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Kuluvaa vuotta on värittänyt korona
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Tuotannon suhdannekuvaaja, 
elokuu 2020

• Kausitasoitettu tuotanto 
laski 0,1 prosenttia 
edelliskuukaudesta

• Työpäiväkorjattu tuotanto 
laski 3,3 prosenttia 
edellisvuodesta 
(heinäkuussa -2,7 %)

• Jalostus -3 % ja palvelut 
-3 % vuoden 2019 
elokuusta (alkuperäinen 
sarja)
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Lähde: Tilastokeskus 28.10.2020
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Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2021

Laitos

Julkaisu- BKT, Inflaatio,
Työttö- Ansiotaso-

ajankohta muutos myys- indeksin
% %aste, % muutos, %

syyskuu 2,7 0,99,3* 2,5*Suomen Pankki

2020

VM lokakuu 2,6 8,2 1,2

ETLA syyskuu 3,2 7,9 2,3 1,3

2,5
Handelsbanken lokakuu 2,5 8,2 2,1 1,1

Nordea syyskuu 3,0 8,0 2,2 0,8

8.10.2020/MPunakallio

Euroopan komissio toukokuu 3,7 7,7 .. ..

OECD, w-skenaario** kesäkuu 10,32,4 .. ..

Danske Bank syyskuu 2,5 8,2 2,5 0,2

Hypo heinäkuu 4,0 8,5 2,0 1,0

OP elokuu 3,0 7,5 2,5 1,1

* Kesäkuun ennustekierroksen arvio
** V-skenaarion mukaan BKT kasvaa 3,7 %, työttömyys 8,5 %. 

PTT, perusskenaario syyskuu 3,0

PT syyskuu 3,9 7,8 2,3 1,3

Kuntarahoitus syyskuu 1,5 8,5 .. 1,3

8,0 2,0 0,8



Syksyn elpymisen jatkumisen tiellä 
kuitenkin isoja riskejä

5 Lähde: Yle 28.10.2020



Kuntatalouden tila 
tällä hetkellä



Kuntien toimintakulut kasvoivat 0,3 %
(ulkoiset kulut, Q2/2020 verrattuna Q2/2019) 

• palkat -0,0 
prosenttia

• aineet ja tarvikkeet 
-3,2 prosenttia

• palvelujen ostot     
-0,5 prosenttia

• josta asiakas-
palvelujen ostot 
+1,4 prosenttia

• Avustukset +4,1 
prosenttia

7 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 24.8.2020



Kuntien verotulot vähenivät 1,3 % 
(Q2/2020 verrattuna Q2/2019)

8 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 21.8.2020



“Kuntien verotulot 
eivät ole 
pienentyneet 
alkuvuonna niin 
paljon kuin 
odotettiin.”



Kuntien valtionosuudet kasvoivat 14,3 % 
(Q2/2020 verrattuna Q2/2019)

10 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 21.8.2020

Yritysten veronmaksu-
helpotusten (LTA4)

kompensointi ja 
yksinyrittäjien koronatuki



Kunnat: Vuosikate noussut viime vuoden 
tasosta noin 300 milj. eurolla 
(Q1/2016-Q2/2020)

11 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 24.8.2020



Kunnat: Tilikauden tulos noussut viime 
vuoden tasosta yli 100 milj. eurolla 
(Q1/2016-Q2/2020)

12 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 21.8.2020



“Kuntien menojen 
maltillinen kehitys on 

vakauttanut 
kuntataloutta.”



Kunnat: Toiminnan ja investointien raha-
virta alkuvuonna viime vuoden tasolla 
(Q1/2017-Q2/2020) 

14 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 24.8.2020



Kunnat: Lainakanta kasvoi vuoden 
takaisesta tasosta 8,9 % 
(Q1/2016-Q2/2020) 

15 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 21.8.2020



Kuntayhtymät



Keskeisiä neljännesvuositietoja 
kuntayhtymien taloudesta (Q2/2020)
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Muuttuja, Q2/2020 Milj. euroa %-muutos ed. vuodesta

