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Kuntatalouden 
tukipaketti ja 

koronan 
kuntatalous-

vaikutus



Kuntatalouteen
lähes

1,7
mrd. euroa



Hallituksen neljäs lisätalousarvio 2.6.2020

Kuntatalouden neliosainen tukipaketti 
koronaepidemian vaikutuksiin
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Valtionosuuden 
korotus 

770 milj. €

Yhteisöveron jako-
osuuden korotus 

+10 %-yks.
430 milj. €

Tuki 
sairaanhoito-

piireille
200 milj. €

Valtion-
avustuksina 

myönnettävä tuki
260 milj. €





Päivitys vaikutusarvioon 14.5.2020

Koronavirusepidemialla yli -1,9 miljardin euron
vaikutus kuntatalouteen vuonna 2020
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Muiden 
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Maksutuottojen 
pieneneminen

Myyntituottojen 
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Perusterveydenhuollon 
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menojen kasvu
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kompensaatio

547
milj. €

vuonna 2020 
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Muut 
kuntatalouden 
ajankohtaiset



Veronmaksulykkäyksen tilapäinen 
korvaus kirjanpidossa vuonna 2020
• Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 

päättänyt antaa oma-aloitteisen 
lausunnon verotulojen viivästymisestä 
maksettavien korvausten käsittelystä 
kuntien kirjanpidossa

• Kuntajaosto käsittelee asiaa 
seuraavan kerran 19.5.2020

9

547
miljoonaa 

euroa



Yksinyrittäjien koronatuki

• Poikkeuksellinen järjestely, joka pistettiin 
pystyy pikaisesti

• Kaikki kunnat mukana

• Hakemuksien vastaanotto ja käsittely 
käyntiin ripeästi: 60 % kunnista avasi 
haun viikon sisällä ohjeista

• 250 miljoonan euron määräraha näyttää 
tällä tahdilla riittävän

• Yksinyrittäjät voivat hakea tukea 30.9. 
saakka

10 Jarkko Huovinen 14.5.2020



Suomen Kuntaliiton hallitus 
antaa lopullisen 

lausuntonsa seuraavassa 
kokouksessaan 28.5.2020
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13 Lähde: Kuntaliitto.fi, Pääekonomistin palsta

Kuntatalouden vuosikello

• Seuraava päivitys veroennuste-
kehikkoon viikolla 26

• Vuoden 2021 ennakollisia 
valtionosuuslaskelmia
• Kuntaliitto 28.4.2020
• VM 28.5.2020
• KL päivitys 18.6.2020
• VM päivitys syys-lokakuu 2020
• KL päivitys marraskuu (x 2?)
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koronaepidemian vaikutuksiin
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Valtionosuuden 
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Yhteisöveron jako-
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Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Peruspalvelujen valtionosuuteen  
770 miljoonan euron korotus
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#tukipaketti

• Korotuksesta 550 miljoonaa euroa jaetaan kuntien 
välillä
• 1/3 (180 milj. euroa) tasasuuruisesti (€/as) kaikille 

kunnille
• 2/3 (370 milj. euroa) kunnallisverojen jako-osuuksien 

suhteessa

• Korotuksesta 110 miljoonaa euroa jaetaan kuntien 
välillä lapsi-ikäluokkien suhteessa

• Korotuksesta 60 miljoonaa euroa jaetaan kuntien 
välillä ikäihmisten väestöosuuteen perustuen

• Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus lisääntyy 
50 miljoonaa euroa



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Kunnille entistä suurempi osuus 
yritysten maksamista yhteisöveroista
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#tukipaketti

• Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta nousee          
32 prosentista 42 prosenttiin vuodeksi 2020

• Jako-osuuden korotuksen vaikutus kuntien 
talouteen riippuu yhteisöveron kertymästä ts. 
yritysten taloustilanteen kehittymisestä vuonna 2020

• KL veroennustekehikko 3.4. 490 milj. €
• Kuntatalousohjelma 16.4. 520 milj. €
• KL skenaariokehikko 29.4. 376 milj. €
• KL veroennustekehikko 20.5. 430 milj. €



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Sairaanhoitopiireille 200 miljoonan 
euron avustus koronakustannuksiin
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#tukipaketti

• Suoraan sairaanhoitopiireille maksettavalla   
200 miljoonan euron valtionavustuksella 
korvataan vuoden 2020 kustannuksia, jotka 
aiheutuvat
• koronapotilaiden hoidosta ja 
• pandemiaan varautumisesta.

• Avustuksella voidaan korvata myös 
sairaanhoitopiirien mahdollisia alijäämiä

• Tarkemmat jakoperusteet ja hakuohjeet 
julkaistaan myöhemmin



Lisätalousarvion (2.6.) kuntatalouden neliosainen tukipaketti 

Kuntia tuetaan eri tehtäviin 
myönnettävillä valtionavustuksilla
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#tukipaketti

• OKM: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäminen (159 milj. euroa)
• Perusopetus 70 milj. €
• Varhaiskasvatus 14 milj. €
• Lukiokoulutus 17 milj. €
• Ammatillinen 30 milj. €
• Harrastaminen 10 milj. €
• Nuorisotyö 12 milj. €

• YM, LVM, TEM: Kestävän elvytyksen 
toimenpiteitä ja avustuksia ml. tuki 
joukkoliikenteelle (100 milj. euroa)


