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tärkeimmistä asioista koko kuntasektoria 

ajatellen oli hallitusohjelman kirjaus, että 

hallitus antaa syysistuntokaudella 2014 

eduskunnalle riittävät esitykset kuntien teh-

tävien ja velvoitteiden purkamisesta. Toi-

vottavasti tällä kertaa eri hallinnonalat kun-

nioittavat kirjausta ja kuntien tehtäviä 

päästään aidosti purkamaan ja realistisin 
kustannusarvioin. 

Kesäkuun alussa avautui Kunnat.netissä 

Kuntaliiton asiantuntijoiden areena, blogi. 

Uusia bloggauksia julkaistaan viikoittain. 

Kuntatalousyksiköstä blogeja kirjoittavat 

apulaisjohtaja Reijo Vuorento, pääeko-

nomisti Minna Punakallio ja erityisasian-

tuntija Mikko Mehtonen. Minna Punakallio 

tulee kirjoittamaan myös kolumneja Kunta-

lehteen. Kannattaa seurata asiantuntijoit-
temme kirjoittelua.  

Kesäkuun koleuden keskeltä aurinkoista 

kesää toivottaen! 

Ilari Soosalu 
johtaja, kuntatalous, p. 09 771 2077, 050 371 

2999 

Yleinen taloudellinen tilanne 

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 

Tilastokeskuksen helmikuisten vuosiennak-

kotietojen mukaan 1,4 prosenttia vuonna 

2013. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen 

taantuvan talouskasvun vuosi. Myös enna-

kolliset tuotantoluvut alkuvuodelta ovat 

olleet heikkoja, sillä maaliskuussa työpäivä-

korjattu tuotannon suhdannekuvaaja vielä 

pieneni edellisvuoden tasosta. Huhtikuussa 

tuotanto lähti kuitenkin jo hienoiseen nou-

suun, mutta ennakollisten ja satunnaisvaih-

teluista tasoitettujen aikasarjojen tuoreim-

piin havaintoihin sisältyy hyvin paljon epä-

varmuutta. Huhtikuun tilastoissa oli kuiten-

kin havaittavissa pientä kasvua sekä palve-

luissa että teollisuudessa ja rakentamises-

sa. 

Hyvä kuvaus maailmatalouden tuoreimmis-

ta suhdanneluvuista ja kasvunäkymistä 

löytyy mm. OP-Pohjola-ryhmän kesäkuun 

Suhdannekatsauksesta: 
https://www.op.fi/media/liitteet?cid=151799071&srcpl
=3 

Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 

löytyy osoitteesta: 
http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/35/article-4276 

Valtiovarainministeriön tuoreen suhdanne-

katsauksen mukaan talous kääntyy tänä 

vuonna maltillisesti parempaan suuntaan, 

mutta siitä huolimatta bruttokansantuot-

teen määrä kasvaa vain 0,2 prosenttia. 

Aikaisempiin arvioihin verrattuna ennus-

teura ei pohjaudukaan tämän vuoden osalta 

vientikysynnän piristymiseen, vaan pikem-

minkin yksityisen kulutuksen ja nettovien-

nin hyvin lievään voimistumiseen. Inves-

tointien arvioidaan pysyvän kuluvana vuon-

na yhä alamaissa, ja eniten laskevat asuin-

rakennusinvestoinnit. Myös monet muut 

kokonaistaloudellisia ennusteita laatineet 

suhdannelaitokset, kuten Euroopan komis-

sio ja Handelsbanken, ovat asettaneet ku-

luvan vuoden talousennusteen samalla ta-

solle.  

Sen sijaan esimerkiksi Nordea, Danske 

Bank ja Aktia ennakoivat tuoreissa talous-

ennusteissaan kuluvalle vuodelle miinus-

merkkistä talouskasvua (ks. liite 1). Erot eri 

suhdannelaitosten välillä ovat kuitenkin 

suhteellisesti ottaen hyvin pieniä, mutta 

mielikuvaa eroista voimistaa ennusteluku-

jen liikkuminen nollan molemmin puolin. 