Toimintatuotot yhteensä 7 948 -3,4

Toimintakulut yhteensä 7 877 +0,2 

Vuosikate 32 -90,2 

Tilikauden tulos -270 -798,1 

Investointimenot 594 +13,8

Lainakanta 5 046 +19,4 

Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 24.8.2020



Kuntayhtymät: Toimintakate heikkeni 
noin 300 milj. euroa alkuvuonna 
(Q1/2016-Q2/2020)

18 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 24.8.2020



Kuntayhtymät: Historiallinen pudotus 
tilikauden tuloksessa alkuvuonna 
(Q1/2016-Q2/2020)

19 Lähde: Tilastokeskus, kuntatalous neljännesvuosittain, Mpu 24.8.2020



Loppuvuoden 
kehitys on jännitys-
näytelmää. 
Kuinka paljon menot 
nousevat?  
Entä verot?

@MinnaPUnakallio



Koronavaikutukset
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Kuntien koronapäätöksiä 2020 ja 2021
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Vuoden 2020 kuntien koronatuet Euroa
Verotuksen maksujärjestelyjen kompensaatio 114
Peruspalvelujen valtionosuuden korotus (550 milj. € + 400 milj. €) 950

Lasten, nuorten ja perheet 112
Iäkkäiden palvelut 60

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus 410
Valtionavustus sairaanhoitopiireille (200 milj. € + 200 milj. €) 400
Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus (yht. 60 milj. €) 50
Koronaviruksen vaikutusten tasoittaminen, OKM 153
Muut kuntiin kohdistuvat tukitoimenpiteet (mm. kulttuuri) 22
Joukkoliikenteen tuki 100
Kuntien kiinteistöjen öljylämmityksistä luopuminen 15
Lähiövirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostaminen 13
Yhteensä 2399

Testaus 2020 Euroa
Koronaviruksen välittömät kustannukset, kuten testit 355
HUS:ille erillinen korvaus rajatestauksesta ja 
analyysitoiminnasta 200
Yhteensä 555

Vuoden 2021 kuntien koronatuet Euroa
Peruspalvelujen valtionosuuden korotus 380
Kuntien yhteisöveron jako-osuuden korotus 550

Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus (yhteensä 
30 milj. €) 20
Yhteensä 950

Testaus  2021 (mm. 33.60.38) Euroa
Testaus ja jäljittäminen 1400
Testausteknologia 30

Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuus, 
muut kuin testauskustannukset kunnille ja sh-piireille 30

Sh-piireille ja kunnille koronan välittömät muut kustannukset 200
Yhteensä 1660

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2021, syksy 2020, Valtion 
talousarvioesitys 2021



Vaikutukset eroavat lyhyellä ja 
pitkällä tähtäyksellä
• Alkuvaiheessa korona on pienentänyt kuntien 

menoja. Menot (hoito- ja palveluvelka) 
kasvavat tulevina vuosina.

• Alkuvaiheessa toimintatuotot pienentynet 
rajusti. Tuotot mitä todennäköisemmin 
korjaantuvat ennalleen. Ei itsestään selvää.

• Kunnallisverojen supistuminen on ollut 
odotettua vähäisempää. Yhteisöveron 
pudotusta korjaa valtion koronatuki.
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Mitä tiedetään koronan 
kuntavaikutuksista tässä vaiheessa?

Lähde: Kuntaliitto 29.10.2020



Hallituksen 
kuntapäätökset 2021



Koronasta huolimatta hallitus noudattaa 
tiukasti hallitusohjelmaa ja lisää menoja

27 Lähde: Sanna Marinin hallitusohjelma



Mittaluokaltaan keskeisimmät Marinin
hallituksen kuntapäätökset. 
Täysimääräinen korvaus valtionosuuksiin

Hoivamitoitus 0,7

28

Oppivelvollisuuden 
pidennys 18 ikävuoteen

Hoitotakuu, 
seitsemässä päivässä 
lääkäriin

Lähde: Julkisen talouden suunnitelma 2021-2024, kevät 2020



Julkisten menojen ja tulojen lisäykset vuonna 
2021 näkyvät kuntatalousohjelmasta 

• Hallitus on käynnistänyt tällä 
hallituskaudella lukuisia toimia 
useilla eri hallinnonaloilla, joita 
viedään 2021 eteenpäin.

• Toimia on kuvattu 
yksityiskohtaisesti joka syksyn 
kuntatalousohjelmassa.

