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Kuntatalouteen
lähes

1,4
mrd. euroa

Kuntatalouteen
lähes
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Kuntatalouden tukipaketti

1. Valtionosuuden lisäys (770 milj. €)
Kuntatalouden tukipaketti (8.6.) Koko

maa

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (28.90.30), ennen muutoksia 7 074

Valtionosuuden lisäys 772

A) mistä €/asukas-tasasuuruisesti 180

B) mistä kunnallisverojen suhteessa 370

C) mistä alle 18-vuotiaiden määrän suhteessa 112

D) mistä yli 64-vuotiaiden määrän suhteessa 60

H) mistä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen lisäys 50

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (28.90.30), muutosten jälkeen 7 846
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Kuntatalouden tukipaketti (2.6.)

VM julkaisi kuntakohtaiset laskelmat
5.6.2020
HUOM!

• Veronmaksulykkäyksen korvaus
(VM 14.4.), 547 milj. euroa

• Ei jatku ja peritään takaisin 2021

• Kuntatalouden tukipaketti:
Valtionosuuden ja yhteisövero-
tulon lisäys (VM 2.6.), 1 132 milj. €

• Ei jatku 2021, mutta ei peritä
takaisin 2021
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Muuttunee
syksyn 2020

aikana
130 milj. euroon

Kuntien tehtävien ja
velvoitteiden muutokset

on otettu huomioon
kunnan peruspalvelujen

valtionosuutta
muuttamalla.



VM päätös 7.8.2020
Valtionosuus 2020
• Digikannustinrahoitukseen tehty

leikkaus pienenee -30 milj. €

• Vanhushoivan mitoitus (0,7)
17,7 à 12,7 miljoonaa euroa

• LTA4 tukipaketti (5 laskenta-
osiota)

• Muuttaa valtionosuus-
maksatusta elo- ja syyskuussa
2020
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Valtionavustuksista



Harkinnanvaraisen valtionosuuden
korotuksen haku päättyy 31.8.2020
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• Jaossa 60 milj. € vuonna 2020
• Hakemukset VM:ään viim. 31.8.
• Kunnan talouden

tasapainottamis-toimenpiteet
tulee olla hyväksyttyinä

• Myös koronaepidemian
vaikutus huomioidaan





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

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
Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseksi
https://www.oph.fi/fi/funding/valtion-erityisavustus-
lukiokoulutukseen-koronaviruksen-aiheuttamien-poikkeusolojen

24.8.2020

Lukuliikkeen toiminta-avustukset - haku
Nuorten ja aikuisten lukutaito
Lukeva kunta -verkostot
https://www.oph.fi/fi/funding/lukuliikkeen-toiminta-avustukset-
haku-1-lukeva-kunta-verkostot

27.8.2020

HAKU PÄÄTTYY
20.8. !

• Innovatiiviset
oppimisympäristöt:
varhaiskasvatus,

perusopetus, lukiot

• Koulujen
kerhotoiminta

KOSKI-tiedot
kuntoon

HETI!

Suora
vaikutus

vuoden 2021
valtionosuus-
rahoitukseen!



Talousarviovalmistelu 2021

• Yhteisöveron jako-osuuden korotuksen jatko
• Kilpailukykysopimukseen liittyvän

valtionosuusleikkauksen poisto
• Veronmaksulykkäyksen korvauksen

leikkauksen peruminen



Vuoden 2021 valtion
talousarvioesityksen käsittely:

13.8. Valtiovarainministeriön esitys

14.−15.9. Hallituksen budje iriihi

5.10. Talousarvioesityksen käsittely
valtioneuvostossa. Budjetin julkaisu.
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Ennakkolaskelma: Google ”Valtionosuudet 2021”

Laskelmat
päivitetään

syyskuun
alussa


