VEROTILITYKSET VUONNA 2017
Kunnanhallitus 6.2.2017 (§ 24):
Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys
oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot -6,9 %,
yhteisöverotulot -8,0 % ja kiinteistöverotulot -62,9 %. Koko maassa vastaavat
luvut olivat -9,0 %, -4,8 % ja -62,2 %.
Kunnallisverojen osalta tilitysten poikkeuksellisen alhainen taso johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että kaikkia oma-aloitteisten verojen veroilmoituksia ei ole
Verohallinnossa ehditty käsittelemään tammikuun tilitykseen mennessä.
Oma-aloitteiset verot oli aiemmasta poiketen ilmoitettava tammikuusta lähtien
uudessa OmaVero-palvelussa. Tammikuussa kunnille tilittämättä jääneet
ennakkoverot tilitetään helmikuun kausitilityksen yhteydessä.
Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
joulukuussa 2016 oli 7,6 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin.
Työttömyysaste oli 0,9 % korkeampi kuin marraskuussa ja 2,0 % matalampi
kuin vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 12,2 %,
mikä oli 5,4 % matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä
olleiden määrä oli joulukuussa 81, mikä on 21 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli joulukuussa
14,1 %, Kanta-Hämeessä 12,3 % ja koko maassa 13,6 %.
Hämeen liiton kautta saadun ennakkotiedon mukaan kunnan asukasluku väheni
vuoden 2016 aikana 76 hengellä ja oli 31.12.2016 kaikkiaan 8.099. Vähennyksestä 18 johtuu negatiivisesta syntyvyyden enemmyydestä ja 58 negatiivisesta muuttoliikkeestä. Myönteistä oli, että joulukuussa muutos oli lievästi positiivinen. Asukasluku väheni viime vuonna ennakkotiedon mukaan kaikissa
Kanta-Hämeen kunnissa, kaikkiaan 894 henkeä. Kanta-Hämeen asukasluku on,
samoin kuin Lopella, vähentynyt viimeisinä kolmena vuotena.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee tammikuun verotilityksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 6.3.2017 (§ 43):
Helmikuun verotulotilitys oli 4,4 % parempi kuin vuonna 2016. Kunnallisveron
osalta tilitys oli 4,7 % korkeampi ja yhteisöverotulon osalta 0,4 % pienempi kuin
viime vuonna, kun koko maassa kunnallisverotulot ovat kasvaneet 5,2 % ja
yhteisöverotulot 5,0 %. Kunnallisverotulojen kasvu johtuu osaltaan siitä, että
tammikuulle kuuluneista oma-aloitteisista veroista osan tilitys siirtyi helmikuulle,
kuten edellä tammikuun tilityksen esittelyn kohdalla on todettu. Alkuvuoden
aikana verotulot ovat Lopella vähentyneet viime vuoteen verrattuna kaikkiaan
1,0 %, koko maassa 1,6 %.
Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
oli tammikuussa 6,7 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin.
Työttömyysaste oli 0,9 % matalampi kuin joulukuussa ja 2,5 % matalampi kuin
vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 7,8 %, mikä oli
5,7 % matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä olleiden
määrä oli tammikuussa 70, mikä on 30 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli tammikuussa 13,6 %,
Kanta-Hämeessä 11,5 % ja koko maassa 13,0 %.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee helmikuun verotilityksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 27.3.2017 (§ 61):
Maaliskuun verotulotilitys on 0,6 % heikompi kuin vuonna 2016. Kunnallisveron
osalta tilitys on 0,7 % ja yhteisöverotulon osalta 1,8 % pienempi kuin viime
vuonna, kun koko maassa kunnallisverotulot ovat vähentyneet 1,2 % ja yhteisöverotulot kasvaneet 0,9 %. Alkuvuoden aikana verotulot ovat Lopella vähentyneet viime vuoteen verrattuna kaikkiaan 0,9 %, koko maassa 1,2 %.
Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
oli helmikuussa 6,4 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin.