Kaikki suhdanne-ennusteet ovat joka tapa-

uksessa pienentyneet alkuvuoden aikana, 

kun maailmalla virinnyt talouskasvu ei ole 

välittynyt toivotulla voimalla Suomen kan-

santalouteen. Yleisesti voidaankin todeta, 

että kansainvälisen finanssikriisin jälkeisen 

ajanjakson talouskasvu tulee jäämään näil-

lä näkymin historiallisen heikolle tasolle. 

Ensi vuodelle ennustelaitokset odottavat 

hyvin yksimielisesti reippaampia, mutta 

tasoltaan yhä hyvin vaatimattomia, kasvu-

lukuja. Tuoreimpien ennusteiden mukaan 
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ensi vuoden kasvuprosentit painottuvat 

yhden prosentin tuntumaan, kun alkuvuon-

na kasvun odotettiin yltävän lähemmäs 

kahta prosenttia (ks. liite 1).  

 

Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 

2015 kasvuksi muodostuu 1,4 prosenttia. 

Yksityinen kulutus lisääntyy ensi vuonna 

jälleen hyvin vaimeasti, sillä hallituksen 

säästöpäätösten vuoksi kotitalouksien osto-

voima supistuu ja kuluttajien luottamus 

tulevaisuuteen on keskimääräistä heikom-

paa. Ensi vuodelle valtiovarainministeriö 

odottaa kuitenkin viennin piristymistä. 

Viennin reipas nousu kasvattaa sekä teolli-

suuden että palveluiden tuotantoa. Talou-

den piristymisestä huolimatta työttömyyden 

odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin 

korkealla, tasolla, eikä työllisyysasteeseen-

kaan odoteta muutoksia. Kuluttajahintojen 

arvioidaan nousevan 1,7 prosenttia. Nou-

susta veronkorotusten vaikutuksen arvioi-

daan olevan vajaat puoli prosenttiyksikköä. 

 

Tässä vaiheessa vain osa ennustelaitoksista 

on julkaissut kokonaistaloudellisen ennus-

teen vuodelle 2016. Valtiovarainministeriö 

ennustaa vuoden 2016 bruttokansantuot-

teen kasvuksi 1,6 prosenttia, ja muutkin 

suhdannelaitokset ennakoivat kyseiselle 

vuodelle hyvin samansuuntaista kasvua. 

Bruttokansantuotteen historiallisen matala 

kasvu ennusteajanjaksolla johtuu mm. vä-

estön ikääntymisestä, tuotantorakenteen 

muutoksista sekä investointiasteen jo pi-

dempään jatkuneesta voimakkaasta laskus-

ta.  

 

Liitteessä 2 on esitetty lisätietoja valtiova-

rainministeriön kokonaistaloudellisista en-

nusteista ja eräistä kuntatalouden kannalta 

keskeisistä muuttujista.  

 

EU-maissa otetaan käyttöön loppuvuoden 

aikana uudistettu kansantalouden tilinpito-

järjestelmä, EKT 2010, joka tulee muutta-

maan heinäkuussa Suomen kansantalouden 

tilinpidon talouslukuja. Uudistuksen keskei-

set muutokset liittyvät tutkimus- ja tuote-

kehitysmenojen ja asejärjestelmien luokit-

teluun investoinniksi, kun ne aikaisemmin 

on luokiteltu tilinpidossa juokseviksi me-

noiksi. Alustavien arvioiden mukaan Suo-

men bruttokansantuotteen taso nousee 

uudistuksen myötä noin neljä prosenttia. 

Kansantalouden kehitystä kuvaaviin volyy-

miennusteisiin uudistus vaikuttaa vain vä-

hän.  

 

Myös tilinpidon keskeisiin luokituksiin, ku-

ten sektoriluokitukseen, tulee useita sisäl-

löllisiä ja rakenteellisia muutoksia. Muutok-

set laajentavat julkishallinnon ja erityisesti 

paikallishallinnon sektorirajausta, kun 

markkinatoiminnan kriteerit tiukentuvat. 

Sektorirajauksen muutoksen arvioidaan 

kasvattavan julkisen sektorin alijäämää ja 

julkisen velan tasoa. Uudistetut tilinpidon 

mukaiset tiedot julkisyhteisöjen alijäämästä 

ja velasta julkaistaan kuitenkin vasta 

30.9.2014. 

