
Julkisen sektorin
ympäristönsuojelumenot 2010

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoissa hienoista
kasvua
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kasvoivat 2007–2009 keskimäärin 2,4 prosenttia
vuodessa. Vuonna 2009 ne olivat 1,3 miljardia euroa, joista rahoitettiin tuloilla hieman vajaa
puolet eli 635 miljoonaa euroa. Valtion osuus menoista oli 51 prosenttia ja kuntien 49 prosenttia,
eli valtion osuus kasvoi aavistuksen aiempiin vuosiin verrattuna. Julkisen sektorin menoista
suurin osa oli toimintamenoja, 710 miljoonaa euroa.

Julkisen sektorin investointi- ja toimintamenot ympäristönsuojeluun
2007–2010

1) Merkittävien kuntien ympäristöpalvelujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuodelle 2010 ei ole saatavissa
vertailukelpoista tietoa.

Vuonna 2010 toimintamenot pysyivät ennallaan tulojen kuitenkin kasvaessa 656 miljoonaan euroon.
Menojen ja investointien julkisen sektorin kokonaissummasta ei ole vertailukelpoista tietoa vuodelta 2010
kuntien ympäristöpalveluissa tapahtuneiden merkittävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi.

Valtion ympäristönsuojelun toimintamenot olivat 258 miljoonaa euroa vuonna 2009. Ne sisälsivät lähinnä
hallinto- ja hankintamenoja. Valtio maksoi investointi- ja muita avustuksia yhteensä 381 miljoonaa euroa,
joista suurin osa meni maatalouden ympäristötukena maataloudelle ja pienempi osa yrityksille. Valtion
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ympäristönsuojelumenot yhteensä vuonna 2009 olivat 683 miljoonaa euroa, ja pysyivät lähes samoina
myös vuonna 2010.

Kuntien ympäristönsuojelun toimintamenot olivat noin 452 miljoonaa euroa vuonna 2009. Kuntien
investoinneista, 202 miljoonasta eurosta ohjautui 97 prosenttia jätevesihuollolle ja jätehuollolle, ja vain
3 prosenttia muuhun ympäristönsuojeluun ja hallintoon.

Kuntien ympäristösuojeluinvestointienmäärä saattaa vaihdella vuosittain huomattavastikin. Toimintamenot
ja suurimman osan ympäristönsuojeluinvestoinneista kunnat pystyvät kattamaan jätevesi- ja
jätehuoltotuloilla, osittain investoinnit maksetaan valtion tuella.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot olivat vuosina 2007–2009 keskimäärin 1,3 miljardia euroa
vuodessa. Teollisuuden ympäristönsuojelumenot olivat samalla aikajaksolla runsaat 700 miljoonaa euroa
vuodessa.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot ympäristölohkon mukaan 2007-2010
(sulautuksia ei huomioitu)

2010200920082007

Milj. euroa

Jätevesihuolto

249,6251,6253,2230,6Toimintamenot 1)

115,4107,7102,798,6Poistot

411,6393,2392,7384,0Tulot
2)154,0182,5179,1Investoinnit

5,86,05,66,7Maksetut investointiavustukset

7,710,316,517,2Saadut investointiavustukset

293,7285,7272,9267,6Muut maksetut avustukset
2)697,3714,2683,8Menot yhteensä

419,2403,5409,2401,2Tulot yhteensä

Jätehuolto

142,0132,8126,7117,1Toimintamenot1)

19,415,615,114,4Poistot

170,6162,5164,6156,6Tulot

29,342,331,450,6Investoinnit

0,00,00,00,0Maksetut investointiavustukset

1,50,11,00,1Saadut investointiavustukset

0,00,10,92,5Muut maksetut avustukset

171.3175.2158.9170.2Menot yhteensä¤

172,1162,6165,6156,8Tulot yhteensä

Luonnonsuojelu

6,45,55,06,9Toimintamenot 1)

