Julkinen talous 2021

Kuntatalous
2020 ennakko

Tiedot ennakollisista tilinpäätöksistä osoittavat
kuntatalouden vahvistuneen selvästi vuonna 2020
Tilastokeskuksen keräämät ennakolliset tilinpäätöstiedot näyttävät todeksi alkuvuonna julkistetun
arviotiedon kuntien talouden vahvistumisesta vuonna 2020. Vahvistuminen perustui valtaosin
edellisvuotta suurempaan valtionosuuksista ja verotuloista koostuvaan verorahoitukseen.
Verorahoituksen 3,3 miljardin euron lisäys kattoi toimintakatteen heikkenemisen ja siivitti
vuosikatteen ja tilikauden tuloksen selvään kasvuun vuotta aiemmin toteutuneisiin
tilinpäätöstietoihin nähden. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta, jota varten
kerättiin ennakollisia tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen 310 kunnalta ja 136 kuntayhtymältä.
1)

Kuntien ja kuntakonsernien talous 2020, miljoonaa euroa
Kunnat
2020
Toimintatuotot yhteensä

6 923

Toimintakulut yhteensä

38 606

Vuosikate +/-

Kuntakonsernit
Muutos, % 2020
-4,3 26 507

Muutos, %
-1,2

1,4 55 512

0,9

4 089

133,9

6 913

54,1

Nettoinvestoinnit

2)

3 335

21,4

7 283

6,3

Lainakanta 31.12.

19 083

3,3 41 250

5,4

1) Ennakkotiedot. Muutos laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.
2) Nettoinvestoinnit = investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin - pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot

Kuntien talous
Ennakolliset tilinpäätöstiedot kertovat kuntien toimintakatteen olleen yhteensä -31,4 miljardia euroa vuonna
2020. Toimintakate heikkeni vuoden takaisista toteutuneista tilinpäätöksistä yhteensä 861 miljoonaa euroa.
Heikentymistä selittivät edellisvuotta pienemmät toimintatuotot sekä toimintakulujen kasvu.
Tilinpäätösennakkojen mukaan kuntien toimintakulut olivat yhteensä 38,6 miljardia euroa. Kasvua niissä
oli 540 miljoonaa euroa eli 1,4 prosenttia. Toimintakulujen kasvuun vaikuttivat eniten palvelujen ostojen
lisääntyminen 315 miljoonalla eurolla ja henkilöstökulujen kasvu 101 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot
olivat puolestaan yhteensä 6,9 miljardia euroa, ja niitä kertyi kunnille 313 miljoonaa euroa eli 4,3 prosenttia
edellisvuotta vähemmän. Toimintatuottojen kertymän alentumiseen vaikuttivat erityisesti maksutuottojen
sekä muiden toimintatuottojen pieneneminen.

