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Jäsenennuste vuodesta 2021 vuoteen 2040, %
hiippakunnittain

Suurimmat muutokset
jäsenmäärässä:

• Mikkelin hpk -30 % 

• Kuopion hpk -28 %

• Lapua -24 %

Ki



Jäsenmuutos ( % ) srk-talouden koon mukaan v. 2021-2040
Lapuan hpk

Jäsenmäärän muutos
Lapuan hpk:ssa:

• Pienet, -30 %

• Keskisuuret, -28 %

• Suuret, -21 %

Ki



Kirkkoon kuuluvuus ( % ) v. 2021 - 2040
hiippakunnittain

Korkein kuuluvuus v.2040:

Oulun hpk, 61 %

Lapuan hpk, 60 %

Mikkelin hpk, 56 %

Matalin kuuluvuus: v.2040

Helsingin hpk, 39 %

Espoon hpk, 46 %



Maksuunpannun kirkollisveron 
kehitys

Kirkkohallitus /Tilastoasiantuntija Tuomo Halmeenmäki



Jäsenennusteeseen perustuva laskelma (maksuunpannun) 
kirkollisveron kehityksestä (Kirkkohallitus)

• Laskettu kolme skenaariota: perusskenaario, nollaskenaario ja 
kasvuskenaario vuodesta 2025 eteenpäin. Vuodet 2022-2024 perustuvat 
kaikissa VM:n talousennusteeseen.

• Vuosina 2022-2024 kirkollisverosumma kasvaa noin 1,6 % vuodessa, sen 
jälkeen perusskenaariossa noin yhden prosentin vuodessa.
– Jos palkkasumma kasvaa 2,3 % vuodessa ja kirkon jäsenmäärä vähenee noin 1,2 % 

vuodessa, niin tällöin luonnollinen lopputulos on, että kirkollisverotulo kasvaa noin 
prosentin vuodessa (tämä on myös osoitettavissa aikaisempien vuosien luvuissa).



Eri skenaarioiden laskentaperusteet

• Kansantalouden palkkasumma on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 
keskimäärin 2,3 % vuodessa (vaihdellut -0,3 % - 5,0 %). 

• Perusskenaario perustuu vuodesta 2025 lähtien tähän keskimääräiseen prosenttiin. 
Vuosina 2023-24 VM:n ennuste palkkasumman kasvusta on 3 %, mikä ei nykyisellä 
inflaatiovauhdilla tunnu mitenkään ylimitoitetulta.

• Nollaskenaariossa kansantalouden palkkasumman odotetaan kasvavan vuodesta 
2025 lähtien vain 1 % vuodessa, mikä tarkoittaa käytännössä nollainflaatiota (siitä 
skenaarion nimi). Tämä tuntuu noinkin pitkällä aikavälillä aika epätodennäköiseltä 
kehityssuunnalta.

• Kasvuskenaariossa kansantalouden palkkasumman odotetaan kasvavan vuodesta 
2025 lähtien 3 % vuodessa. Tämä vastaa noin kahden prosentin inflaatiovauhtia, mitä 
ainakin joissakin lähteissä pidetään ”tavoiteinflaationa”.



Laskennan pohjatiedot

• Verottajan seurakunnittaiset ja ikäryhmittäiset tiedot kirkollisverosta ja 
kirkollisveron maksajista 2015-2020

• Kirkkohallituksen seurakunnittainen ja iän mukaan laskettu jäsenennuste 
2022-2040 (joka perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja 
trendilaskelmaan seurakuntien jäsenmäärän muutoksista)

• Kirkollisveroprosentit -2022

• Tilastokeskuksen palkkasummakuvaaja -2021

• Eläketurvakeskuksen TEL-indeksi -2022

• Valtiovarainministeriön ennuste palkkasumman kehityksestä 2021-2024



Laskentamalli

• Tulevien vuosien ansiotaso asetetaan viimeisten ennusteiden ja vuoden 2024 jälkeen 
toteutuneen keskimääräisen muutoksen perusteella (kolme skenaariota).

• Ansiotason alueellisten vaihtelujen huomioon ottamiseksi on muodostettu 16 aluetta 
hiippakuntien ja seurakuntien jäsenmäärän perusteella. Näillä kullakin alueella on oma 
ikäryhmittäinen kerroin, jolla korjataan valtakunnallista ansiotason muutosta.

• Tämän jälkeen lasketaan keskimääräinen kirkollisveron pohjana oleva ansio kussakin 
seurakunnassa ja ikäryhmässä.

• Tämän jälkeen lasketaan seurakunnittain ja ikäryhmittäin kirkollisverosumma keskimääräisen 
ansion, ennustetun jäsenmäärän ja vuoden 2022 veroprosentin mukaan.

• Ikäryhmittäiset tiedot lasketaan yhteen seurakunnittain. Laskennan tuloksena esitetään 
yhteenlaskettu kirkollisvero, veron vuosimuutos (%) ja kuinka suuren osan seurakunnan 
verotuloista henkilöstömenot vievät (%) (henkilöstömenot otettu tässä yhteydessä 
vertailukohdaksi, koska niihin vaikuttavat samat ansiotason muutokset kuin kirkollisveroon).



