35. Kuntien veromenetysten kompensaatio puolestaan kasvaa 312 milj. eurolla vuonna 2020. Kompensoitava euromäärä on yhtä 
suuri kuin veroperustemuutoksista johtuva kuntakohtainen verotulojen menetys, joten veromenetysten ja valtionosuuskompensaation 
nettovaikutus kuntatalouteen on +/-0.



Kuntatalouteen vähintäänkin välillisesti vaikuttavat
Syksyllä 2019 meneillään olevat

• Perustuslain reunaehdot 
kuntien tehtävien 
eriyttämiselle (Lavapuro)

(vain Uusimaa?)

• Kuntien rahoitusperiaatteen 
toteutuminen, 
arviointimenetelmän 
toimivuus ja uudet 
mittausmenetelmät

• Kuntalain päivitys
• Talousjaosto
• Hallintojaosto

• Kunnat sote-tuottajina 
(kysely  selvitys)

• Uudenmaan erillisselvitys

@lehtonenKL 27.8.2019

selvitykset
uudistukset
projektit

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Åtminstoner indirekt inverkan på kommunalekonominPågår under hösten 2019Förverkligandet av finansieringsprincipen, utvärderingsförfarandets funktionalitet och nya mätmetoder



Summa 
summarum

 Kuluvan vuoden taloudelliset tunnusluvut tulevat olemaan 
kuntataloushistorian surkeimmat

 Ongelma ei ole niinkään uuden hallitusohjelman velvoitteet, vaan jo 
nykyisen palvelujärjestelmän menojen nousu (kysyntä kasvaa, 
hinnat nousevat)

 Kuluvaa vuotta painaa jälleen kerran tulopuolen heikkous niin 
valtionosuuksien kehityksessä kuin verotuloissa

 Ongelma korjaantuu hieman 2020, mutta tulojen ja menojen 
epäsuhta on olemassa myös loppuhallituskaudella
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Missä talouskasvu?
Missä hallituksen sopeutustoimet?
Jääkö sopeutusvastuu vain 
kuntasektorille?



Tietoa 
Kuntapulssi –
extra –kyselyn 
2019 
toteutuksesta

Kuntapulssi –kyselyllä 2019 on kartoitettu kuntakentän näkemyksiä 
pääministeri Antti Rinteen hallituksen 6.6.2019 julkaiseman 
hallitusohjelman sisältämistä linjauksista liittyen käynnistettävään 
uuteen sote-rakenneuudistukseen. 

Kysely toteutettiin sähköisenä 6.-22.8.2019 välisenä aikana 

Kohdejoukko oli Manner-Suomen kunnissa:
 Kuntajohtajat

 Talousjohtajat

 Sote-johtajat

 Valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 544 henkilöä ja sen kattavuus oli 
kaikkiaan 272 kuntaa (92% kunnista)
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Tärkeimmät        
havainnot

1. Alueellisten tietojärjestelmien saaminen ensiarvoisen tärkeää 
2. Alueelliset erityispiirteet tulee ottaa huomioon sote-

uudistuksessa
3. Kuntien vapaaehtoista etenemistä uudistuksessa tulee tukea 

ennen lainsäädännön hyväksymistä
4. Kunnat ovat halukkaista laajasti toimimaan sote-tuottajina
5. Myös järjestämisvastuun siirtoa kunnille kannatetaan
6. Peruspalvelut tulee tuottaa lähellä kuntalaisia
7. 18 maakunnan malli ja maakuntavero jakavat kuntakenttää 

vahvasti
8. Uudenmaan erillisratkaisua ei pidetä tärkeänä muissa 

maakunnissa
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Näin vaikutamme

 Hallitusohjelmavaikuttaminen jatkuu
 Kuntaliiton johto ja asiantuntijat tapaavat 

aktiivisesti päättäjiä ja viranhaltijoita ja vievät 
kuntien tavoitteita eteenpäin.

 Asiantuntijamme ovat mukana erilaisissa 
työryhmissä

 Otamme kantaa kunnille ja kunta-alalle tärkeisiin 
asioihin myös järjestämällä tilaisuuksia, 
kirjoittamalla blogeja ja mielipidekirjoituksia ja 
käymällä aktiivista keskustelua sosiaalisessa 
mediassa. 
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Uusi Hansel - Julkisten hankintojen osaaminen on 
nyt koottu yhteen yhtiöön
 Kaikki julkishallinnon yhteishankinnat on mahdollista hoitaa 

Hanselista

 Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen 
valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35 
%). Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankintojen 
henkilökunta siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä.

 Yhdistyminen mahdollistaa kilpailutuksissa yhtenäisemmät 
toimintatavat, mikä helpottaa myös pienten yritysten 
osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.

 Markkinoiden toimivuutta edistetään yhteishankinnoissa 
esimerkiksi jakamalla niitä alueellisesti tai useammille 
tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi 
mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen 
myös paikallisesti.
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kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 HelsinkiOnnistuva Suomi tehdään lähellä

Kiitos!
Anna palaute: www.menti.com
Syötä koodi: 91 75 22

Seuraa ja osallistu #maakuntatilaisuudet2019
Följ och delta # landskapsbesok2019

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