 

Kuntatalous vuosina 2013–2015 

 

Tilastokeskus julkaisi 30.5.2014 tarkenne-

tut tiedot kuntien ja kuntayhtymien tilin-

päätöksistä. Tilinpäätöstietojen antama 

kuva kuntatalouden tilasta oli hyvin saman-

suuntainen kuin viime helmikuussa julkiste-

tuissa tilinpäätösarvioissa. Kuntien ja kun-

tayhtymien (ml. liikelaitokset) toimintame-

nojen kasvu hidastui edellisvuosista merkit-

tävästi 2,6 prosentin tasolle ja verotulot 

kasvoivat poikkeuksellisten tekijöiden vuok-

si 6,8 prosenttia. Viime vuoden kehitystä 

taustoittaneita syitä on selitetty aikaisem-

missa kuntataloustiedotteissa. Valtion-

osuusleikkauksista huolimatta valtionosuu-

det kasvoivat yhä, mutta niiden kasvu jäi 

2,7 prosenttiin.  

 

Viime vuonna liikelaitokset mukaan luettu-

na kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu 

vuosikate nousikin noin 50 prosenttia edel-

lisen vuoden 1,8 miljardista eurosta 2,7 

miljardiin euroon. Vuosikate parantui siten 

reippaasti, mutta se riitti vain juuri ja juuri 

kattamaan poistot. Tilikauden tulos muuttui 

tämän seurauksena lievästä alijäämästä 

lieväksi, noin 400 milj. euron, ylijäämäksi. 

Kuntasektorin investoinnit pysyivät viime 

vuosien tapaan korkealla tasolla, minkä 

vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta 

oli yhä negatiivinen, noin 1,1 miljardia eu-

roa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 

kasvoi 13,8 mrd. eurosta 15,6 miljardiin 

euroon.  

 

Tilastokeskuksen keräämät kuntien ja kun-

tayhtymien tilinpäätöstiedot ovat saatavissa 

kuntakohtaisesti sekä kuntayhtymäkohtai-
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sesti Tilastokeskuksen nettisivuilta osoit-

teesta: 
http://pxweb2.stat.fi/Database/Kuntien_talous_ja_toi
minta/databasetree_fi.asp 
 

Kuntien palkkausmenot lisääntyivät vuonna 

2013 vain yhdellä prosentilla, mutta kunta-

alan ansiotasoindeksi kasvoi 1,8 prosenttia. 

Tänä vuonna palkkaperintö vuodelta 2013 

sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen mukai-

set korotukset ja palkkaliukumat nostavat 

kuntien ansiotasoindeksiä noin 1,2 prosen-

tilla. Vuonna 2015 indeksin arvioidaan py-

syvän samoissa kasvulukemissa.  

 

Kuntien palkkasumman kasvu tulee jatku-

maan kuitenkin ansiotasoindeksin mukaista 

kehitystä pienempänä, sillä peruspalveluoh-

jelmassa palkkasumman kasvuksi arvioi-

daan noin puoli prosenttia. Kuntien palk-

kasumman vaimea kasvu johtuu paljolti 

henkilöstösäästöjen jatkumisesta. Vuonna 

2015 toteutettava ammattikorkeakoulujen 

yhtiöittäminen ja niiden rahoituksen siirto 

valtiolle poistaa ammattikorkeakoulut kun-

tien taloustilaston mukaisesta kuntatalou-

desta. Uudistuksen seurauksena kuntien 

palkkamenot pienenevät noin 250 milj. eu-

rolla, ja palkkasummaennuste putoaa -0,4 

prosenttiin. Ilman tätä vähennystä ennuste 

olisi 1,1 prosenttia.  

 

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksu-

jen perusteet vuodelle 2014 vahvistettiin 

viime vuoden lopulla (ks. Kuntataloustiedo-

te 1/2014 , siellä liite 5). Valtiontalouden 

kehyspäätös vuosille 2015–2018 olettaa, 

etteivät maksujen tasot juurikaan muuttuisi 

tarkasteluajanjaksona. Kuntatyönantajan 

keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen 

taso suhteessa palkkasummaan säilyy hie-

man alle 30 prosentissa. 

