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Suomen kansantalous kasvoi 2019 yhden 
prosentin, kasvu hiipui loppuvuonna

• Suomen talouskasvu oli viime 
vuonna ennakoitua hitaampaa

• Erityisesti rakentaminen supistui
• Viennin kasvu +7 %
• Yksityinen kulutus +1 %

• Talouskasvu hidastui vuoden 
viimeisellä neljänneksellä kaikilla 
toimialoilla, mutta kysyntäeristä 
heikkous näkyi erityisesti 
investoinneissa ja yksityisessä 
kulutuksessa
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Lähde: Tilastokeskus



Kansantalouden tilinpidon mukaan 
kuntasektorin tila 2019 heikoin ikinä
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Lähde: Tilastokeskus



Maailmantalous jo piristyi 
vuodenvaihteessa, mutta sitten:
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PTT: Hitaan toipumisen skenaario 
todennäköisin. BKT -6 % (2020)

• Nopea toipuminen: Talous 
palautuu kasvu-uralle vuoden 
loppupuolella. BKT supistuu 3 %

• Hidas toipuminen: 
Talousrajoitteita joudutaan 
jatkamaan Euroopassa ja USA:ssa 
pidempään kuin Kiinassa. BKT 
supistuu 6 %

• Pitkittyvä kriisi: Edellinen 
skenaario + globaali finanssikriisi. 
BKT supistuu 2020 ja 2021
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Lähde: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos



Miten koronapandemia 
vaikuttaa julkiseen 

talouteen?



“Kuntien taloustilanne oli 
vuonna 2019 poikkeuk-
sellisen vaikea. Siksi 
valtiovarainministeriö 
heikensi kuntatalouden 
ennustetta myös tuleville 
vuosille.”

Marja Paavonen
Finanssineuvos, VM

(HS 22.1.2020)

7.10.2019

Hallituksen
kehysriihi

7.4.2020

Julkisen talouden
Suunnitelma (JTS)

16.4.2020
Kuntatalous-
Ohjelma (KTO)



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



Koronapandemia heikentää erityisesti 
kuntien verotuottoja vuonna 2020
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Koronavirusepidemialla vähintään -1,8 miljardin 
euron vaikutus* kuntatalouteen vuonna 2020

Koronavirusepidemian arvioidut 
vaikutukset
• Kunnallis- ja yhteisöverotulot** 

(yhteensä yli -700 milj. €)

• Sote-menojen kasvu 
yli -400+ miljoonaa euroa

• Maksu- ja myyntituottojen
noin -200 miljoonaa euroa

• Muut vaikutukset heikentävät 
kuntataloutta yli -100 miljoonaa euroa

Kunnallisvero-
tulojen 

pieneneminen
38 %

Yhteistöveron 
tuoton 

pieneneminen
20 %

Sote-menojen 
kasvu 

heikentää 
kuntataloutta

30 %

Muiden menojen 
muutoksen 

vaikutus 
kuntatalouteen 

(netto)

Maksu- ja 
myyntituottojen 
pieneneminen

-1 800
milj. euroa

-700

-400

+400

-100
-200

6.4.2020

* Kysely 24 suurimman kaupungin talousjohtajille 22.3.2020. 
Veroarviot pohjautuvat Kuntaliiton verokehikon (3.4.2020) muutos 
suhteessa maaliskuun verokehikkoon. 
** Arvio ei sisällä valtion verokompensaation (550 milj. ) osuutta



Kunnat vaativat tukimiljardia, mutta 
valtio pidättyväinen
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Miljardiluokan paine viime syksyn 
kuntatalouden ennusteeseen
• Uusi kuntatalouden 

kehitysarvio julkaistaan 
16.4.2020    
(kuntatalousohjelma, kevät 
2020)

• Kehitysarvio heikkenee viime 
syksyn arviosta sekä 
suhdannetilanteen jäähtymisen 
että koronavaikutusten vuoksi

• Tilikauden tulokseen v. 2020 
kohdistuu 1,0-1,5 miljardin 
euron paine alaspäin
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Lähde: Kuntatatalousohjelma, syksy 2019
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22.3.
Kuntaliitto.fi

Vaikutus
kuntatalouteen

vähintään

1,5
miljardia

euroa



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Minna Punakallio
+358 751 5175
minna.punakallio@kuntaliitto.fi
@MinnaPunakallio

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
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