• Toimet jakaantuvat pysyviin ja 
kertaluonteisiin muutoksiin. 
Myös koronatuet kasvattavat 
julkisia menoja 

29 Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2021, syksy 2020

Esimerkki VM:n 
hallinnonasta



Hallitusohjelmassa 
päätetyt laajenevat 
tehtävät lisäävät 
kuntatalouden menoja 
vuonna 2021 arviolta 370 
milj. euroa 
(hallitusohjelman alusta).

Vuoteen 2024 mennessä 
menojen lisäkasvu noin 
790 milj. euroa vuodessa.



Hallituksen toimien yhteisvaikutus 2021 
on kuntataloutta vahvistava
• Sanna Marinin hallituksen 

kuntapäätöksistä suurin osa laitettiin 
liikkeelle jo vuonna 2020.

• Vuonna 2021 kuntien menot 670 milj. 
euroa korkeammat kuin 
hallituskauden alussa. Osa 
korotuksesta pysyvää, osa 
kertaluonteista. 

• Vuonna 2021 valtion toimenpiteet 
kasvattavat kuntien menoja noin 150 
miljoonaa euroa vuodesta 2020.

• Yhteensä toimet vahvistavat 
kuntataloutta noin 865 milj. euroa.

31 Lähde: Kuntatalousohjelm2a vuodelle 2021, syksy 2020

Menot Tulot



Kuntatalouteen 
kohdistuvat muut 

taloudelliset haasteet 
(väestökehitys, 

palvelutarpeen kasvu)



Väestökehityksen trendejä ja ilmiöitä

• Väestö keskittyy. Kuitenkin kaupunkien 
keskustat hiljenevät.

• Syntyvyys laskee: 92 kunnassa syntyi 
alle 20 lasta vuonna 2018.

• Työikäisten määrä vähenee, voimakasta 
erityisesti Itä-Suomessa. Työikäisten 
määrä kasvaa 37 kunnassa

• Väestö vanhenee, keski-ikä vaihtelee 
kunnissa (minimi 32 ja maksimi 57)

• Maahanmuutto ja sen keskittyminen

• Kuntien väliset erot kasvavat. 

33 Lähde: Tilastokeskus, Valtiovarainministeriö: Kuntien 
tilannekuva-raportti 2020



Väkiluvun kehitys 2000-2018 ja ennuste 
2019-2030 kunnittain 

• Väkimäärä on 
kasvanut vain 
harvoilla 
kaupunkiseuduilla

• Keskittymiskehitys 
jatkuu,  
kaupungistuminen 
voimistuu
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Kunnittaisia väestöennusteita esim. 
Kuntaliiton sivustolla

• https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-
julkaisut/kuntakuvaajat/vaestoennust
eet

• Kääntääkö koronatilanne kehitystä?

35 Lähde: Tilastokeskus, väestöennuste, Kuntaliitto

https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kuntakuvaajat/vaestoennusteet
https://www.kuntaliitto.fi/tilastot-ja-julkaisut/kuntakuvaajat/vaestoennusteet


Vaikuttaa kustannuksiin: Kuntalainen käyttää 
kuntapalveluita eniten yli 65-vuotiaana

36 Kustannukset koko maan tasolla.



Peruspalveluiden palvelutarve vaihtelee 
eri toiminnoissa 

37 Lähde: Valtiovarainministeriö, kuntatalousohjelma, THL



Kuntatalouden näkymät
painelaskelman mukaan
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Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelma
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 2018 ja 2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020

Tuloslaskelman erä 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Toimintatulot 9,30 9,38 10,59 10,73 10,44 9,88 10,05
Toimintamenot -37,87 -39,22 -41,13 -42,77 -43,33 -43,84 -45,10
Toimintakate -28,57 -29,84 -30,53 -32,05 -32,89 -33,96 -35,06
Verotulot 22,43 23,02 23,60 24,60 24,72 25,37 26,11
Valtionosuudet 8,50 8,68 10,69 10,06 10,28 10,92 11,32
Rahoituserät, netto 0,31 0,36 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25
Vuosikate 2,67 2,22 4,13 2,94 2,42 2,62 2,63
Poistot ja arvonalent. -2,82 -2,94 -3,04 -3,14 -3,24 -3,34 -3,44
Satunnaiserät, netto 0,07 0,40 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
Tilikauden tulos -0,08 -0,32 1,22 -0,07 -0,70 -0,60 -0,69
muutos-%:
Toimintatulot 0,9 0,8 12,9 1,2 -2,6 -5,4 1,7
Toimintamenot 3,1 3,5 4,9 4,0 1,3 1,2 2,9
Verotulot -0,5 2,6 2,5 4,2 0,5 2,6 2,9
Valtionosuudet -0,5 2,1 23,2 -5,9 2,3 6,2 3,6