  

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 

2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitat-

tuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna 

oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalve-

lujen hintaindeksillä mitatun kustannusta-

son nousun arvioidaan hidastuvan prosentin 

tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason 

nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla.  

 

Kuntien verotilitysten kasvu tippuu kuluva-

na vuonna reippaasti viime vuoden poikke-

uksellisen korkealta tasolta. Edellisvuoden 

poikkeuksellisen tason lisäksi verotulojen 

hitaaseen kasvuun vaikuttavat mm. uuden 

työmarkkinaratkaisun matalat sopimusko-

rotukset, vaatimaton talouskehitys, verope-

rustemuutokset sekä väestön ikääntymi-

nen.  

 

Kunnallisveron tilitysten kasvuksi Kuntaliitto 

arvioi tänä vuonna 1,3 prosenttia, vaikka 

lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa 

tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauk-

sena keskimääräinen kunnallisveroprosentti 

nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosent-

tiin. Koko talouden palkkasumman arvioi-

daan kasvavan hitaiden sopimuskorotusten 

ja työvoimaan kohdistuvien säästöpainei-

den vuoksi kuitenkin vain 1,2 prosenttia. 

Myös tuloverotukseen tehdyt perustemuu-

tokset, kuten perusvähennyksen ja työtulo-

vähennyksen enimmäismäärien korotus 

sekä valtion tuloveroasteikon asteikkotar-

kistus, vaimentavat kunnallisveron kasvua. 

Veroperustemuutoksista aiheutuvat verotu-

lomenetykset kunnille kompensoidaan kui-

tenkin valtionosuusjärjestelmän kautta val-

tionosuuksia lisäämällä. Yhteensä kunnallis-

veroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna 

noin 18,2 miljardia euroa.  

 

Vuonna 2015 kunnallisveroa arvioidaan 

tilitettävän 18,55 miljardia euroa, mikä 

merkitsee vain 1,9 prosentin kasvua tähän 

vuoteen verrattuna. Vaatimattoman kehi-

tyksen taustalla on heikkona jatkuva työlli-

syystilanne ja ansioiden matalana pysytte-

levä 1,2 prosentin kasvu. Kunnallisveron 

tilityksiin vaikuttavat myös kehysriihessä 

sovitut ansiotulojen veroperustemuutokset, 

joita on kuvattu tarkemmin edellisessä 

Kuntataloustiedotteessa sivulla 10. Uusia 

minihallitusneuvotteluissa tehtyjä päätöksiä 

ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksesta 

tai indeksikorotusten leikkauksen perumi-

sesta ei ole huomioitu ennusteessa.  

 

Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöve-

ron tuotosta on 35,56 %. Kuntien yhteisö-

verokertymän arvioidaan lisääntyvän kulu-

vana vuonna reilun neljän prosentin vauh-

tia, jolloin yhteisövero kertyisi kunnille noin 

1,37 mrd. euroa. Ensi vuonna yhteisöveron 

arvioidaan nousevan noin neljällä prosentil-

la 1,43 miljardiin euroon. Peruspalvelubud-

jetin ennuste kuntien osuudeksi yhteisöve-

ron tuotosta on ensi vuonna 34,19. Luku 

kuitenkin täsmentyy, kun jako-osuuteen 

http://pxweb2.stat.fi/Database/Kuntien_talous_ja_toiminta/databasetree_fi.asp
http://pxweb2.stat.fi/Database/Kuntien_talous_ja_toiminta/databasetree_fi.asp
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vaikuttavista toimista ja arvioista päätetään 

myöhemmin. Ilman uusia päätöksiä kuntien 

jako-osuuden väliaikainen viiden prosent-

tiyksikön korotus päättyy vuonna 2016. 

 

Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteis-

töverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 

reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan 

lisääntyvän yli 10 prosenttia ja kiinteistöve-

ro kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 

2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän 

noin neljä prosenttia enemmän kuin kulu-

vana vuonna.  

 

Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän 

tänä vuonna kokonaisuudessaan 2,1 %. 

Ensi vuonna verotulojen kasvu pysyy sa-

malla tasolla eli noin kahdessa prosentissa. 

