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https://vm.fi/-/vuoden-2021-kuntatalousohjelma-on-julkaistu


Valtiovarainministeriö julkaisi 
Kuntatalousohjelmassa käytetyn 

kuntatalouden painelaskelman 5.10.2020.

Laskelma sisältää 
kuntakohtaisia tietoja 
vuosista 2020-2024 

– myös valtionosuuden 
ennakkolaskelmat!



Vuoden 2021 
valtionosuus-

laskelmassa (VM) 
on otettu huomioon 
valtion talousarvio

vuodelle 2021 ja 
hallituksen 

koronatukipaketit.



Vuoden 2020 valtionosuudessa huomioon 
otetut osat tukipaketteja (6/2020 ja 9/2020)

A) €/asukas B) kunnallis- C) alle 18-v D yli 64 v. YHTEENSÄ
verojen suht.

32,8 106,73 50,07
25 % 51 % 16 % 8 % 100 %

180 010 664 370 000 000 112 300 132 59 994 725 722 305 521

KORONA TUKIPAKETTI 8.6.2020

A) €/asukas B) kunnallis- YHTEENSÄ
verojen suht.

24,23 valtio
33 % 67 %

132 977 390 267 000 000 399 977 390

KORONA TUKIPAKETTI 16.9.2020



Vuoden 2021 valtionosuus
• Indeksikorotus +2,4 %

• Valtionosuusprosentti 25,67 %

• Tukipaketti lisää  
valtionosuutta +280 milj. €

• Tulopohjan tasaus päivittyy 
vielä vuoden 2019 verotuksen 
valmistuessa



Ennakkolaskelmaa 
vuoden 2021 

kotikuntakorvauksista 
ei ole.

Lisätiedot: VM



Budjettiriihi 16.9.2020

”Hallitus esittää 
kuntatalouden 
tukemiseen noin 
4 miljardin euron 
kokonaisuutta.”

Koronakulut
2 mrd. €

Tukipaketti
1,45 mrd. €

Hoito- ja palveluvelan purku
0,45 mrd. €

2021
2022
2023

2020
2021

2020
2021



Hallituksen kehysriihi 4/2020 ja budjettiriihi 9/2020

Kuntatalouden tukipaketit 2020 ja 2021

Kuntatalouden tukipaketti 
valtion v. 2020 4. lisä-
talousarviossa 2.6.2020 

Budjettiriihen päätökset 
16.9.2020 kuntatalouden 

lisätuesta

Kuntien peruspalveluiden 
rahoitukseen kohdistuvat 

leikkaukset.

24.9.2020  @lehtonenKL



Valtion budjetti (5.10.) antaa ristiriitaista tietoa 
siitä, kumpaa 280 miljoonan euron 
valtionosuuslisäyksellä halutaan tehdä, 
kompensoida kunnille koronamenetyksiä vai 
poistaa kiky-leikkauksen vaikutus vuodelta 2021. 

Samalla rahalla ei voi 
sekä tukea kuntien 
koronamenetyksiä että 
kompensoida 
kilpailukykysopimukseen 
liittyvää leikkausta.



Valtion talousarvio 2021 (5.10.2020)
Mitä 280 miljoonan euron valtionosuus-
lisäyksellä halutaan kompensoida (A vai B)?

Kilpailukykysopimus päättyi 1.9.2020, 
jolloin myös valtionosuuteen tehdyn kiky-
leikkauksen peruste poistui.

Kiky-leikkaus päätettiin kuitenkin jättää 
pysyvänä valtionosuusleikkauksena 
vähentämään kuntien valtionrahoitusta. 

Tämä pysyvä leikkaus vähentää kuntien 
valtionosuus joka vuosi noin -250 milj. euroa.
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A

B

Koronaepidemia heikentää kuntien ja 
kaupunkien taloutta arviolta -1 700 miljoonalla 
eurolla vuonna 2021. 

Merkittävimmät vaikutukset tulevat verotulojen 
ja toimintatuottojen romahtamisen kautta.

B

6.10.2020 Sanna Lehtonen  @lehtonenKL



Koronakustannusten 
korvaaminen 

kunnille ja 
sairaanhoitopiireille 

vuonna 2020



4. lisätalousarvio (6/2020)

Koronatuki sairaanhoitopiireille           
+200 miljoonaa euroa vuonna 2020

Hakuaika päättynyt 25.9.
Valmistelu käynnissä. Päätökset marraskuussa. Maksatus joulukuussa.



6. lisätalousarvio (24.9.2020)

Koronatuki HUSille +200 miljoonaa euroa 
vuonna 2020 testauksiin rajalla

Valmistelu käynnissä? 