KTO taulukoita



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





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Tuloksen muodostuminen

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

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

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

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

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

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

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

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



		Rahoitus

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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



		Rahoitus

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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













		Kuntien ja kuntayhtymien menot, mrd. euroa, käyvin hinnoin





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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





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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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





		 Kuntien verotulot, milj. euroa 

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



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

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

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

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

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



		Muutos, %

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

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

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

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



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

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

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













		Kunnallistalouden rahoituslaskelma käyvin hinnoin, milj. euroa

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

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



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

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

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



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

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

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



		Vuosikate		2691				2875				2697				3147				3287				3167				3955				3569				3494

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

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

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

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



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

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

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



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

		Bruttolainanotto		3401				2889				2820				2747				2745				3064				1798				2368				2592





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

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

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

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

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

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

		1) Käyttöomaisuuden nettohankinta miinus perustamishankkeiden valtionosuudet

		2) Tulorahoitus miinus nettoinvestoinnit

		3) Rahoitusjäämä - lainananto + antolainojen lyhennykset - lainojen lyhennykset



































































Taul1



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

								1)		1)				2)



		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		38.35		38.46		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		 - Henkilöstömenot		 - Personalutgifter		21.35		21.21		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		    - Palkat		    - Löner		16.39		16.30		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

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

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

		 - Avustukset		 - Understöd		2.36		2.46		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

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



		Korkomenot		Ränteutgifter		0.30		0.31		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		Investoinnit		Investeringar		4.70		7.62		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15



		Yhteensä		Sammanlagt		43.35		46.39		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		2.44		0.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

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

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

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





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

														2)

		Verolaji		Skatteslag

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		17.97		18.19		18.54		18.94		8.58		8.27		8.32

		Yhteisövero		Samfundsskatt		1.31		1.47		1.53		1.62		1.24		1.22		1.26

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		1.36		1.51		1.75		1.84		1.90		1.94		1.97

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		20.64		21.18		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55



		Muutos-%:		Förändring, %:

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

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

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		7.2		11.0		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

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



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

		Yhteisöveroprosentti		Samfundskattesats		24.5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

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





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

								1)						1)



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

		Verotulot		Skatteinkomster		20.64		21.18		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

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

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

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

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

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

		Tilikauden tulos		Räkenskapsperiodens resultat		0.43		2.16		0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

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

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

		Tulorahoitus		Internt tillförda medel		2.44		2.24		3.01		2.89		3.67		3.29		3.21

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

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



		Lainakanta		Lånestock		15.55		16.53		18.66		19.53		17.02		16.99		17.08

		Rahavarat		Likvida medel		5.16		5.30		5.24		5.24		5.24		5.23		5.23



		Tuloslaskelman erä				2014				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024



		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		11.78				9.30		9.38		10.59		10.73		10.44		9.88		10.05

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		-38.45				-37.87		-39.22		-41.13		-42.77		-43.33		-43.84		-45.10

		Toimintakate		Verksamhetsbidrag		-26.67				-28.57		-29.84		-30.53		-32.05		-32.89		-33.96		-35.06

		Verotulot		Skatteinkomster		21.18				22.43		23.02		23.60		24.60		24.72		25.37		26.11

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.20				8.50		8.68		10.69		10.06		10.28		10.92		11.32

		Rahoituserät, netto		Finansiella poster, netto		0.17				0.31		0.36		0.38		0.34		0.30		0.28		0.25

		Vuosikate		Årsbidrag		2.88				2.67		2.22		4.13		2.94		2.42		2.62		2.63

		Poistot ja arvonalent.		Avskrivningar		-2.64				-2.82		-2.94		-3.04		-3.14		-3.24		-3.34		-3.44

