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§ 698
V 11.11.2020, Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2020-011127 T 02 03 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheen-
johtajan ehdotuksesta. 

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:  

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 
18,0 %.  

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään ta-
lousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan 
tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen pe-
rusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan 
tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään ve-
rovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti 
ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Vuonna 2020 Helsingin verotulojen kehitys on ollut koronaepidemian 
talousvaikutusten seurauksena kaikki veromuodot huomioiden talous-
arviossa odotettua heikompaa. Kunnallisverotulojen kehitys on ollut ku-
luvana vuonna keväällä pelättyä parempi. Yhteisöverossa koronaviruk-
sen vaikutus alkoi näkyä huhtikuun tilityksistä alkaen ja se on heikentä-
nyt yhteisöverotilitysten kertymää. Talouden sulkutoimia on lievennetty 
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suurelta osin, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus tu-
leviin verotuloihin on yhä ilmeinen.  Vaikutukset näkyvät viiveellä kun-
nallisveron ja yhteisöveron aiemmin ennakoitua heikompana tuottona. 
Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden ja sitä kautta palkkasum-
man aiemmin oletettua heikomman kehityksen sekä yritysten oletettua 
heikomman kannattavuuden myötä.

Työllisyys supistuu vuonna 2020 runsaasti ja myös palkkasumma 
kääntyy valtakunnallisessa ennusteessa (VM:n Taloudellinen katsaus 
5.10.2020) kahden prosentin laskuun. Ansioiden nousun ja työllisyyden 
kasvun myötä palkkasumman ennakoidaan kääntyvän vuosina 2021 ja 
2022 runsaan 2,5 prosentin vuosittaiseen nousuun. Palkkasumman 
kehitykseen vaikuttaa työllisyyden kehityksen lisäksi nimellisansioiden 
kehitys. Sopimuskorotusten ja nimellisansioiden nousuvauhti olisi ensi 
vuonna siten 2,5 %. Eräät tänä vuonna solmitut työehtosopimukset 
ulottuvat alkuvuoteen 2023 saakka.

Vuoden 2021 talousarvio perustuu kunnallisveroprosenttiin 18,0 % ja 
tuotoksi vuonna 2021 arvioidaan 2 750 milj. euroa. Yhden veroprosent-
tiyksikön tuotto on noin 153 milj. euroa.

Tämä on 0,5 % vuoden 2020 ennustetta enemmän. Verohallinnon ve-
rokorttiuudistus sekä tulorekisterin ilmoitusongelmat siirsivät verotilityk-
siä vuodelle 2020, mistä syystä vuoden 2020 kunnallisverotulon muu-
tos muodostuu palkkasumman ja muun ansioverotulopohjan kehityk-
seen nähden korkeaksi.

Vuosien 2020 ja 2021 kunnallistuloverojen, sekä myös yhteisöverojen, 
veroennusteeseen liittyy tavanomaista suurempaa epävarmuutta joh-
tuen koronavirusepidemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuu-
desta.

Helsingin ansiotuloveropohjan kehitys

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä kolme prosenttia ja pääkaupunki-
seudulla viisi prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2019 Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksen ennakkotiedon mukaan. Vuoden 2020 ensimmäi-
sellä puoliskolla työllisten määrä pieneni pääkaupunkiseudulla ja koko 
maassa prosentilla.

Vuoden 2020 kesällä Helsingin työllisyysaste oli pudonnut yhden pro-
senttiyksikön vuoden takaisesta koronakriisin seurauksena. Koko 
maassa pudotus oli kaksi prosenttiyksikköä. Helsingin työllisyysaste oli 
vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä 73,8 prosenttia.

Työttömyys väheni Helsingissä usean vuoden, mutta työttömien määrä 
jäi silti korkeaksi verrattuna vuonna 2008 alkanutta taantumaa edeltä-
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vään aikaan. Vuodesta 2017 vuoteen 2019 työttömien määrä pieneni 
Helsingissä 11 prosentilla. Vuoden 2019 lopussa työttömien määrä ei 
enää laskenut ja vuoden 2020 alussa työttömiä oli saman verran kuin 
vuotta aiemmin. Koronaepidemiaan liittyvät rajoitukset vuoden 2020 
toisella vuosineljänneksellä kaksinkertaistivat työttömien määrän. Suu-
rista kaupungeista vain Espoossa työttömien määrä on kasvanut Hel-
sinkiä voimakkaammin. Työttömiin työnhakijoihin lasketaan varsinaiset 
työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Helsingissä yli 65 000:en, ja 
lomautettujen osuus tästä oli korkeimmillaan 40 prosenttia keväällä 
2020 ja samalla nousi kokonaan työttömien määrä. Loppukesästä yhä 
useampi lomautettu pääsi palaaman töihin ja myös työttömien määrän 
kasvu pysähtyi. Elokuun 2020 lopussa Helsingin työttömyysaste oli 
14,3 prosenttia ja työttömiä työnhakijoita oli kaikkiaan 50 200. Koko-
naan työttömien määrä oli kasvanut vuoden takaisesta noin 8 200 hen-
gellä ja lomautettuja oli 10 800.

Ansiotulojen summan vuosikasvu oli vuonna 2019 Helsingissä 3,9 pro-
senttia ja koko maassa 3,1 prosenttia. Muissa kuusikkokunnissa ansio-
tulojen summan suhteellinen kasvu oli hieman Helsinkiä nopeampaa 
(esim. Espoossa 4,0 ja Vantaalla 5,2 prosenttia). Helsingin ansiotulojen 
summan muita hitaamman kasvun selittää tulonsaajien lukumäärän 
nopeampi kasvu muissa kuusikkokunnissa. Esimerkiksi Vantaalla tu-
lonsaajien määrä kasvoi vuodessa 3,2 prosenttia, mutta Helsingissä 
vain vajaan puoli prosenttia.

Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto
.