Helsinki 28.5.2021

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

Kunnat saivat ennakollisten tilinpäätösten mukaan aikaisempaa vuotta enemmän verotuloja sekä
valtionosuuksia. Kunnille karttui verotuloja yhteensä 23,9 miljardia euroa. Verotulojen kasvu oli 919
miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia vuodentakaiseen tasoon nähden. Verotulojen kasvu johtui enimmäksi
osaksi tuloverojen osuuden kasvusta 985 miljoonalla eurolla. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta kasvoi
57 miljoonaa euroa. Sitä vastoin kunnat saivat 123 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän muita
verotuloja, kuten kiinteistöverotuloja.
Kunnille ohjattujen valtionosuuksien kokonaismäärä oli 11,0 miljardia euroa, ja ne kasvoivat peräti 2,4
miljardilla eurolla, mikä tarkoitti 27,3 prosentin kasvua kyseisen tuloerän kohdalla. Valtionosuuksien
kasvuun vaikuttivat eritoten valtionhallinnon kunnille kohdistamat koronapandemiaan liittyneet taloudelliset
tukitoimet. Verotulojen ja valtionosuuksien muodostama verorahoituskertymä oli 35,0 miljardia euroa, ja
se oli asukaskohtaisesti koko maan tasolla 6 322 euroa vuonna 2020.1)
Toimintakatteen euromääräistä heikkenemistä suuremmaksi muodostunut verorahoituksen kasvu selitti
pääosin yhteensä 2,3 miljardia euroa edellisvuotta vahvempaa kuntien yhteenlaskettua vuosikatetta.
Ennakkotiedoista ilmenee vuosikatteen olleen negatiivinen kuudella kunnalla vuonna 2020, kun taas vuotta
aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia kuntia todettiin olevan yhteismääräisesti 74. Kuntien poistoista
vuosikate kattoi 169,7 prosenttia, mikä merkitsi huomattavaa vahvistumista edellisvuoden 75,5 prosentista.
Kuntien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,9 miljardia euroa vuotta aikaisempaa vahvempi, ja se ylsi
yhteenlaskettuna 1,8 miljardiin euroon.
Kuntien nettoinvestoinnit olivat kaikkiaan 3,3 miljardia euroa vuonna 2020. Kasvua niissä oli edellisestä
vuodesta 589 miljoonaa euroa eli 21,4 prosenttia. Kuntien lainakanta oli yhteensä 19,1 miljardia euroa,
ja se muodostui vahvistuneesta tuloksesta huolimatta 618 miljoonaa euroa edellistä vuotta suuremmaksi,
mikä tarkoitti 3,3 prosentin kasvua vuoden aikana. Kuntien lainamäärä asukasta kohden oli täten 3 448
euroa.2) Kuntien omavaraisuusaste, jolla kuvataan oman pääoman suhdetta koko pääomaan, oli 58,0
prosenttia. Kyseinen suhdeluku oli lähes samansuuruinen vuoden takaisissa lopullisissa tilinpäätöksissä.

Kuntayhtymien talous
Vuoden 2020 ennakkotilinpäätösten tietojen mukaan kuntayhtymien toimintakulut olivat yhteensä 16,3
miljardia euroa ja toimintatuotot 17,0 miljardia euroa. Edeltävän vuoden toteutuneisiin tilinpäätöksiin
verrattuna toimintakulut kasvoivat 378 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat
puolestaan 429 miljoonaa euroa, mikä merkitsi 2,6 prosentin kokonaiskasvua vuodentakaisesta.
Kuntayhtymien vuosikate kasvoi edeltävästä vuodesta 39 miljoonaa euroa, ja se oli yhteenlaskettuna
kaikkiaan 621 miljoonaa euroa. Niin muodoin kuntayhtymien vuosikate oli 6,8 prosenttia vahvempi
aiemman vuoden tilinpäätösten tasoon verrattuna. Vuosikate kattoi kuntayhtymien poistoista 91,3 prosenttia.
Kuntayhtymien tilikauden tulos heikkeni 20 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta ollen yhteensä -55
miljoonaa euroa.
Nettoinvestoinnit kasvoivat 85 miljoonaa euroa edeltävään vuoteen verrattuna, ja ne olivat yhteenlaskettuna
1,4 miljardia euroa. Kuntayhtymien lainakanta muodostui vuoden 2020 aikana 5,5 miljardin euron
suuruiseksi, mikä merkitsi 17,8 prosentin kasvua vertailussa edelliseen vuoteen.