		Satunnaiserät, netto		Extraordinära poster, netto		1.92				0.07		0.40		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		2.16				-0.08		-0.32		1.22		-0.07		-0.70		-0.60		-0.69

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		-1.0				0.9		0.8		12.9		1.2		-2.6		-5.4		1.7

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		0.3				3.1		3.5		4.9		4.0		1.3		1.2		2.9

		Verotulot		Skatteinkomster		2.6				-0.5		2.6		2.5		4.2		0.5		2.6		2.9

		Valtionosuudet		Statsandelar		-1.1				-0.5		2.1		23.2		-5.9		2.3		6.2		3.6



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



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.88				3.96		2.67		2.22		4.13		2.94

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		1.92				0.14		0.07		0.40		0.13		0.13

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

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

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

		    Rahoitusosuudet investointeihin		    Finansieringsandelar för investeringar		0.24				0.23		0.25		0.20		0.19		0.19

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

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



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

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

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

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

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

		    Muut muutokset		    Övriga förändringar		0.34				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

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

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				18.66		19.53		17.02		16.99		17.08
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Kuntien ja kuntayhtymien 
toimintakulujen kasvu-%

40

8,6 0,0

-5,1 -0,5

5,0 5,6 2,9 2,8 5,2 7,2 5,1 4,5 5,2 5,2 4,6 5,0 7,9 4,2 4,2 5,4 5,0 2,4 0,3

-4,4

1,0

-1,2

3,2 3,5 4,9 4,0 1,3 1,2 2,9

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1) Mm. opetustoimen ylläpitäjämallin johdosta vuosi 1997 ei ole vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa
2) Vuosina 2014-2015 toimintamenojen kasvua hidastaa kunnallisten ammattikorkeakoulujen sekä liikelaitosten yhtiöittäminen.     

Lisäksi vuonna 2015 menojen tasoon vaikuttaa tilastouudistus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu vuosina 2014 ja 2015 noin 1 %.
3) Vuonna 2017 toimintamenoissa näkyy perustoimeentulotuen maksatuksen ja laskutuksen siirto  

Kelalle sekä kiky-sopimus. Ilman näitä toimenpiteitä kasvu olisi noin 1 %. Lähde: Vuodet 1991-2019 Tilastokeskus,
Vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020

1)
2) 2)
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Vuosikate

Tilikauden tulos

Vuonna 2010 tulos sisältää 
HSY:n perustamisesta johtuvaa 
pk-seudun kuntien 
kirjanpidollista myyntivoittoa  
0,95 mrd. euroa.

Vuonna 2014 kunnallisten 
liikelaitosten yhtiöittäminen 
paransi tilikauden tulosta 1,7 
mrd. euroa.

Vuosien 2016 ja 2017 
vuosikatetta vahvistivat kikyn
lomarahaleikkaus ja 
työnantajamaksujen 
alennukset. Kiky-säästöt 
leikattiin täysimääräisinä 
vuosina 2018-2019.

Vuonna 2020 vuosikatetta 
vahvistaa noin 2 miljardin 
euron koronatuki kunnille ja 
sairaanhoitopiireille. Vuodelle 
2021 myönnetty koronatuen 
määrä on noin 1 miljardia 
euroa.
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Kuntasektorin vuosikate ja tilikauden tulos
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 1997-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020



Vuoden 2014 nettoinvestointien 
tasoon vaikuttaa kunnallisten 
liikelaitosten yhtiöittäminen.

Vuosien 2016 ja 2017 
vuosikatetta vahvistivat 
kilpailukykysopimuksessa 
sovittu lomarahaleikkaus ja 
työnantajamaksujen 
alennukset. Kiky-säästöt 
leikattiin kuntataloudesta 
täysimääräisinä vuosina 2018-
2019.

