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Valtion vuoden 2021 talousarvion valmistelu 



Valtiovarainministeriö julkaisi oman 
talousarvioehdotuksensa vuodelle 2021

• Talousarvioehdotus löytyy VM:n 
nettisivuilta

• Kuntaliiton analyysi riihi-
päätöksistä löytyy 
pääekonomistin palstalta

• VM:n budjettiehdotus käynnisti 
toden teolla myös syksyn 
kuntatalousohjelman valmistelun

• Ohjelman pääpaino vuoden 2021 
päätösten ja vaikutusten 
kuvaamisessa
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https://budjetti.vm.fi/indox/tae/frame_year.jsp?year=2021&lang=fi
https://www.kuntaliitto.fi/talous/paaekonomistin-palsta/vmn-riihiehdotukset-vievat-eteenpain-kuntien-tehtavien-laajennuksia


“VM:n 
talousarvioehdotus 
oli tekninen ja 
yllätyksetön”

Minna Punakallio 
pääekonomisti
@MinnaPunakallio



“Hallituksen linjaukset 
lisäävät kuntien menoja ja 

tuloja vuonna 2021”



Valtiovarainministeriön 
budjettiehdotus 2021
• Ei huomioinut tarpeeksi 

koronapandemian vuodelle 2021 
ulottuvia vaikutuksia

• Vei eteenpäin julkisen sektorin 
tehtävien laajennuksia, vaikka samaan 
aikaan taloutta pitää sopeuttaa

• Sisältää työmarkkinaratkaisusta 
huolimatta edelleen vuosityöaikaan 
liittyvän kiky-vähennyksen

Kritisoitavaa:
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Lähde: Kuntaliitto 
https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/korona-heikentaa-
kuntataloutta-17-miljardia-euroa-vuonna-2021-ratkaisut-
kuntien
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Kuntanäkymät: Paikallishallinnon tulojen ja menojen 
erotus eli nettoluotonanto 1975-2024

Vuoden 2019 
nettoluotonanto 
oli 
paikallishallinnon 
tilastohistorian 
heikoin lukema.
Vuodesta 2021 
uhkaa tulla 
sitäkin heikompi.

Ennusteen mukaan nettoluotonanto -2,8 mrd. euroa vuonna 2019.

Lähteet: Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus kesä 2020



Hallituksen budjettiriihi 
14.-15.9.2020



Ensi vuoden valtion talousarvio

Työllisyystoimet

Julkisen talouden kestävyystiekartta; pitkän aikavälin toimet

EU:n elpymistoimet

Tulevaisuusinvestoinnit

Koronaepidemiaan liittyvät jälkihoito- ja jälleenrakennustoimet

Käsittelyssä ainakin:

Hallituksen budjettiriiheen kasautuu 
painavaa asiaa. Moni ennakoi riiheen 
myös lihavaa riitaa.

14.-15. 
syyskuuta 
2020

8 Lähde: valtiovarainministeriön talousarvioehdotus 2021



Budjettiriihipäätösten 
jälkeen valmistelu jatkuu
Budjetti, budjettilait ja kuntatalousohjelma julkaistaan 

5.10.2020



“Jo sitä ennen 
talousarvioiden laadintaan 
saa tukea Kuntaliitosta.”



Käytössänne veroennustekehikko, 
valtionosuuslaskuri, koulutukset ja 
PALJON muuta
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Minna Punakallio
+358 9 771 2095
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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