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Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen



Kolme neljästä Manner-
Suomen kunnasta teki 
negatiivisen tuloksen



Eriävät tulokset
Helsinki teki lähes 400 m€ positiivinen tuloksen

Muilla isoilla kaupungeilla suuret negatiiviset tulokset



• Toimintamenot kasvoivat 3,9 %

• Verotulot kasvoivat 2,6 %

• Valtionosuudet kasvoivat 2,1 %

• Vuosikate heikkeni peräti -13,4 %

• Investoinnit kasvoivat 8,7 %
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Heikon taloustilanteen taustalla?



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Minna Karhunen
09 771 2000
minna.karhunen@kuntaliitto.fi
@MinnaKarhunen

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/




Tilinpäätösten ennakkotiedot 
2019
Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen



• Ensimmäinen kattava kuva kuntasektorin 
taloudesta vuonna 2019

• Tietoihin ei sisälly kuntakonsernien lukuja

• Tilastokeskuksen keräämä aineisto, jota 
on jalostettu ja analysoitu Kuntaliitossa

• Vuoden 2019 tilinpäätösarviotiedot kerättiin 
kaikista Manner-Suomen kunnista ja 
kuntayhtymistä
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Kuntien ja kuntayhtymien 
tilinpäätösarviot



Kuntatalous heikkeni odotettua 
vähemmän
• Noin kolme neljästä Manner-Suomen 

kunnista teki negatiivisen tuloksen
• Tilikauden tulos -200 milj. €
• Negatiivisen tuloksen ennustettiin kasvavan 

jopa 900 miljoonaan euroon

• Tulokset sisälsivät kuitenkin isoja 
kertaluonteisia tuottoja

• Mm. yhtiöiden myynnistä saatuja tuloja

• Eriävät tulokset
• Helsinki teki jälleen lähes 400 m€ 

positiivinen tuloksen
• Muilla isoilla kaupungeilla suuret 

negatiiviset tulokset
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Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate sekä 
tilikauden tulos vuosina 2000-2019, mrd. €
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Vuosikate Tilikauden tulos

Tilikauden tulos sisältää vuonna 2010 HSY:n perustamisesta johtuvia satunnaisia tuloja noin 0,95 mrd. euroa ja vuonna 2014 liikelaitosten 
yhtiöittämisistä johtuvia satunnaisia tuloja arviolta 1,7 mrd. euroa. 

Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan, Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.

Liikelaitosten
yhtiöittäminenHSY:n perustaminen



Tilikauden tulos 2019,
euroa/asukas
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Parhaimmat tulokset (Manner-Suomi):
1. Sotkamo (4 815 € / as.)
2. Kajaani (3 851 € / as.)
3. Riihimäki (1 901 € / as.)
4. Soini (910 € / as.)
5. Siikainen (877 € /as.)

Heikoimmat tulokset (Manner-Suomi):
291. Petäjävesi (-907 € / as.)
292. Kaskinen (-1 186 € / as.)
293. Kyyjärvi (-1 235 € / as.)
294. Toivakka (-1 635 € / as.)
295. Kivijärvi (-2 299 € / as.)

Lähde: Tilastokeskus, tilinpäätösarviot. Manner-Suomen kunnat, Vuoden 2019 kuntajaon mukaisesti.



Suurimmat ja pienimmät tilikauden tulokset vuonna 
2019 Manner-Suomen kunnissa, miljoonaa euroa

Kunta Tilikauden tulos (m€)

Helsinki 376

Kajaani* 142

Riihimäki* 55

Kuopio* 55

Sotkamo* 50

Alavus 6

Kauhajoki 6

Imatra 5

Kangasala 4

Heinola 3

Kunta Tilikauden tulos (m€)

Vantaa -48

Lahti -39

Oulu -32

Pori -29

Kouvola -28

Turku -27

Jyväskylä -27

Järvenpää -23

Tampere -23

Seinäjoki -21
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*Kertaluonteiset myyntivoitot paransivat tulosta merkittävästi.

Lähde: Tilastokeskus, tilinpäätösarviot.



• Toimintamenot kasvoivat 3,9 %

• Verotulot kasvoivat 2,6 %

• Valtionosuudet kasvoivat 2,1 %

• Vuosikate heikkeni peräti -13,4 %

• Investoinnit kasvoivat 8,7 %
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Heikon taloustilanteen taustalla?



14

Tietoja kuntien ja kuntayhtymien 
taloudesta 2018-2020

     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.


dia 1

		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





dia 2

				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
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Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan. Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.

Kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen 
kasvuprosentit 2000-2019

1) 1)

1. Vuosina 2014-2015 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen. Lisäksi vuonna 2015 menojen tasoon 
vaikuttaa tilastouudistus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi ollut vuosina 2014 ja 2015 noin 1 %.

2. Vuonna 2017 toimintamenoissa näkyy perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto Kelalle sekä kiky-sopimus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi 
noin 1 %.

2)

Toimintakulujen kasvu vuonna 2019
Palkat ja palkkiot:  +2,9 %
Henkilösivukulut:  -0,5 %
Palvelujen ostot: +5,6 %

Materiaalien ja palveluiden ostot 
yhteensä: +4,5 %



Verokorttiuudistus

• Ennakonpidätystavan muutos johti 
siihen, että ennakkoveroja kertyi 
ennakoitua vähemmän.

• Kuluvana vuonna ennakoiden 
odotetaan kertyvän samanlaisena, eli  
aiempaa alhaisemmalla tasolla.

Tulorekisterin ilmoitusongelmat

• Tulorekisterin käyttöönoton 
yhteydessä alkuvuonna 2019 ilmeni 
ilmoitusongelmia, jotka johtivat 
verotulovajeeseen.

• Verohallinnon tiedon mukaan 
Tuloreksiterin ilmoitusongelmat 
selvitettiin pääosin loppuvuoden 
aikana.

4.2.2020
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Miksi kunnallisverotulot kehittyi 
odotettua heikommin 2019?

Kuntaliiton arvion mukaan verouudistuksista johtuva verotulovaje oli 
yhteensä noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2019



Valtionosuuksien muutoksia

• Valtionosuuksien leikkaukset
• Kustannustenjaon tarkistus pienensi kuntien valtionosuuksia 213 milj. euroa
• Valtionosuusindeksin jäädytys leikkasi valtionosuutta 105 milj. euroa
• Oletettujen tehtävien vähennysten ja säästöjen perusteella lisäleikkaus 62 milj. euroa

• Työajanpidennykseen liittyvä leikkaus kasvoi nettona 29,5 milj. euroa
• Muiden Sipilän hallituskauden säästölakien lisäleikkaus 32,8 milj. euroa

4.2.202017

• Valtionosuuksien lisäykset:
• Kustannustenjaon tarkistuksesta johtuvan ylimääräisen kiky-leikkauksen 

kompensointi lisäsi valtionosuutta 237 milj. euroa
• Veroperustemuutosten kompensointi lisäsi valtionosuuksia 224 milj. €

Valtionosuudet
kasvoivat 2,1 % eli

noin 180 milj. euroa



Taseen kertynyt alijäämä

4.2.2020
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Kertynyttä alijäämää taseessa

Kuntien lukumäärä

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien (110.3 §). 
Määräaikaa sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 tilinpäätökseen kertyneeseen alijäämään, jolloin alijäämän tulee olla katettuna vuoden 2020 
tilinpäätöksessä (148.1 §). Siirtymäkaudella erityisen alijäämäisillä kunnilla on kaksi vuotta enemmän aikaa kattaa alijäämä.

*Vuoden 2019 kertynyt alijäämä arvioitu vuoden 2019 tilikauden tuloksen mukaan.

Isoimmat kertyneet alijäämät (€/as) 2015 2016 2017 2018 2019*
Toivakka 680 719 768 155 -1480
Honkajoki -863 -901 -923 -1585 -1312
Kyyjärvi 1456 417 441 157 -1077
Teuva -690 -1076 -955 -974 -1000
Lemi -41 55 -142 -725 -948
Pertunmaa 405 441 549 -231 -832
Ylivieska -412 -132 72 -407 -708
Kihniö -413 -537 -593 -527 -645
Kemi 220 147 275 -129 -639
Ikaalinen -166 12 30 -197 -597
Haapajärvi 0 -102 -20 -292 -550
Vehmaa -27 0 143 -451 -541
Akaa -480 -479 -391 -535 -537
Reisjärvi 916 440 255 -412 -532
Kauhajoki -749 -822 -757 -987 -530

Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan.



Kuntien ja kuntayhtymien investointien 
tulorahoitus-% ja investointimenot
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Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan. Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.

Investointimenot
vuonna 2019

5,25 mrd.

Investoinnit
kasvoivat 8,7 %



Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta 
sekä rahavarat 1997-2019, mrd. €
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Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2019 tilinpäätösarvioiden mukaan

Lisälainaa otettiin 
peräti 2,4 mrd. €

vuonna 2019



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Kehityspäällikkö Mikko Mehtonen
050 371 2999
Mikko.Mehtonen@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi/rafo2020

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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