7. lisätalousarvio, VM:n ehdotus (2.10.2020)

Koronakustannusten korvaus 
+355 miljoonaa euroa vuonna 2020

Valmistelu käynnissä?

”Valtionavustukset 
korvataan valtionapu-

viranomaisen 
hyväksymien 
kustannusten 
mukaisesti.”

 Kustannuserittelyt 
käyntiin viimeistään nyt!



Asia STM & VM valmistelussa. Jakoperusteista ei lisätietoa.
Ehkä samat perusteet kuin toinen 200 miljoonaa?

Budjettiriihi 9/2020

Lisäavustus sairaanhoitopiireille         
+200 miljoonaa euroa vuonna 2020





Haettu summa

342
milj. euroa

Jaossa   10   + 50 milj. euroa vuonna 2020

Päätöksiä 
valmistellaan 

VM:ssä.
Päätökset 

marraskuun 
loppuun 

mennessä. 
Maksatus 

joulukuussa.



HUOM! Lokakuun 
valtionosuusmaksatus muuttuu

547
milj. €

118
milj. €

114
milj. €



Muuta ajankohtaista valtionosuuksista

• OPH:n tiedonkeruu 20.9. tilanteesta
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07/10/2020 Opetushallitus



07/10/2020 Opetushallitus



07/10/2020 Opetushallitus



07/10/2020 Opetushallitus



07/10/2020 Opetushallitus



07/10/2020 Opetushallitus



Valtionavustukset
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Päätös 30.9.2020

100
miljoonaa euroa



Opetus- ja 
kulttuuritoimen 
ajankohtaisia
valtionavustus-
hakuja 2020
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AJANKOHTAISET VALTIONAVUSTUSTÄRPIT LOKAKUUSSA

KATSO LISÄÄ RAHOITUSMAHDOLLISUUKSISTA
Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Aluehallintovirastojen 
avustusrahoitus sekä muut avustusrahoitusta myöntävät tahot.

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/opetus-ja-
kulttuuritoimen-talous-ja-rahoitus/opetus-ja-kulttuuritoimen-valtionavustukset

Valtionavustus Hakuaika päättyy
Ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvo
https://www.oph.fi/fi/funding-release/oikeus-osata-valtionavustushaku-
ammatillisen-koulutuksen-laadun-ja-tasa-arvon

15.10.2020

Kirjastojen lasten ja nuorten e-aineistolisenssit
https://minedu.fi/-/erityisavustus-yleisten-kirjastojen-e-palveluiden-
laajentamiseen-ja-lukutaidon-vahvistamiseen

15.10.2020

Digitaalinen kulttuuriperintö ja museoiden digitaaliset 
palvelut https://minedu.fi/-/digitaalisen-kulttuuriperinnon-saatavuus-
ja-sailyttaminen

15.10.2020

Varhaiskasvatuksen ja opetushenkilöstön osaamisen 
kehittäminen https://minedu.fi/-/erityisavustus-varhaiskasvatuksen-
ja-opetustoimen-henkiloston-osaamisen-kehittamiseen-ja-
korkeakoulutuksen-verkostomaiseen-kehittamiseen

5.11.2020

Kansanopistojen ja kansalaisopistojen rakenteellinen 
kehittäminen
https://minedu.fi/-/kansalaisopistojen-ja-kansanopistojen-
rakenteellinen-kehittaminen

4.11.2020Erasmus+
avustushakuja
lokakuussa!

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/opetus-ja-kulttuuri/opetus-ja-kulttuuritoimen-talous-ja-rahoitus/opetus-ja-kulttuuritoimen-valtionavustukset
https://www.oph.fi/fi/funding-release/oikeus-osata-valtionavustushaku-ammatillisen-koulutuksen-laadun-ja-tasa-arvon
https://minedu.fi/-/erityisavustus-yleisten-kirjastojen-e-palveluiden-laajentamiseen-ja-lukutaidon-vahvistamiseen
https://minedu.fi/-/digitaalisen-kulttuuriperinnon-saatavuus-ja-sailyttaminen
https://minedu.fi/-/erityisavustus-varhaiskasvatuksen-ja-opetustoimen-henkiloston-osaamisen-kehittamiseen-ja-korkeakoulutuksen-verkostomaiseen-kehittamiseen
https://minedu.fi/-/kansalaisopistojen-ja-kansanopistojen-rakenteellinen-kehittaminen


Kiitos!
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Sanna Lehtonen
Suomen Kuntaliitto

p. 050 575 9090
Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL
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