Tarkat luvut ja muutosprosentit kuntien 

verotulojen toteutumista ja ennusteista 

2014–2015 löytyvät liitteestä 3.  

 

Liitteessä 4 on esitetty Tilastokeskuksen 

julkaisemien tilastotietojen perusteella laa-

ditut tulos- ja rahoituslaskelmat vuosilta 

2012–2013. Vuoden 2013 laskelmat perus-

tuvat ennakkotietoihin kuntien ja kuntayh-

tymien tilinpäätöksistä. Vuosien 2014–2015 

tulos- ja rahoituslaskelma-arviot perustuvat 

peruspalveluohjelman arvioihin sekä edellä 

esitettyihin tietoihin ja näkemyksiin.  

 

Arvioiden mukaan kuntien tilikauden tulos 

tulee heikkenemään vuonna 2015 noin 750 

miljoonaan euroon. Investoinnit pysyvät 

entisellä tasollaan, joten myös toiminnan ja 

investointien rahavirta heikkenee 600 mil-

joonalla eurolla -2,2 miljardiin euroon. 

 

Lisätiedot: 
Minna Punakallio, p. 09 771 2095, 040 751 5175 
 
 

 
 
 

 

Verotus 
 

Alkuvuoden tilitysten kehityksestä 

 

Kevään aikana kunnallisverojen tilitykset 

ovat olleet ennustettua tasoa hieman kor-

keammat. Toukokuussa kuluvan vuoden 

ennakot olivat 6,5 % korkeammat kuin vas-

taavasti viime vuonna. Kertymä vuoden 

alusta on vuoden 2014 kunnallisveron en-

nakonperinnän osalta 6,0 % korkeampi 

kuin vastaavasti viime vuonna. Kokonais-

kertymän kehitys on hieman alhaisempi 

tilitysten rytmin uudistamisen johdosta, 

mikä siirsi tilityksiä tältä vuodelta vuodelle 

2013. Osa kuluvan vuoden ennakoiden kas-

vusta on kuitenkin selitettävissä menette-

lymuutoksella, joka on velvoittanut vuoden 

2014 alusta lukien myös listaamattomat 

yritykset toimittamaan ennakonpidätyksen 

maksamistaan osingoista. Toukokuun lop-

puun mennessä listaamattomien yritysten 

osinkojen ennakonpidätyksiä oli kertynyt 

kunnille noin 65 milj. euroa enemmän kuin 

vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kunnallis-

veron kertymän muutos olisi ilman kyseitä 

erää ollut noin 4,9 % (erä huomioiden 6,0 

%).  Muutos lisää hieman myös tulevien 

kuukausien kertymiä, mutta suuruusluok-

kaa on etukäteen vaikea arvioida, kun ver-

tailutietoja aikaisemmilta vuosilta ei ole. 

Kun verot osingoista kertyvät jo kuluvan 

vuoden aikana, niin se tulee vähentämään 

osaltaan helmikuussa 2015 tilitettävien en-

nakoiden täydennysmaksujen määrää.  

 

Tätä kirjoitettaessa ei ollut käytettävissä 

vielä lopullisia tietoja kesäkuun tilityksestä, 

mutta Verohallinnolta 19.6.2014 saatujen 

tietojen perusteella kunnallisveron tilityksi-

en muutos on kokonaiskertymän osalta 

suurin piirtein samalla tasolla kuin touko-

kuussa. Tuleville kuukausille ennusteemme 

ovat hieman alkuvuoden toteumaa alempia.  

 