Kuntakonsernien talous
Vuoden 2020 ennakollisten tilinpäätösten mukaan kuntakonsernien toimintakate oli -28,9 miljardia euroa.
Näin ollen kuntakonsernien toimintakate oli 2,4 miljardia euroa kuntien toimintakatetta parempi. Konsernien
vuosikate vahvistui edellisen vuoden tasosta 2,4 miljardia euroa ja oli yhteensä 6,9 miljardia euroa. Täten
vuosikate muodostui 2,8 miljardia euroa kuntien vuosikatetta vahvemmaksi. Vuoden 2020 tietojen mukaan
negatiivisen vuosikatteen kuntakonserneja oli yksi, kun taas vuotta aiemmin vastaavassa tilanteessa oli
1) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020.
2) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020.
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21 konsernia. Vuosikate kattoi konsernien poistoista yhteensä 147,3 prosenttia. Kuntakonsernien tilikauden
tulos oli yhteensä 2,3 miljardia euroa, ja se vahvistui 2,0 miljardilla eurolla edellisen vuoden lopullisiin
tilinpäätöksiin verrattuna.
Kuntien konsernien nettoinvestoinnit olivat yhteensä 7,3 miljardia euroa, ja ne kasvoivat 431 miljoonaa
euroa edeltäneestä vuodesta. Lainakanta kasvoi 2,1 miljardia euroa vuoden takaista suuremmaksi ollen
yhteensä 41,3 miljardia euroa. Lainakannan kasvu oli yhteensä 5,4 prosenttia vuoden 2020 aikana.
Kuntakonsernien asukaskohtainen lainamäärä oli 7 454 euroa.3)
Kuntataloustilasto sisältää 297 kuntakonsernin tilinpäätöstietoja.4)

Tietoa tilastosta
Kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen tilastointia varten kerätään tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen
kunnilta ja kuntayhtymiltä sekä niiden liikelaitoksilta ja konserneilta. Tiedot julkaistaan ennakollisina
kunkin tilastovuoden jälkeisenä keväänä ja lopullisina syksyllä muiden taloustietojen julkistuksen
yhteydessä.
Tilastoa varten Tilastokeskukselle ilmoitetut tiedot julkaistaan sellaisinaan yksikkötasolla Tilastokeskuksen
kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.
Vuoden 2020 ennakkotietojen julkistus on Tilastokeskuksen viimeinen tilinpäätösten ennakkotietoja
koskeva tilastojulkistus. Tilastokeskus julkaisee kuntataloustilastossaan jäljempänä alkusyksyllä vielä
kyseiseen tilastokokonaisuuteen kuuluvat muut taloustiedot vuodelta 2020, joihin sisältyvät muun muassa
käyttötalouden tehtäväkohtaiset tiedot. Vuoden 2021 tiedoista alkaen kuntatalouden tiedot kerää ja julkaisee
Valtiokonttori.

3) Väestötietona on käytetty Suomen väkilukua 31.12.2020.
4) Kaikki kunnat eivät laadi konsernitilinpäätöstä.
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Liitetaulukot
1)

Liitetaulukko 1. Tietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2020*, miljoonaa euroa
Kunnat
2020

Kuntayhtymät
Muutos, % 2020

Muutos, %

Toimintatuotot
yhteensä

6 923

-4,3 17 012

2,6

Myyntituotot

2 888

-3,4 15 609

1,5

Maksutuotot

1 470

-8,6

680

-6,8

548

8,5

509

103,5

2 017

-5,4

214

-6,3

Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut yhteensä

38 606

1,4 16 307

2,4

Henkilöstökulut yhteensä

13 706

0,7

7 572

2,0

Palvelujen ostot

19 663

1,6

5 746

2,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

1 805

-1,0

1 944

3,0

Avustukset

2 106

4,7

373

9,4

Muut toimintakulut

1 326

3,8

672

2,5

715

7,8

Toimintakate +/-

-31 360

2,8

Verotulot yhteensä

23 938

4,0

Kunnan tulovero

20 222

5,1

Osuus yhteisöveron tuotosta

1 967

3,0

Muut verotulot (sis. kiinteistöverotulot)

1 748

-6,6

Valtionosuudet

11 047

27,3

464

-16,0

-94

15,5

Vuosikate +/-

4 089

133,9

621

6,8

Poistot ja arvonalentumiset

2 409

4,0

681

9,2

Nettoinvestoinnit

3 335

21,4

1 382

6,6

Rahavarat 31.12.

