
Koronan talousvaikutukset

Mitä uutta? Ajankohtaiskatsaus!
1 Sanna Lehtonen  @lehtonenKL







Valtioneuvosto 8.4.2020



• Kuntatalouden tukitoimien valmistelu ministeriöissä alkoi 
viikolla 16. VM mm. keskustelee kuntakentän kanssa.

• Hallitus neuvottelee lisätalousarvioesityksestä 2.6.2020

• Lisätalousarvioesityksen käsittely raha-asiainvaliokunnassa, 
valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaisu internetissä on 
4.6.2020

• Neljäs lisätalousarvio ja lakimuutokset pyritään saamaan 
voimaan viimeistään heinäkuun alkupuolella

• Tämän jälkeen (heinäkuu tai elokuu) hallituksen koronatuet 
kunnille voidaan lisätä maksatukseen (valtionosuudet ja 
verontilitykset)

• Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen haku aukeaa 
kesällä, päätökset tehdään syksyllä ja maksatus vuoden 
2020 loppuun mennessä

• Sairaanhoitopiirien valtionavustuksen haku ja päätökset 
tehdään syksyllä

Kuntien tukipaketin valmistelun eteneminen



Investointiavustus?



Koronaepidemian 
kuntatalousvaikutus
Kuntaliiton arvion päivitys 14.5.2020

Sanna Lehtonen  @lehtonenKL



Kuntaliiton kysely kaupungeille ja kunnille 
koronavirusepidemian talousvaikutuksista

Toukokuun 2020 päivitys

• Perustuu yli 15 000 asukkaan 
kuntien ja kaupunkien vastauksiin 

• Näistä kyselyyn vastasi 63 / 76
• Näissä 4,03 milj. asukasta (73 %)

• Luvut viety koko maan tasolle
asukasmäärän suhteessa

Vastaaja-
kuntia

Kuntia 
yhteensä

Asukkaita 
vastanneissa

C24 21 24

C2556 29 32

C5776 13 20
Vastaajat 
yhteensä 63 294 4 026 327 73 %

Koko maan asukasmäärä 31.12.2019 5 495 408

8 12.5.2020



Päivitys vaikutusarvioon 14.5.2020
Koronavirusepidemialla yli -1,9 miljardin euron
vaikutus kuntatalouteen vuonna 2020

Kunnallisvero-
tulojen 

pieneneminen

Yhteisöverotulojen 
pieneneminen

Muiden 
verotulojen 

pieneneminen

Maksutuottojen 
pieneneminen

Myyntituottojen 
pieneneminen

Perusterveydenhuollon 
ja sosiaalipalvelujen 

menojen kasvu

-1,9
mrd. euroa

12.5.2020
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Lisäksi

Veronmaksu-
lykkäysten 

kompensaatio

547
milj. €

vuonna 2020 
(leikataan pois 
vuonna 2021)

HUOM!Erikois-
sairaanhoidon 
menojen kasvu

550
milj. €
vuosina

2020-2021
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Rahoitustuottojen 
pienentyminen



Muutama sananen sairaanhoitopiireistä
• Valmiustason nosto kiireetöntä toimintaa lykkäämällä aiheuttaa suuremman 

taloudellisen vaikutuksen kuin mitä koronapotilaiden välittömästä hoidosta 
aiheutuu kustannuksia

• Kapasiteetti on alikäytössä eikä varautumisen vuoksi toimintaa pystytä sopeuttamaan

• Sairaanhoitopiirit arvioivat maaliskuussa toimintatuottojen aleneman vuodelle 2020 
olevan 500-600 miljoonaa euroa ja ovat nostaneet esille tästä aiheutuvan 
väliaikaisen alijäämän syntymistä

• Jäsenkuntalaskutuksen aleneminen taustalla (nykyinen laskutus ei tunnista koronaa?)
• Huom! Kunnat lain mukaan viime kädessä vastuussa kuntayhtymien alijäämistä

• Sairaanhoitopiirit arvioivat maaliskuussa koronan ja siihen liittyvät kiireettömän 
toiminnan lykkäämisen aiheuttavan 550 m€ edestä lisäkuluja vuosina 2020-2021

• Painottuen arviossa vuodelle 2021 hoitojonojen purkamisen vuoksi

• Kuntaliitto päivittää sairaanhoitopiirien vaikutusarvion toukokuun lopussa
• Osa sairaanhoitopiireistä siirtynyt tai ainakin suunnittelee siirtyvänsä takaisin elektiiviseen

toimintaan jo selvästi ennakoitu aiemmin -> positiivinen vaikutus tulevaan arvioon
10



Kehysriihessä 27.-28.8. 
paljon isoja (ja kalliita) 

asioita pöydällä!



Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi
Twitter: @lehtonenKL
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