Yhteisövero on kehittynyt lähes ennustei-

den mukaisesti. Kertymä on laskenut hie-

man, mutta toukokuussa tilitetyt vuoden 

2013 verotukseen liittyvät täydennysmak-

sut olivat ennakoidulla tasolla. Tätä kirjoi-

tettaessa ei ollut käytettävissä vielä lopulli-

sia tietoja kesäkuun tilityksistä, mutta Ve-

rohallinnolta 19.6.2014 saatujen tietojen 

perusteella yhteisöverojen tilitykset jäävät 

kesäkuussa alhaisiksi. Syynä alhaisiin tili-

tyksiin on verovuoden 2013 ennakoidenpa-

lautukset. Jos kuitenkin verrataan kesä-

kuussa tilitettäviä kuluvan vuoden ennakoi-



Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2014 

Laitos 
Julkaisu- BKT, Inflaatio, Työttö- Ansiotaso- 

2014 

muutos myys- indeksin 

% 
% 

aste, % muutos, % 

kesäkuu 0,2 1,3 8,5 1,4 VM 

maaliskuu  0,7 1,6 8,4 1,3 ETLA 

maaliskuu 0,8 1,6 8,8 1,7 PTT 

maaliskuu  0,9 1,5 8,4 1,3 PT 

kesäkuu -0,5 1,3 8,5 1,4 Nordea 

kesäkuu -0,2 1,0 8,5 1,2 Danske Bank 

toukokuu -0,3 1,3 8,6  1,2 Aktia 

18.6.2014/MPunakallio 

maaliskuu 1,0 1,3 8,3 1,2 OP-Pohjola 

kesäkuu 0,0 1,0 8,6 1,1 Suomen Pankki 

toukokuu 0,2 .. 8,5 Euroopan komissio 

toukokuu 0,4 1,2 8,4 1,3 Handelsbanken 

 .. 

ajankohta 

Kuntataloustiedote 2/2014, liite 1a 



Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2015 

Laitos 
Julkaisu- BKT, Inflaatio, Työttö- Ansiotaso- 

ajankohta muutos myys- indeksin 

% 
% 

aste, % muutos, % 

kesäkuu 1,4 1,7 8,4 1,2 VM 

maaliskuu 2,0 1,9 8,3 1,0 ETLA 

maaliskuu PTT 

maaliskuu  2,2 8,4 1,3 PT 

kesäkuu 1,0 1,5 8,3 1,4 Nordea 

kesäkuu 1,5 1,2 8,4 1,2 Danske Bank 

toukokuu 1,3 1,4 8,2  .. Aktia 

18.6.2014/MPunakallio 

maaliskuu 2,0 8,1 1,2 OP-Pohjola 

kesäkuu 1,4 1,5 8,3 1,6 Suomen Pankki 

toukokuu 1,0 .. 8,4 Euroopan komissio 

toukokuu 1,5 1,6 8,2 1,4 Handelsbanken 

 .. 

1,6 1,4 8,5 1,9 

1,8 

1,8 

2014 

Kuntataloustiedote 2/2014, liite 1b 



Yleinen taloudellinen tilanne 

18.6.2014/MP 

Muuttuja 

(%-muutos) 

Tuotanto (määrä) 

Palkkasumma 

Ansiotaso 

Työlliset (määrä) 

Inflaatio 

(%-yksikköä)  

Työttömyysaste  

Verot/BKT 

Julkiset menot/BKT 

Julkinen velka/BKT 

Euribor 3 kk, %  

10 vuoden korko, %  

Vaihtotase/BKT 

Rahoitusjäämä/BKT 

2016** 

1,6 

2,5 

1,5 

0,7 

1,9 

8,1 

46,0 

58,1 

62,3 

1,3 

2,7 

0,2 

-1,4 

2012 

-1,0 

3,2 

3,2 

0,4 

2,8 

7,7 

44,0 

56,7 

53,6 

0,6 

1,9 

-1,4 

-2,2 

2013* 

-1,3* 

0,9 

2,2 

-1,1 

1,5 

8,2 

45,4 

58,4 

56,9 

0,2 

1,9 

-1,1 

-2,5 

* Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon mukainen muutos-% 
Lähde: Tilastokeskus, VM Suhdannekatsaus 18.6.2014 

2014** 

0,2 

1,2 

1,4 

-0,2 

1,3 

8,5 

45,8 

58,9 

60,4 

0,3 

1,8 

-0,3 

-2,6 

2015** 

1,4 

1,8 

1,2 

0,4 

1,7 

8,4 

45,9 

58,4 

61,6 

0,6 

2,2 

0,1 

-1,7 
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Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus. Ennusteet Kuntaliitto 19.6.2014. 