6 487

27,4

1 454

19,8

Lainakanta 31.12.

19 083

3,3

5 511

17,8

Rahoitustuotot ja -kulut +/-

*Ennakkotiedot
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Liitetaulukko 2. Maakunnittaisia tunnuslukuja 2020*

1)

Kuntien vuosikate, Kuntien lainakanta, Kuntakonsernien lainakanta,
euroa per asukas euroa per asukas euroa per asukas
2020

Muutos

2020

Muutos

2020

Muutos

Koko maa

739

422

3 448

107

7 454

373

Uusimaa

988

387

3 044

158

8 919

518

Varsinais-Suomi

533

458

3 072

-134

5 273

-171

Satakunta

597

533

2 666

5

4 850

11

Kanta-Häme

610

412

3 442

127

5 447

159

Pirkanmaa

706

401

3 368

216

6 779

542

Päijät-Häme

864

627

5 619

304

7 890

394

Kymenlaakso

771

610

4 101

-287

7 290

-146

Etelä-Karjala

484

97

3 016

54

6 730

140

Etelä-Savo

767

614

4 230

159

7 788

115

Pohjois-Savo

550

388

3 574

330

8 251

494

Pohjois-Karjala

837

494

2 459

-21

5 433

122

5

Kuntien vuosikate, Kuntien lainakanta, Kuntakonsernien lainakanta,
euroa per asukas euroa per asukas euroa per asukas
2020

Muutos

2020

Muutos

2020

Keski-Suomi

593

496

3 130

-80

Etelä-Pohjanmaa

581

460

4 417

Pohjanmaa

738

463

4 136

Keski-Pohjanmaa

632

442

Pohjois-Pohjanmaa

541

356

Kainuu

222

Lappi
Ahvenanmaa

Muutos
7 948

184

104

8 115

354

130

7 348

405

5 220

431

9 356

540

4 186

182

6 575

851

-635

3 503

-99

12 494

1128

599

599

3 545

105

5 792

330

516

499

1 638

146

2 579

-77

*Ennakkotiedot
1) Väestötietona on käytetty kunkin tilastovuoden väkilukua 31.12. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.
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Liitekuviot
Liitekuvio 1. Kuntien investointien omahankintamenot,
nettoinvestoinnit ja vuosikate 2010–2020*

*) Vuoden 2020 tiedot ovat ennakollisia. Investointien omahankintamenot ovat investointimenojen ja rahoitusosuuksien erotus.
Nettoinvestoinnit ovat investointien omahankintamenojen ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen erotus.
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Kuntataloustilaston laatuseloste 2020
1. Tilastotietojen relevanssi
Kuntataloustilasto sisältää tietoja kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloudesta, investoinneista, taseista ja
toiminnasta.
Tilaston tietoja käytetään kuntien ja kuntayhtymien talouden seurantaan, kansantalouden tilinpidon ja
rahoitustilinpidon laadintaan, kuntien ja kuntayhtymien valtionosuuksien ja muun valtionrahoituksen
määrittelemiseen sekä mm. Euroopan unionille tehtäviin selvityksiin.
Tilastokeskus kerää pääosan tiedoista suoraan kunnilta ja kuntayhtymiltä. Ahvenanmaan kuntien ja
kuntayhtymien tiedot kerää ja käsittelee Ålands statistik- och utredningsbyrå.
Keskeisiä ohjeita ja luokituksia tilaston kannalta ovat kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnille ja
kuntayhtymille antamat yleisohjeet ja lausunnot, JHS-tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille,
Tilastokeskuksen kuntataloustilaston ohjeet sekä Tilastokeskuksen sektoriluokitus.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot ovat saatavissa Suomen Kuntaliiton
internetsivuilta osoitteesta www.kunnat.net. Tilastokeskuksen tilasto-ohjeet löytyvät osoitteesta
http://stat.fi/keruu/kuta/ohjeet.html.