Kirkollisvero, milj. euroa
(sininen = perusskenaario)



Kirkollisverosta kuluu henkilöstökulujen kattamiseen, %
hiippakunnittain

Vaihteluväli 
n. 75 % - 98 %
Vuonna 2040



Srk-taloudet, joissa kirkollisverosta yli 90 % menee henkilöstökuluihin v.2030 ja/tai 2040
Lapuan hpk

Alajärvi Alavus Evijärvi Hankasalmi Isojoki Joutsa Jämsä Karijoki Kaskinen-Kaskö Kauhajoki

2022 66,20 61,40 70,40 64,50 91,00 62,60 63,80 65,10 70,90 61,70

2030 79,60 73,50 84,10 81,60 113,90 77,70 78,80 86,20 78,20 76,00

2040 98,40 91,30 103,20 106,20 146,50 98,10 100,80 115,70 93,10 97,90

Keuruu Kinnula Kurikka Laihia Lappajärvi Petäjävesi Pihtipudas Saarijärvi Soini

2022 73,40 77,00 59,90 64,70 65,00 67,60 66,30 64,70 86,00

2030 88,10 97,50 73,10 75,40 82,60 81,00 81,00 79,40 109,10

2040 108,10 123,50 93,90 91,70 104,50 100,50 101,70 100,50 143,40

Teuva Toivakka Viitasaari Vimpeli Ähtäri Äänekoski

2022 55,00 73,10 70,60 64,60 70,40 68,70

2030 70,70 80,80 88,90 79,80 85,70 83,30

2040 93,70 91,20 115,50 100,40 108,00 104,80



Kirkollisverosta kuluu henkilöstökulujen kattamiseen, %
Tilanne v. 2040

• Pienissä seurakunnissa 97 % 

• Keskisuurissa 87 %

• Suurissa 83 %

Vaatii muutosta!

Kirkollisvero menee käytännössä 
henkilöstökulujen kattamiseen, jos mitään ei 
tehdä



Kirkollisverotulojen ostovoima vähenee

• Jos verotulot kasvavat, miksi kirkollisverotuloista yhä suurempi osa menee 
henkilöstökuluihin?

– Loppujen lopuksi kirkollisveron euromääräinen kehitys ei ole oleellista vaan 
se, mikä kirkollisveron ostovoima on. Euromäärän kehityksestä huolimatta 
verotulot vähenevät suhteellisesti. 

– Huolestuttavaa on se, jos seurakuntien verotulot kuluvat koko ajan 
enenevässä määrin palkkoihin, jolloin esim. kiinteistöjen hoitoon jää yhä 
vähemmän rahaa.



Poistot ja investoinnit, v. 2018-2021
Lapuan hpk

2018 2019 2020 2021

POISTOT 8 988 608 10 115 984 10 609 884 14 230 439

INVESTOINNIT 19 150 630 7 306 976 6 710 721 12 295 412

Poistot 
investointeja 
suuremmat (pl. 
2018) -) syntyy 
korjausvelkaa



Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut v.2021
Lapuan hpk

Rak.rak-ja kun.pit.p -1 286 849 48 %

LVI-palvelut -324 357 12 %

Muu talotekniikka -323 105 12 %

Kiint.huoltopalv. -261 639 10 %

Erityislaitehuollot -181 537 7 %

Rak.suunn.palv. -169 273 6 %

Sähköhuollot -133 805 5 %

Yhteensä -2 680 566 100 %

Investoinnit ja 
kunnossapitokulut 
yht. 15 milj. euroa



Investoinnit rakennuksiin v.2021
Lapuan hpk

Kirkot

Seurakuntatalot

Leiri- ja 
kurssikeskukset

Kirkot 6 631 208 69,5 %

Seurakuntatalot 2 190 132 22,9 %

Leiri- ja kurssikeskukset 454 219 4,8 %

Asuinrakennukset 168 092 1,8 %

Kellotapulit 55 206 0,6 %

Siunauskappelit 24 581 0,3 %

Hallinto- ja laitosrakennukset 15 400 0,2 %

Muut rakennukset 6 280 0,1 %

Kappelit ja muut kirkkorakennukset 0 0,0 %

Huoltorakennukset 0 0,0 %

Yhteensä 9 545 118 100,0 %



Lapuan hiippakunnan
rakennukset pääryhmittäin

1. Kirkolliset rakennukset
- Kirkot
- Kellotapulit
- Siunauskappelit
- Hautakappelit

2. Hautaustoimen rakennukset
- Krematoriot
- Muut hautaustoimen rakennukset

3. Muut seurakunnan rakennukset
- Kappelit ja muut kirkkorakennukset
- Seurakuntatalot ja –keskukset sekä
muut toimitilat
- Leiri ja kurssikeskukset
- Muut rakennukset ja ulkorakenteet

18



Lapuan
hiippakunnan
rakennukset
alaryhmittäin, 
pinta-alan
mukaan
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Lapuan
hiippakunnan
rakennukset, 
tärkein
lämmönlähde
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Lapuan
hiippakunnan
rakennukset, 
suojelukohteet
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Reilu neljäsosan 
osalta 
suojelutiedot 
puuttuvat 
Basiksesta!



Lapuan
hiippakunnan
rakennukset, 
suojelukohteet

22



LOPUKSI

• Veroista: FCG:n uusi ennuste saadaan elo-syyskuussa ja toinen ennuste marraskuun 
lopussa/joulukuun alussa.

• VM:n laskelma on tehty uuden verojärjestelmän mukaisesti ja on tallennettu Sakastiin 
(= kirkollisveron alentamispainelaskelma)

• Taloustietojen valossa kiinteistöstrategian laatiminen ja tietojen huolellinen 
täyttäminen Basikseen on tärkeää. Kun tiedot on oikein luokiteltuina Basis-
järjestelmässä, mm. kulttuuriperintökulujen automaattinen kirjaaminen on 
mahdollista.