0,00,00,00,0Poistot

0,00,00,00,0Tulot

14,415,76,54,3Investoinnit

20.722.619.727.3Maksetut investointiavustukset

0,00,00,00,0Saadut investointiavustukset

13,913,312,813,0Muut maksetut avustukset

55,357,144,051,4Menot yhteensä¤

0,00,00,00,0Tulot yhteensä¤

Hallinto, muu ympäristönsuojelu

315,9322,6298,4270,4Toimintamenot1)

1,51,71,41,8Poistot

63,168,465,155,2Tulot

41,934,442,036,5Investoinnit

4,75,913,54,1Maksetut investointiavustukset

1,41,01,31,7Saadut investointiavustukset

53,752,048,666,5Muut maksetut avustukset

416,2414,9402,6377,5Menot yhteensä¤

64,569,466,456,8Tulot yhteensä¤

Ilman korkoja ja poistoja1)
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Merkittävien kertaluonteisten kuntien ympäristöpalvelujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuodelle 2010 ei ole saatavissa
vertailukelpoista tietoa

2)

Liitetaulukko 2. Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot 2007-2010

2010200920082007

Milj. euroa

Valtio

255,1257,8235,8210,3Toimintamenot2)

40,643,739,532,6Tulot

51,044,624,018,3Investoinnit

31,334,538,838,1Maksetut investointiavustukset

0,00,00,00,0Saadut investointiavustukset

357,0346,5329,2342,7Muut maksetut avustukset

694,3683,3627,8609,3Menot yhteensä¤

40,643,739,532,6Tulot yhteensä¤

Kunnat

455,2451,9447,4414,7Toimintamenot2)

604,7580,4582,9563,2Tulot
1)201,8238,3252,1Investoinnit

0,00,00,00,0Maksetut investointiavustukset

10,611,418,719,0Saadut investointiavustukset

4,34,65,34,4Muut maksetut avustukset
1)658,4691,0671,2Menot yhteensä¤

615,2591,7601,6582,2Tulot yhteensä¤

Julkinen sektori yhteensä (sulautuksia ei huomioitu)

710,3709,7683,2625,0Toimintamenot2)

645,3624,1622,4595,8Tulot
1)246,4262,3270,4Investoinnit

31,334,538,838,1Maksetut investointiavustukset

10,611,418,719,0Saadut investointiavustukset

361,3351,1334,5347,1Muut maksetut avustukset
1)1 341,71 318,81 280,5Menot yhteensä¤

655,8635,4641,1614,8Tulot yhteensä¤

Merkittävien kertaluonteisten kuntien ympäristöpalvelujen uudelleenjärjestelyjen vuoksi vuodelle 2010 ei ole saatavissa
vertailukelpoista tietoa

1)

Ei sisällä korkoja ja poistoja2)

5



Laatuseloste: Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot

1. Tilastotietojen relevanssi
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilasto kuvaa valtion ja kuntien ympäristönsuojelumenoja ja
-tuloja. Se on tarkoitettu yhteiskunnallisen päätöksenteon ja tutkimuksen tarpeisiin.

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilastoon on laskettu kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden
liikelaitosten ja valtion toimintamenot, investoinnit, maksetut investointiavustukset ja muut maksetut
avustukset.

Toisaalta julkisen sektorin ympäristönsuojelumenoja kuvataan kohdentumisen perusteella. Käytetyt
luokitukset ovat jätevesihuolto, jätehuolto, luonnonsuojelu sekä hallinto ja muu ympäristönsuojelu.Mukaan
on otettu menoerien lisäksi julkisen sektorin ympäristönsuojeluun kohdistuvia tuloeriä nettovaikutuksen
kuvaamiseksi.

Tilasto on osa Suomen virallista tilastoa (SVT).

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenolaskelmat perustuvat EU:n tilastoviraston Eurostatin luokituksiin,
määritelmiin ja standardeihin:

Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting 2003. Final draft
circulated for information prior to official editing. UN, EC, IMF, OECD, WB 2003

SERIEE. Environmental Protection ExpenditureAccounts - CompilationGuide. Eurostat Theme 2 Economy
and finance. European Commission 2002.