2. Tietojen tarkkuus ja luotettavuus
Kuntataloustilasto on kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät käsittävä kokonaistutkimus. Tilaston
perusaineistona ovat kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot niiden
tilinpäätöslaskelmista, konsernitilinpäätöslaskelmista, käyttötalouden toimintakuluista ja -tuotoista
tehtävittäin sekä investointimenoista ja -tuloista tehtävittäin. Lisäksi tilastoa varten kerätään myös
liikelaitosten erillistilinpäätöslaskelmat sekä tietoja kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuripalvelujen
toiminnasta.
Tilastokeskus kerää tilaston perustiedot kunnilta ja kuntayhtymiltä internetlomakkeella.
Tiedot kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmista, rahoituslaskelmista, taseista,
konsernitilinpäätöslaskelmista ja liikelaitosten tilinpäätöslaskelmista kerätään kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston kunnille ja kuntayhtymille antamia sitovia tilinpäätöskaavoja noudattaen. Näiden tietojen
luotettavuus on hyvä.
Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmista, rahoituslaskelmista ja taseista sekä
konsernitilinpäätöslaskelmista julkaistaan ennakkotietoja tilastovuotta seuraavan vuoden touko-kesäkuussa.
Nämä tiedot poikkeavat yleensä varsin vähän syksyllä julkaistavista lopullisista tiedoista.
Tilastoa varten kerätään myös tietoja kuntien ja kuntayhtymien toimintakulujen ja -tuottojen jakautumisesta
tehtävittäin. Tehtäväkohtaiset tiedot kerätään kulu- ja tuottolajeittain eriteltyinä. Käytetty kulu- ja
tuottolajiluokitus vastaa kuntien kirjanpidossa käytettyä luokitusta, joka taas perustuu kirjanpitolakiin ja
JHS-tililuetteloon. Tältä osin tietojen luotettavuus on hyvä. Tehtäväluokitus perustuu Tilastokeskuksen
antamaan ohjeeseen. Koska kuntien ja kuntayhtymien kirjanpidossaan käyttämä tehtäväluokitus riippuu
niiden organisaatiorakenteista, jotka eivät välttämättä noudata tilastoluokitusta, joutuvat tiedonantajat
tilastoa varten yhdistelemään ja jakamaan kirjanpitonsa kustannuspaikkoja ja tulosyksiköitä. Tätä on usein
mahdoton tehdä niin, että lopputulos täydellisesti noudattaisi tehtäväluokitusohjetta. Tästä syystä
tehtäväluokittaisten tietojen luotettavuus on selvästi huonompi kuin kulu- ja tuottolajeittaisten tietojen.
Tiedot kuntien ja kuntayhtymien investointimenoista ja -tuloista kerätään hyödyketyypeittäin
samankaltaisella tehtäväluokituksella kuin tiedot tehtäväkohtaisista toimintakuluista ja -tuotoista.
Hyödyketyyppiluokitus on yhteensopiva kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tase- ja
rahoituslaskelmasuositusten kanssa. Tältä osin luotettavuus on hyvä. Sen sijaan investointimenojen ja
-tulojen jakaminen tehtäväluokkiin on usein vaikeaa varsinkin silloin, kun investointi palvelee useita
tehtäväluokkia.
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3. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilastointiajanjakso on kalenterivuosi. Tiedot kuntien ja kuntayhtymien varoista ja veloista ovat
tilastovuoden viimeiseltä päivältä.
Ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöslaskelmista, konsernitilinpäätöslaskelmista ja
liikelaitostilinpäätöslaskelmista valmistuvat tilastovuotta seuraavan vuoden touko-kesäkuussa.
Kuntataloustilaston lopulliset tiedot julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden syyskuussa.