Vuonna 2020 vuosikatetta 
vahvistaa valtion noin 2 
miljardin euron koronatuki 
kunnille ja sairaanhoitopiireille. 
Vuodelle 2021 myönnetty 
koronatuen määrä on noin 1 
miljardia euroa.
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Kuntasektorin vuosikate, poistot sekä investoinnit1)

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

Lähde: Vuodet 1991-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020
1) Investoinnit, netto  = Käyttöomaisuusinvestoinnit–rahoitusosuudet –
käyttöomaisuuden myyntitulot.
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Kuntien ja kuntayhtymien rahoituslaskelma
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 2018 ja 2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020

Rahoituslaskelman erä 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
 Toiminnan rahavirta
    Vuosikate 2,67 2,22 4,13 2,94 2,42 2,62 2,63
    Satunnaiset erät, netto 0,07 0,40 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
    Tulorahoituksen korjauserät -0,57 -0,89 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65 -0,65
 Investointien rahavirta
    Investointimenot -4,84 -5,40 -5,77 -5,86 -5,69 -5,58 -5,63

0,97 1,36 1,33 1,40 1,28 1,27 1,27

 Toiminnan ja investointien rahavirta -1,71 -2,32 -0,83 -2,04 -2,50 -2,22 -2,26
Rahoituksen rahavirta
    Antolainojen muutokset -0,04 0,01
    Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2,83 3,69
    Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2,04 -1,98
    Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,22 0,75

 Rahavarojen muutos -0,36 0,27 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
 Lainakanta 31.12. 19,44 21,94 23,05 25,36 28,13 30,62 33,15
 Rahavarat 31.12. 6,04 6,31 6,80 7,28 7,77 8,26 8,75

    Rahoitusosuudet investointeihin ja 
investointien myyntitulot


KTO taulukoita



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





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

		Tuloksen muodostuminen

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

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

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

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

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

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

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

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



		Rahoitus

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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



		Rahoitus

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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













		Kuntien ja kuntayhtymien menot, mrd. euroa, käyvin hinnoin





				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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





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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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





		 Kuntien verotulot, milj. euroa 

				2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021



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

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

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

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

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



		Muutos, %

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

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

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

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



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

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

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













		Kunnallistalouden rahoituslaskelma käyvin hinnoin, milj. euroa

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

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



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

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

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



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

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

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



		Vuosikate		2691				2875				2697				3147				3287				3167				3955				3569				3494

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

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

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

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



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

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

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



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

		Bruttolainanotto		3401				2889				2820				2747				2745				3064				1798				2368				2592





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

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

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

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

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

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

		1) Käyttöomaisuuden nettohankinta miinus perustamishankkeiden valtionosuudet

		2) Tulorahoitus miinus nettoinvestoinnit

		3) Rahoitusjäämä - lainananto + antolainojen lyhennykset - lainojen lyhennykset



































































Taul1



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

								1)		1)				2)



		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		38.35		38.46		36.42		36.98		17.13		17.54		18.00

		 - Henkilöstömenot		 - Personalutgifter		21.35		21.21		20.28		20.45		10.44		10.68		10.93

		    - Palkat		    - Löner		16.39		16.30		15.91		16.15		8.36		8.54		8.74

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

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

		 - Avustukset		 - Understöd		2.36		2.46		2.11		2.06		1.27		1.27		1.28

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



		Korkomenot		Ränteutgifter		0.30		0.31		0.28		0.31		0.29		0.30		0.31

		Investoinnit		Investeringar		4.70		7.62		4.70		4.85		4.05		4.10		4.15



		Yhteensä		Sammanlagt		43.35		46.39		41.40		42.14		21.47		21.93		22.46



		Muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		2.44		0.3		-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

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

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

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





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

														2)

		Verolaji		Skatteslag

		Kunnallisvero		Kommunalskatt		17.97		18.19		18.54		18.94		8.58		8.27		8.32

		Yhteisövero		Samfundsskatt		1.31		1.47		1.53		1.62		1.24		1.22		1.26

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		1.36		1.51		1.75		1.84		1.90		1.94		1.97

		Verotulot yhteensä		Skatter sammanlagt		20.64		21.18		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55



		Muutos-%:		Förändring, %:

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

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

		Kiinteistövero		Fatighetsskatt		7.2		11.0		5.1		4.8		3.4		2.0		2.0

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



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

		Yhteisöveroprosentti		Samfundskattesats		24.5		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0

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





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

								1)						1)



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

		Verotulot		Skatteinkomster		20.64		21.18		21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

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

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

		Vuosikate		Årsbidrag		2.69		2.88		3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

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

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

		Tilikauden tulos		Räkenskapsperiodens resultat		0.43		2.16		0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

