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Kuntaliiton kysely kaupungeille ja kunnille 
koronavirusepidemian talousvaikutuksista

Kesäkuun 2020 päivitys

• Perustuu yli 15 000 asukkaan kuntien ja kaupunkien vastauksiin. 

• Näistä kyselyyn vastasi
• Vuoden 2020 tietojen osalta 74/76 kuntaa ja kaupunkia. Vastanneissa 

kunnissa 4,3 miljoonaa asukasta (78 % väestöstä).
• Vuoden 2021 tietojen osalta 65/76 kuntaa ja kaupunkia. Vastanneissa 

kunnissa 4,0 miljoonaa asukasta (73 % väestöstä).

• Luvut viety koko maan tasolle asukasmäärän suhteessa
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Päivitys vaikutusarvioon 18.6.2020
Korona heikentää kuntataloutta yli miljardilla 
eurolla tukipaketista huolimatta vuonna 2020
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HUOM!
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lisäys, yht.
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vuonna 2020

HUOM!
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1,7 mrd. €





Koronaepidemian vaikutus kuntatalouteen vuonna 2021 / kesäkuun päivitys 18.6.2020 17.6./KL,SL

KL tiedote
18.6.2020 osuus kokonaisvaikutuksesta

Kunnallisverotulojen pieneneminen -750 41 %
Yhteisöverotulojen pieneneminen -650 30 %
Muiden verotulojen muutos 50 4 %

Verotulojen pieneneminen yhteensä -1 350 74 %

Maksutuottojen pieneneminen 0 6 %
Myyntituottojen pieneneminen -100 6 %

Toimintatuottojen pieneneminen yhteensä -100 11 %

Rahoitustuottojen pienentyminen -50 2 %

Tulojen heikkeneminen yhteensä -1 500 87 %

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menojen kasvu 100 9 %
Muiden menojen muutos 100 4 %

Menojen muutos yhteensä 200 13 %

Koronaepidemian kuntatalousvaikutus yhteensä -1 700 100 %



Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL
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