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Talouden päätöksenteko kunnissa on 
yhdistelmä mennyttä, nykyhetkeä ja 
ennustamista
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Tilanne tuli 
päälle 
nopeasti
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Voisiko olla jokin toinen 
tapa?
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Vaikutus
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Kuntaliiton kysely 24 suurimman kaupungin talousjohdolle 22.3.2020
Koronavirusepidemialla vähintään -1,5 miljardin 
euron vaikutus* kuntatalouteen vuonna 2020

Koronavirusepidemian myötä 
kaupunkien ja kuntien
• Kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat

(yhteensä yli -700 milj. €)

• Sote-menojen kasvu heikentää taloutta   
yli -400+ miljoonaa euroa

• Maksu- ja myyntituottojen pieneneminen 
vähentää tuloja noin -200 miljoonaa euroa

• Muut vaikutukset heikentävät 
kuntataloutta yli -100 miljoonaa euroa

Kunnallisvero-
tulojen 

pieneneminen
30 %

Yhteistöveron 
tuoton 

pieneneminen
20 %

Sote-menojen 
kasvu 

heikentää 
kuntataloutta

30 %

Muiden menojen 
muutoksen 

vaikutus 
kuntatalouteen 

(netto)

Maksu- ja 
myyntituottojen 
pieneneminen

-1 500+
milj. euroa

-450

-300
-400+

-100+

-200

22.3.2020 * Kyselyyn vastanneissa kaupungeissa asuu 56 % (3,1 milj.) väestöstä.
Luvut viety koko maan tasolle mm. verotulojen ja sote-menojen suhteessa.



24.3.2020  @lehtonenKL

Koronaepidemian kuntatalousvaikutukset

Vaikutuksia kuntien tuloihin ja menoihin

Kuntien tuloja vähentävät

Kuntien menoja lisäävät

Suurimmat vaikutukset
• Kunnallisveroon
• Yhteisöveron tuottoon

• Sote-menot
• Henkilöstö
• Pandemiaosasto
• Hoitotarvikkeet
• Lab. tutkimukset
• Lisätilatarpeet
• Ylityöt
• Sopeutustoimen-

piteiden peruuntuminen
• Pelastustoimi, erit.

• varallaolo
• Sairauspoissaolot
• Kokonaan uudet toiminnot
• Työllisyyden hoidon menot
• Toimeentulotukimenot
• ICT-lisämenot
• Tietojärj. käyttöönoton siirto

• Maksutuottoihin, erit.
• sote (kiireettömän 

hoidon siirtyessä)
• varhaiskasvatus
• kulttuuri
• liikunta
• joukkoliikenne

• Tukitoimet yrityksille
• Vapaaehtoistyö, arjen 

tuki
• Kuntaomisteiset yhtiöt
• Seurat, yhdistykset, 

järjestöt

• Myyntituotot, erit.
• maan myynti

• Vuokratulot, mm.
• maanvuokraus
• toimitilat

• Oma asuntotuotanto
• Sijoitusten tuotot
• Maksuaikojen joustot
• Luottotappiot
• Koulutusorganisaatioiden 

tuotot
• Kehitystoiminnan ja 

hankkeiden jäädytys

• Investoinnit
• Rahoitus, lainat



• 24
• 25-50
• SHP
• ”VAIKUTUSNYRKKI”
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OLIKO TÄMÄ TÄSSÄ?
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