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

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

		Tulorahoitus		Internt tillförda medel		2.44		2.24		3.01		2.89		3.67		3.29		3.21

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

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



		Lainakanta		Lånestock		15.55		16.53		18.66		19.53		17.02		16.99		17.08

		Rahavarat		Likvida medel		5.16		5.30		5.24		5.24		5.24		5.23		5.23



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



		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		11.78				8.95		8.97		6.74		6.92		7.10

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

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

		Verotulot		Skatteinkomster		21.18				21.83		22.40		11.73		11.42		11.55

		Valtionosuudet		Statsandelar		8.20				8.67		8.55		2.36		2.50		2.57

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

		Vuosikate		Årsbidrag		2.88				3.29		3.17		3.95		3.57		3.49

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

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

		Tilikauden tulos		Räkenskapsper. resultat		2.16				0.84		0.62		1.59		1.10		0.93

		muutos-%:		Förändring, %:

		Toimintatulot		Verksamhetsinkomster		-1.0				-2.8		0.2		-24.9		2.7		2.7

		Toimintamenot		Verksamhetsutgifter		0.3				-2.1		1.5		-53.7		2.4		2.6

		Verotulot		Skatteinkomster		2.6				-1.1		2.6		-47.6		-2.6		1.1

		Valtionosuudet		Statsandelar		-1.1				-1.7		-1.4		-72.4		5.9		2.9



		Rahoituslaskelman erä				2014				2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024



		 Toiminnan rahavirta		 Verksamhetens kassaflöde

		    Vuosikate		    Årsbidrag		2.88				2.67		2.22		4.13		2.94		2.42		2.62		2.63

		    Satunnaiset erät, netto		    Extraordinära poster, netto		1.92				0.07		0.40		0.13		0.13		0.13		0.13		0.13

		    Tulorahoituksen korjauserät		    Rättelsepost. till internt tillförda medel		-2.56				-0.57		-0.89		-0.65		-0.65		-0.65		-0.65		-0.65

		 Investointien rahavirta		 Investeringarnas kassaflöde

		    Investointimenot		    Investeringsutgifter		-7.62				-4.84		-5.40		-5.77		-5.86		-5.69		-5.58		-5.63

		    Rahoitusosuudet investointeihin ja investointien myyntitulot		    Finansieringsandelar för investeringar		0.24				0.97		1.36		1.33		1.40		1.28		1.27		1.27

				    Inkomster från försäljning av tillgångar		5.05

		 Toiminnan ja investointien rahavirta		 Verksamh. och investering. kassaflöde		-0.10				-1.71		-2.32		-0.83		-2.04		-2.50		-2.22		-2.26



		Rahoituksen rahavirta		Finansieringens kassaflöde

		    Antolainojen muutokset		    Förändringar i utlåningen		-1.05				-0.04		0.01

		    Pitkäaikaisten lainojen lisäys								2.83		3.69

		    Pitkäaikaisten lainojen vähennys								-2.04		-1.98

		    Lyhytaikaisten lainojen muutos								0.22		0.75



		 Rahavarojen muutos		 Förändring av likvida medel		-1.15				-0.36		0.27		0.49		0.49		0.49		0.49		0.49

		 Lainakanta 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				19.44		21.94		23.05		25.36		28.13		30.62		33.15

		 Rahavarat 31.12.		 Lånestock 31.12.		16.53				6.04		6.31		6.80		7.28		7.77		8.26		8.75





























































Taul2
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Lainakannan muutos
Toiminnan ja investointien rahavirta 1)
Paikallishallinnon nettoluotonanato 2)

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

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

Lähde: Vuodet 2009-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020
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Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta ja rahavarat
painelaskelman1) mukaan, mrd.€

Lähde: Vuodet 1997-2019 Tilastokeskus, vuosien 2020-2024 arviot VM 5.10.2020
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Myös 
kuntatalousohjelman 
koko maan 
kehitysarviosta julkaistiin 
kuntakohtaiset 
painelaskelmat.

Löytyy tämän tiedotteen 
lopun excel-
liitetiedostosta.

https://vm.fi/-/vuoden-2021-kuntatalousohjelma-on-julkaistu


www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Minna Punakallio
+358 9 771 2095
minna.punakallio@kuntaliitto.fi
@MinnaPunakallio

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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