Työttömyysaste oli 0,4 % matalampi kuin tammikuussa ja 2,2 % matalampi kuin
vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 7,6 %, mikä oli
3,4 % matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä olleiden
määrä oli tammikuussa 63, mikä on 34 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli tammikuussa 13,5 %,
Kanta-Hämeessä 11,3 % ja koko maassa 12,6 %.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)

Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun verotilityksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 8.5.2017 (§ 101):
Huhtikuun verotulotilitys on 2,7 % parempi kuin vuonna 2016. Kunnallisveron
osalta tilitys on 2,5 % parempi ja yhteisöveron osalta 4,5 % heikompi kuin viime
vuonna, kun koko maassa tilityksissä oli kasvua kunnallisveron osalta 2,5 % ja
yhteisöveron osalta 2,1 %. Alkuvuoden aikana verotulot ovat Lopella vähentyneet viime vuoteen verrattuna kaikkiaan 0,1 %, koko maassa 0,3 %. Talousarviotavoitteen toteutuminen edellyttää Lopella 0,4 %:n kasvua viime vuoden
tilityksiin verrattuna.
Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
oli maaliskuussa 6,3 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin.
Työttömyysaste oli 0,1 % matalampi kuin helmikuussa ja 1,7 % matalampi kuin
vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 8,9 %, mikä oli
0,5 % matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä olleiden
määrä oli maaliskuussa 58, mikä on 40 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli maaliskuussa 12,9 %,
Kanta-Hämeessä 10,7 % ja koko maassa 12,1 %.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee huhtikuun verotilityksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 19.6.2017 (§ 176):
Toukokuun verotulotilitys on 3,6 % parempi kuin vuonna 2016. Kunnallisveron
osalta tilitys on 2,2 % heikompi ja yhteisöveron osalta 44,4 % parempi kuin
viime vuonna, kun koko maassa tilityksissä oli kunnallisveron osalta vähennystä
1,1 % ja yhteisöveron osalta kasvua 41,6 %. Toukokuun tilitys on yhteisöveron
osalta normaalistikin tavanomaista suurempi sen johdosta, että yrityksillä on
mahdollisuus suorittaa edelliseen vuoteen kohdistuvia ennakontäydennysmaksuja huhtikuun loppuun saakka, jolloin niiden tilittämiset veronsaajille tapahtuvat toukokuun tilitysten yhteydessä. Tänä vuonna täydennysmaksuihin sisältyi
ennakoimaton ylimääräinen erä, joka lisäsi kuntaryhmän toukokuun tilityksiä n.
200 milj. euroa. Kyseisen täydennysmaksun lopullisuus on kuitenkin epävarma.

Alkuvuoden aikana verotulot ovat Lopella kasvaneet viime vuoteen verrattuna
kaikkiaan 0,8 %, koko maassa 1,2 %. Talousarviotavoitteen toteutuminen
edellyttää Lopella 0,4 %:n kasvua viime vuoden tilityksiin verrattuna.
Kunnan talous tammi-toukokuun tuloslaskelman mukaan on toteutunut hieman
ylijäämäisenä paljolti sen ansiosta, että niin verotulot kuin valtionosuudet ovat
alkuvuonna toteutuneet hieman budjetoitua paremmin. Toimintakulujen alkuvuoden toteutuma on likimain laskennallisen toteutumatason mukainen,
toimintatuotot ovat siitä hieman jäljessä ja sen myötä toimintakate on tässä
vaiheessa hieman budjettiperustetta jäljessä. Tarkastelussa tulee huomioida,
että tuotot kertyvät normaalisti jälkijättöisesti. Kokonaisuutena talousarvion
alkuvuoden toteutuma on tavoitellun mukainen.
Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
oli huhtikuussa 5,8 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin. Työttömyysaste oli 0,5 % matalampi kuin maaliskuussa ja 1,4 % matalampi kuin
vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 7,6 %, mikä
myös oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin ja 2,2 % matalampi kuin
vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli huhtikuussa 58,
mikä on 32 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli huhtikuussa 12,4 %, Kanta-Hämeessä 10,3 % ja
koko maassa 11,6 %.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä sekä tammi-toukokuun tuloslaskelma.
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee toukokuun verotilityksen ja alkuvuoden talouden
toteutuman tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 14.8.2017 (§ 196):
Kesäkuun verotilitys oli 1,3 % parempi ja heinäkuun verotilitys 0,8 % parempi
kuin vuonna 2016. Alkuvuoden aikana kunnallisveroa on kertynyt 0,2 %
vähemmän ja yhteisöveroa 17,3 % enemmän kuin viime vuonna, kun koko
maassa tilityksissä on kunnallisveron osalta ollut kasvua 0,1 % ja yhteisöveron
osalta kasvua 20,7 %. Kiinteistövero kertyy pääosin loppuvuoden aikana.