SERIEE. European System for the collection of economic information on the environment. Eurostat Theme
2 Economy and finance. European Commission 2002.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Julkisen sektorin ympäristösuojelumenot lasketaan valtion tilinpäätösaineiston ja kunnan/kuntayhtymien
talous- ja toimintatilaston pohjalta. Tietoja täydennetään maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja
elinkeinoministeriön tiedoilla.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Laskelmiin on valittu valtion tilinpäätösaineistosta momentit, joiden rahankäyttö kohdistuu
kokonaisuudessaan tai suurimmaksi osaksi ympäristönsuojeluun. Kunnan/kuntayhtymien talous- ja
toimintatilastosta on valittu tehtäväluokat jätehuolto, vesihuolto ja ympäristöhuolto. Vesihuollosta on
laskettu mukaan jätevesihuollon osuus.

Valtion aineisto on valtiokonttorin lakisääteisesti Tilastokeskukselle raportoimaa valtion tilinpäätösaineistoa,
joka perustuu tarkkaan valtiontalouden kirjanpitoon. Kunnan/kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto
perustuu kuntien ilmoitusvelvollisuuteen kyselypohjalta. Maa- ja metsätalousministeriöstä on saatu
maatalouden ympäristötuen toimintokohtainen rahamääräinen jaottelu ja työ- ja elinkeinoministeriöstä
vastaavasti rahamäärät ympäristönsuojeluun sijoitetuista investoinneista, työllistämistuista sekä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristönsuojeluun liittyvistä menoista.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilasto julkaistaan vuosittain. Tilaston julkaisuviive on kaksi
vuotta. Valtion tilinpitoaineisto valmistuu keväällä ja kunnan/kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto
syksyllä. Kyseessä on lopullinen tieto.
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5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilastotiedot julkaistaan Internetissä Tilastokeskuksen sivuilla sekä Tilastokeskuksen Ympäristö ja
luonnonvarat -sarjaan kuuluvassa Ympäristötilasto vuosikirja -julkaisussa sekä Suomen tilastollisessa
vuosikirjassa. Lisäksi tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastovirastolle Eurostatille ja sitä kautta ne julkaistaan
Eurostatin sekä OECD:n tilastojulkaisuissa.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilastoa on laskettu Suomessa vuodesta 1994 lähtien vuosittain.
Sinä aikana tietojen vertailukelpoisuus ei ole merkittävästi muuttunut, vaikka laskelmiin valittujen
momenttien määrä vaihteleekin hieman vuosittain. Esimerkiksi valtio on yhdistänyt momentteja
ympäristöministeriön hallinnonalalla ja laskelmiin on otettu joitakin momentteja lisää. Myös esimerkiksi
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten perustaminen toi muutoksia momentteihin.

Kuntasektorilla laskelmiin vaikuttaa ympäristö-, jäte- ja vesihuollon kunnallisten liikelaitosten siirtyminen
kunnan tai kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta yrityssektorin tilastointiin vuonna 2002.

Vuosien 2007–2010 julkisen sektorin yhteissummia ja lohkoittaisia tietoja ei ole sulautettu. Toisin sanoen
ei ole otettu huomioon sitä, että osa valtion menoista ohjautuu kunnille, jolloin nämä tulevat lasketuiksi
mukaan kahteen kertaan. Sulautukset vaikuttavat erityisesti saatuihin investointiavustuksiin sekä vähäisissä
määrin toimintamenoihin, investointeihin ja tuloihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenotilastoista voidaan tehdä johtopäätöksiä valtion ja kuntien
toimintamenojen kehityksestä, investoinneista, maksetuista avustuksista ja toisaalta niiden kohdentumisesta
jätevesihuoltoon, jätehuoltoon, luonnonsuojeluun, tutkimukseen ja kehittämiseen sekä hallintoon ja muuhun
ympäristönsuojeluun.
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