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Harkinnanvarainen 
valtionosuuden 
korotus vaikeassa 
taloudellisessa 
tilanteessa oleville 
kunnille haussa nyt!

Harkinnanvaraista valtionosuuden 
korotusta myönnetään ensisijaisesti 
niille kunnille, joissa taloudellisten 
vaikeutuksien syyt ovat poikkeuksellisia 
ja tilapäisiä. Avustusta myönnettäessä 
otetaan huomioon myös paikalliset 
erityisolosuhteet. Korotuksen 
myöntämisen ehtona on, että kunta on 
hyväksynyt talouden tasapainotus-
suunnitelman.
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Hae nyt!
16.5. – 30.8.2019

10
milj. €

Hakemus 
VM:ään, kopio 
hakemuksesta 

Kuntaliittoon

17 kpl / 20.8.2019



Muutos OKM:n
valtionosuus-
päätökseen 
vuodelle 2019
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23.4.2019
5.8.2019

VALTIONOSUUS/RAHOITUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN (EUROA) VUODELLE 2
(LIITE OPETUS ‐JA KULTTUUR 295
Koulutuksen järjestäjä
 5.8.2019 1 2 3

Valtionosuus Valtionosuus Rahoituksen
/rahoitus /rahoitus muutos

aiemmin aiempaan
3 Kunta ‐79 794 234 ‐77 828 627 ‐1 965 607
Koko maa ‐79 794 234 ‐77 828 627 ‐1 965 607

002323 Kauhajoen kaupunki ‐610 476 ‐669 640 59 164
004343 Loviisan kaupunki ‐908 364 ‐913 477 5 113
008333 Taivassalon kunta ‐343 949 ‐334 701 ‐9 248
004843 Merikarvian kunta 146 333 156 040 ‐9 707
003043 Kustavin kunta ‐181 514 ‐167 642 ‐13 872
004073 Lapinjärven kunta ‐524 545 ‐497 324 ‐27 221
007533 Sibbo kommun ‐1 548 664 ‐1 305 204 ‐243 460
002613 Kittilän kunta 102 601 809 467 ‐706 866
008443 Tervon kunta ‐305 248 714 262 ‐1 019 510



Opetus- ja 
kulttuuritoimen 
ajankohtaisia
valtionavustus-
hakuja 2019
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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

pvh

Valtionavustus Hakuaika
OPH:n EU:n nuoriso-ohjelma- ja 
kansainvälistymisavustuksia

Elo-lokakuu 2019

VOS-teattereiden ja –orkestereiden
valtakunnallisesti/alueellisesti 
merkittävään toimintaan ja 
kehittämishankkeisiin

6.6.-3.9.2019

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan
harkinnanvarainen korotus v. 2020

2.9.-23.9.2019

Erityisavustus vähävaraisten perheiden 
lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen 
tukemiseksi edelleen jaettavaksi

19.8.-30.9.2019



Ennakolliset 
valtionosuuslaskelmat 
vuodelle 2020
Kuntaliiton ennakkolaskelma 19.8.2019
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Kuntaliitto julkaisi 
ennakkolaskelman 
vuoden 2020 
valtionosuuksista 
8.5.2019 ja päivitti 
laskelmaa 
19.8.2019

Päivityksessä 19.8.2019 
on otettu huomioon VM:n 
ehdotus valtion vuoden 
2020 talousarvioksi 
(16.8.2019)



Valtionosuudet 
vuonna 2020

Kuntaliiton 
ennakkolaskelma 19.8.2019

Indeksikorotus

+2,7 %
Väestötiedot

31.12.2018

Veromenetysten
kompensaatiot

312 milj. €
uutta v. 2020

Perustoimeen-
tulotuen rah. osuus

-360
milj. €

Omarahoitusosuus

3 664
euroa / asukas

(3 525 €/as)

Valtionosuus%

25,47 %
(25,37 %)

Kiky
-234 

milj. €
Tasausraja

3 790
€/asukas

Kotikunta-
korvauksen
perusosa

6 817
euroa



Valtionosuudet 
vuonna 2020
Kuntaliiton 
ennakkolaskelma 19.8.2019

EI PÄIVITETTY

• Sairastavuus (lähde: Kela)
• Koulutustausta (lähde: TK)
• Työpaikkaomavaraisuus 

(lähde: TK)
• Saaristo-osakuntaväestö 

(lähde: TK)
• Tulopohjan tasaus 

(lopullisilla v. 2018 
verotiedoilla)

ON PÄIVITETTY

• Ikäryhmittäiset 
asukasmäärät (31.12.2018, 
lähde: Tilastokeskus)

• Tiedot työllisistä ja 
työvoimasta (lähde: TEM)

• Kieliryhmittäiset 
asukasmäärät (31.12.2018, 
lähde: TK)

• Tulopohjan tasaus (28.7. 
verotiedoilla)

• Perustoimeentulotuen 
kuntien rahoitus-
osuus -360 milj. €

• Kilpailukykysopimus; 
työajan pidennys -234 milj. €

• Harkkarit -10 milj. €
• Digikannustin -40 milj. €

VÄHENNYKSIÄ MM.



Indeksikorotus 
on + 2,7 %
(+187 milj. €) 
vuonna 2020

Lähde: Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023 (4.4.2019), liite 3 (s. 80).

Muutokset 2019 --> 2020
87 212 470 kust.jaon tarkistus ja tehtävämuutokset
18 206 518 määräytymistekijät

186 769 516 indeksikorotus +2,7 %



Miten ennakoida 
valtionosuuksia 
kehyskaudella 
2021-2023?



Valtionosuudessa vuonna 2020 huomioon 
otettavia eriä
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Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta 
lisäävät Milj. euroa

Kiky-leikkauksen pienentyminen
lomarahaleikkauksen päättymisen takia* +264

Kompensaatio vuosien 2019-2022 kustannusten-
jaon tarkistuksista, jotta kiky-lomarahaleikkaus ei 
leikkaisi valtionosuutta kahteen kertaan

+237

Indeksikorotus (+2,7 %) +187

Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon 
tarkistus +102

Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutosten 
vaikutus +18

Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta  
vähentävät Milj. euroa

Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen
uutta -23 
yht. -89

Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä (siirto momentille 
28.90.32), yhteensä -40

Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta, uutta
säästöä vuonna 2020

uutta -10
yht. -56

Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen 
muutos -23

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutokset 
vuonna 2020 Milj. euroa

Lastensuojelun jälkihuollon laajennus +12
A1-kielen opetuksen varhentaminen +7,5
Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus +7,1
Varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen +6,7
Perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen +2,0
Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen 
sairaalaksi +1,0

* HUOM! Kiky-leikkausta kuitenkin jää valtionosuuteen -234 milj. euroa
työajan pidennyksestä johtuen
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Taloustorstait 
• TO 22.8.2019
• TO 10.10.2019
• TO 5.12.2019

Lisätiedot ja aihetoiveet:
• kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, 

sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090 
• hallinto- ja viestintäkoordinaattori

Tuija Valkeinen, tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi, 
p. 050 548 1440

Kuntaliiton Taloustorstai
- ajankohtaistietoa kuntien taloudesta



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Kiitokset 
mielenkiinnosta!
Sanna Lehtonen
050 5759090
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
@lehtonenKL