Alkuvuoden aikana verotilitykset ovat Lopella kasvaneet viime vuoteen
verrattuna kaikkiaan 0,8 %, koko maassa 1,6 %.

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
oli kesäkuussa 6,2 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista matalin. Työttömyysaste oli 0,5 % korkeampi kuin toukokuussa ja 1,8 % matalampi kuin vuotta
aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 12,1 %, mikä oli ELYkeskuksen alueen kunnista kolmanneksi matalin ja oli 3,8 % matalampi kuin
vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli kesäkuussa 56,
mikä on 32 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli kesäkuussa 12,8 %, Kanta-Hämeessä 10,8 % ja
koko maassa 12,2 %.
Hämeen liiton kautta saadun ennakkotiedon mukaan kunnan asukasluku väheni
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 8 hengellä ja oli kesäkuun lopussa 8.090.
Alkuvuoden aikana syntyvyyden enemmyys on Kanta-Hämeen kunnista ollut
positiivinen vain Lopella, +15. Sen sijaan muuttoliikkeen johdosta kunnan
asukasluku on vähentynyt 23 henkeä. Asukasluku on tammi-kesäkuun aikana
vähentynyt Kanta-Hämeen kunnissa kaikkiaan 374 henkeä, vain kolmessa
kunnassa on ollut kasvua.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee kesä-heinäkuun verotilitykset tietoonsa saatetuiksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 11.9.2017 (§ 218):
Elokuun verotilitys oli 4,5 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilityksen pienentyminen johtuu kunnallisveron tilityksestä, joka oli 5,2 % pienempi kuin viime
vuonna. Valtakunnallisesti ansio- ja pääomatuloja tilitettiin noin 5,5 % vähemmän kuin vuonna 2016. Verohallinnon mukaan vähennyksestä lähes puolet
johtui julkisen sektorin lomarahaleikkauksista, minkä lisäksi siihen vaikuttivat
alentuneet osinkojen ja puun myyntitulojen ennakonpidätykset sekä vähentynyt
jäännösverojen kertymä.
Alkuvuoden aikana kunnallisveroa on kertynyt 0,8 % vähemmän ja yhteisöveroa
16,1 % enemmän kuin viime vuonna, kun koko maassa tilityksissä on kunnallisveron osalta ollut vähennystä 0,4 % ja yhteisöveron osalta kasvua 20,1 %.
Kiinteistövero kertyy pääosin loppuvuoden aikana. Alkuvuoden aikana verotilitykset ovat Lopella kasvaneet viime vuoteen verrattuna kaikkiaan 0,2 %, koko
maassa 1,1 %. Talousarviotavoitteen toteutuminen edellyttää Lopella 0,4 %:n
kasvua viime vuoden tilityksiin verrattuna.

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Lopen työttömyysaste
oli heinäkuussa 6,9 %, mikä oli ELY-keskuksen alueen kunnista toiseksi matalin. Työttömyysaste oli 0,7 % korkeampi kuin kesäkuussa ja 1,0 % matalampi
kuin vuotta aikaisemmin. Alle 25-vuotiaiden osalta työttömyysaste oli 15,6 %,
mikä oli 0,3 % matalampi kuin vuotta aikaisemmin. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli heinäkuussa 57, mikä on 30 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
ELY-keskuksen koko toimialueella työttömyysaste oli heinäkuussa 13,2 %,
Kanta-Hämeessä 11,1 % ja koko maassa 12,5 %.
Hämeen liiton kautta saadun ennakkotiedon mukaan kunnan asukasluku on
vähentynyt alkuvuoden aikana 34 hengellä ja oli heinäkuun lopussa 8.064.
Alkuvuoden aikana syntyvyyden enemmyys on ollut Lopella +13, sen sijaan
muuttoliikkeen johdosta kunnan asukasluku on vähentynyt 47 henkeä. Asukasluku on tammi–heinäkuun aikana vähentynyt Kanta-Hämeen kunnissa kaikkiaan
472 henkeä, mikä viittaa siihen, että kuluva vuosi on maakunnan neljäs
peräkkäinen väestötappiovuosi ja muutos on vieläpä edellisiä vuosia enemmän
negatiivinen. Vain kolmessa kunnassa on ollut kasvua.
Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.
(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee elokuun verotilityksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