Muutos, %: 

Yhteisövero 

Kiinteistövero 

Verotulot yhteensä 

Kunnallisvero 

Yhteisövero 

Kiinteistövero 

Verotulot yhteensä 

Yhteisöveroprosentti 

Kunnallisvero 

Verolaji 

Osuus yhteisöverosta, % 

Tuloveroprosentti, keskim. 

17,97 

1,31 

1,36 

20,64 

6,6 

 8,2 

7,3 

6,8 

24,5 

2013* 

29,49 

19,38 

18,20 

1,37 

1,51 

21,08 

1,3 

 4,5 

10,8 

2,1 

20,0 

2014** 

35,36 

19,74 

Kuntien verotulot vuosina 2012-2015, mrd. € 

18,55 

1,43 

1,57 

21,55 

1,9 

 4,4 

4,0 

2,2 

20,0 

2015** 

34,19 

19,74 

19.6.2014/MP 

16,84 

1,21 

1,27 

19,32 

4,0 

 -27,3 

6,1 

1,3 

24,5 

2012 

28,34 

19,24 
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Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma  
vuosina 2012-2015, mrd. €  

muutos-%: 

Toimintakate 

Verotulot 

Valtionosuudet 

Rahoituserät, netto 

Vuosikate 

Poistot  

Satunnaiset erät, netto 

Tilikauden tulos 

Lähteet: Vuodet 2012- 2013 Tilastokeskus. 
              Vuosien 2014-2015  arviot PPO /Kuntaliitto 

1,0 

-27,39 

2,1 

-6,2 

0,06 

1,82 

-2,82 

0,25 

-0,75 

2015** 

Toimintatulot 

Toimintamenot 

12,27 

-39,66 

Verotulot 

Valtionosuudet 

21,49 

7,66 

Toimintatulot 

2.6.2014/hp 

Toimintamenot 1,4 
2,1 

-25,80 

1,3 

5,4 

0,20 

1,79 

-2,40 

0,25 

-0,36 

2012 

11,64 

-37,44 

19,32 

8,07 

5,0 
2,8 

-26,45 

6,8 

2,7 

0,21 

2,69 

-2,62 

0,37 

0,44 

2013* 

11,96 

-38,41 

20,64 

8,29 

2,6 
1,6 

-26,97 

2,0 

-1,4 

0,16 

2,42 

-2,72 

0,25 

-0,05 

2014** 

12,15 

-39,12 

21,05 

8,18 
 

1,8 

 Vuoden 2015 arviossa on otettu huomioon ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen, minkä on arvioitu   

 vähentävän kuntien ja kuntayhtymien menoja ja tuloja noin 455 milj. euroa. 
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Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma 
vuosina 2012-2015, mrd. € 

Toiminnan rahavirta 

Vuosikate 

Satunnaiset erät, netto 

Tulorahoituksen korjauserät 

Investointien rahavirta 

Investointimenot 

Rahoitusosuudet investointeihin 

Omaisuuden myyntitulot 

Toiminnan ja investointien rahavirta 

Rahoituksen rahavirta 

Antolainojen muutokset 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 

Muut muutokset 

Rahavarojen muutos 

Rahavarat 31.12. 

Lainakanta 31.12. 

2015** 

1,82 

0,25 

-0,45 

-4,77 

0,20 

0,75 

-2,20 

-0,10 

3,50 

-1,85 

0,45 

0,00 

-0,19 

4,93 

19,31 

2.6.2014/hp 

2012 

1,79 

0,25 

-0,55 

-4,59 

0,21 

0,91 

-1,98 

-0,08 

2,41 

-1,48 

0,55 

0,25 

-0,33 

4,20 

13,81 

2013* 

2,69 

0,37 

-0,60 

-4,70 

0,23 

0,91 

-1,09 

0,13 

3,02 

-1,65 

0,39 

0,20 

1,00 

5,16 

15,56 

Lähteet: Vuodet 2012- 2013 Tilastokeskus. 
              Vuosien 2014-2015 arviot PPO/Kuntaliitto 

2014** 

2,42 

0,25 

-0,45 

-4,77 

0,20 

0,75 

-1,61 

-0,10 

2,95 

-1,75 

0,45 

0,00 

-0,05 

5,11 

17,21 
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