4. Tilastojen vertailukelpoisuus
Kuntataloustilaston mukaiset tiedot julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 vuoden 2015 tiedoista.
Aiempaan kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastoon verrattuna tiedot ovat täysin
vertailukelpoisia vain kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöslaskelmien osalta. Tilastokeskus julkaisee
kuntien ja kuntayhtymien konsernitilinpäätöslaskelmat kokonaisuudessaan. Aiemmassa kuntien ja
kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston tiedonkeruussa on kerätty kuntien ja kuntayhtymien konsernitaseet,
mutta ei konsernin tuloslaskelmia eikä konsernin rahoituslaskelmia.
Verrattaessa tehtäväluokittaisia kulu-, tuotto- ja investointitietoja kuntien/kuntayhtymien kesken on otettava
huomioon, että kulujen ja tuottojen tehtäväluokkajako ei perustu sitoviin määräyksiin vaan Tilastokeskuksen
tilastoluokitukseen. Koska tehtäväluokittaisia tietoja ei useinkaan saada suoraan kirjanpidosta vaan jako
joudutaan tekemään kirjanpidon mukaisia tulosalueita ja -yksiköitä yhdistelemällä ja jakamalla, eivät
tehtävittäiset tiedot välttämättä ole täysin vertailukelpoisia kuntien/kuntayhtymien kesken.
Kuntien/kuntayhtymien välisissä vertailuissa tehtäväkohtaiset nettokustannukset ovat vertailukelpoisempia
kuin bruttokustannukset, koska bruttokustannusten vertailukelpoisuutta heikentävät erilaiset
kuntien/kuntayhtymien yhteistyömallit.
Osakeyhtiö-, yhdistys- tai säätiömuodossa harjoitetun toiminnan menot, tulot, varat ja velat eivät sisälly
kunnan/kuntayhtymän tilinpäätökseen, koska ne ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä. Kunnan/kuntayhtymän
konsernitase sisältää myös tytäryhteisöjen varat ja velat.
Eri vuosien välisissä vertailuissa on otettava huomioon yleiset vertailtavuuteen vaikuttavat tekijät, kuten
kirjanpidossa, valtionosuusjärjestelmässä ja kuntien toiminnan organisoinnissa tapahtuneet muutokset.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Kuntataloustilasto on SVT-tilasto. Tilastossa julkistetaan kuntien tilinpäätös-, konsernitilinpäätös- ja
käyttötaloustietoja koko maan tasolla sekä Manner-Suomi- ja maakuntatasolla. Kuntayhtymien osalta
tilastossa julkistetaan vastaavat tiedot kuntayhtymät yhteensä -tasolla.
Kuntien ja kuntayhtymien Tilastokeskukselle raportoimat tiedot kuntataloustiedonkeruissa ovat saatavilla
maksuttomassa palvelussa osoitteessa: http://stat.fi/tup/alue/kuntien-raportoimat-tiedot.html. Tämä palvelu
sisältää kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset tiedot, joita ei julkisteta tilaston yhteydessä eivätkä ne siten ole
osa SVT-tilastoa.
Tilastoaineistosta tehdään seuraavat tilastojulkistukset:
Ennakkotiedot kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista tilinpäätöslaskelmista ja konsernitilinpäätöslaskelmista
julkaistaan tilaston kotisivulla tilastovuotta seuraavan vuoden touko-kesäkuussa.
Kuntataloustilaston lopulliset tiedot julkaistaan tilaston kotisivulla tilastovuotta seuraavan vuoden
syyskuussa.
Kuntataloustilastoaineistojen tiedot ovat julkisia, ja aineistosta on mahdollista saada tietoja ja selvityksiä
tietopalveluna. Tietopalvelua hoitaa Tilastokeskuksen julkinen talous ja sektoritilinpito -ryhmä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Katso kohta 4. edellä.
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7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Katso kohta 5. edellä.
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Julkinen talous 2021
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