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Veronmaksulykkäyksen tilapäinen 
korvaus kirjanpidossa vuonna 2020
• Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 

päättänyt antaa oma-aloitteisen 
lausunnon verotulojen viivästymisestä 
maksettavien korvausten käsittelystä 
kuntien kirjanpidossa

• Kuntajaosto käsittelee asiaa 
seuraavan kerran 19.5.2020
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547
miljoonaa 

euroa



Yksinyrittäjien koronatuki
• Poikkeuksellinen järjestely, joka pistettiin 

pystyy pikaisesti

• Kaikki kunnat mukana

• Hakemuksien vastaanotto ja käsittely 
käyntiin ripeästi: 60 % kunnista avasi 
haun viikon sisällä ohjeista

• 250 miljoonan euron määräraha näyttää 
tällä tahdilla riittävän

• Yksinyrittäjät voivat hakea tukea 30.9. 
saakka
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Opetus- ja kulttuuritoimen ajankohtaisia
valtionavustushakuja 2020
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Valtionavustus Hakuaika päättyy

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-
arvon kehittämisohjelma:
Valtionavustushaku ammatillisen 
koulutuksen kehittämiseen

- 29.5.2020

Kansainvälisyyden valtionavustushaku 
2020: perusopetus, lukiokoulutus, 
varhaiskasvatus

- 20.5.2020

Valtionavustukset kaksikielisen 
opetuksen laajentamiseen 2020

- 20.5.2020

Valtionavustukset opetustuntikohtaisen 
valtionosuuden piiriin kuuluvaan taiteen 
perusopetukseen jälleen haettavina

- 20.5.2020

Haku päällä  
20.8. asti
Innovatiiviset 

oppimisympäristöt

Koulujen 
kerhotoiminta

Päivi Väisänen-Haapanen 14.5.2020

https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustushaku-ammatillisen-koulutuksen-kehittamiseen-0
https://www.oph.fi/fi/funding-release/kansainvalisyyden-valtionavustushaku-2020-perusopetus-lukiokoulutus-0
https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-kaksikielisen-opetuksen-laajentamiseen-2020
https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-opetustuntikohtaisen-valtionosuuden-piiriin-kuuluvaan-taiteen


Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ajankohtaisia valtionavustushakuja 2020
Valtionavustus Milj. € Hakuaika päättyy

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma 70 30.4.2020

Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu 120 30.4.2020

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 4,5 31.7.2020

Itsemurhien ehkäisyyn 2020-2022 4,6 31.7.2020

Kuntouttavien mielenterveyspalvelujen kehittämiseen 5,0 31.7.2020

Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen 
kehittämiseen 2020-2022 6,0         28.5.2020

Työkyvyn tukemiseen 2020-2022 12 15.6.2020

Vammaisten henk.koht. budjetin kokeiluun 2020-2021 3,3 25.5.2020

Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022 6,0 1.6.2020
5 Tarja Myllärinen 14.5.2020



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ajankohtaisia valtionavustushakuja 2020

Valtionavustus Hakuaika päättyy

ESR-hankehaku TL5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 
torjunta 

15.6.2020

ESR-haku TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus / 
Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 

15.6.2020
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Jatkuvasti 
haku päällä 

sotessa!

Tarja Myllärinen 14.5.2020



9.5.

Lisätiedot: Irmeli Myllymäki



Lausuntopyyntö henkilötunnuksen 
uudistamista pohtineen työryhmän 
loppuraportista
• Lausuntoja pyydetään 1.6. mennessä lausuntopalvelu.fi –palvelussa
• Kuntaliitto pyrkii julkaisemaan oman lausuntonsa kuntien käyttöön 

viikon 22 alussa
• Kuntaliitto järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden kunnille ja 

kuntayhtymille  Tieto kuntiin kuntatalous-sähköpostilistalla ja 
Kuntaliitto.fi
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Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys-
luonnos laajakaistarakentamisen tuesta
• Valmistelija liikenne- ja 

viestintäministeriö (LVM)
• Lausuntopyyntö on osoitettu 

mm. kaikille kunnille
• Lausunnon voi antaa 

lausuntopalvelu.fi:ssä
• Määräaika 12.6.2020

• Suomessa on tuettu laajakaistarakentamista julkisella tuella 
vuoden 2010 alusta, jolloin laajakaistarakentamisen tuesta haja-
asutusalueilla annettu laki (1186/2009) tuli voimaan. 

• Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan 
laajakaistatukiohjelmaa jatketaan.

• Ohjelma suunataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole 
tulossa ennen vuotta 2025 ja siinä huomioidaan myös taajamien 
ongelmat. Kaupallisesti tarjolla olevat laajakaistayhteydet sekä 
suunnitelmat sellaisten rakentamiseksi kartoitettaisiin ennen 
valtiontuen julkista hakumenettelyä. 

• Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi 
laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki 
sisältäisi säännökset tuen myöntämisen ja maksamisen 
edellytyksistä sekä toimivaltaisesta tukiviranomaisesta ja tämän 
tehtävistä. 

• Nyt esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi 
tavoitteena saada noin 10 000 uutta kotitaloutta.
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Kuntaliiton sosiaali- ja terveystoimen 
kustannusvertailut päivittyvät 
toukokuussa
• Kustannusvertailut antavat kuntien 

johtaville viranhaltijoille ja 
luottamushenkilöille luotettavinta ja 
ajantasaisinta vertailutietoa kuntien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttämistä panoksista

• Tammi-huhtikuun tiedot julkaistaan 
kesäkuussa

Suuret kaupungit

Keskisuuret kunnat

Sairaanhoitopiirit
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Helsingin Sanomat 25.4.2020

VM, Tuula Lybeck & Irja Peltonen





Suomen Kuntaliiton hallitus 
antaa lopullisen 

lausuntonsa seuraavassa 
kokouksessaan 28.5.2020
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https://bit.ly/35xJ2QU
tai sähköpostilla: Tuija.Valkeinen@Kuntaliitto.fi

Ilmoittaudu mukaan

toukokuun
loppuun

mennessä!

https://bit.ly/35xJ2QU


• Kuntaliitto.fi (sisältöjen haku Googlella)
• Erit. Pääekonomistin palsta

• Kuntatalous-sähköpostilista
• Taloustorstai-lähetykset
• Asiantuntijoiden Twitterit
• Kuntamarkkinat (9.-10.9.)

• Maksulliset räätälöidyt tuotteet (Kuntaliitto)
• Kuntatalouspäivä / yhteyshenkilö Sanna Lehtonen
• Talouden kuntotarkastus / yhteyshenkilö Minnamaria Korhonen
• Talouden verkostohanke (UUTUUS!) / yhteyshenkilö Kimmo Haapasalo

Sanna Lehtonen  |  @lehtonenKL  |  huhtikuu 202017

Kuntaliiton tuki kuntatalousasioissa

Toiveet ja
hyvät ideat 
toteutetaan!

Ehdota!
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TALOUSHALLINNON 
KOULUTUSTARJONTAA

Kesä ja syksy 2020



• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
www.fcg.fi 
=> Koulutukset verkossa

Ajankohtaispäivät verkossa
– Kesä 2020
Arvonlisäverotuksen peruskurssi

• 15.5.

Kirjanpitäjien neuvottelupäivä
• 20.5.

Investointien hallinnointi, talous ja valvonta
• 4.6. ja 11.6.

TALOUSTORSTAI14.5.2020 19



• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
www.fcg.fi 
=> Koulutukset verkossa

Koulutustapahtumat
– Syksy 2020
Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi 2020

• 27. - 28.8. Etätapahtuma 

Laskentafoorumi 2020
• 8.-9.10. Helsinki + striimaus

TALOUSTORSTAI14.5.2020 20



• TIETOA

• TAITOA

• NÄKEMYSTÄ

LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMINEN: 
HTTPS://KOULUTUS.FCG.FI/ 

Koulutusohjelmat – 2020

Kunta-alan laskentatoimen koulutusohjelma 2020-21 
• I:      22.-23.9. Helsinki
• II:     24.-25.11. Tampere
• III: 10.-11.2. Tampere
• IV: maalis-huhtikuu 2021

Kunta-alan Controller –koulutusohjelma
• I:       19.-20.8. Helsinki
• II:      8.-9.10. Helsinki; Laskentafoorumi 2020
• III:     2.-3.12. Helsinki

TALOUSTORSTAI14.5.2020 21
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