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Hallituksen päätökset syksyyn 2020 mennessä

Koronatuet kunnille 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 Yhteensä

Valtionosuuden lisäys mm. kunnallisverotulojen   
menetysten, maskihankintojen ja muiden 722

koronavaikutusten (€/asukas) kompensointiin 400 46 1 168
Lisäys harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen 50 20 70
Yhteisöveron jako-osuuden +10 %-yksikön korotus 410 550 110 1 070
Sairaanhoitopiirien suora tuki valtiolta 600 600
Testaus-, jäljitys- ym. koronakustannusten korvaus 350 1 660 2 010
Hoitovelan purku (450 miljoonaa vuosina 2021-2023) 150 150 150 450
Joukkoliikenteen tuet 200 200
OKM:n korona-avustukset 159 75 75 309
Veronmaksulykkäyksen kompensaatio 114 -86 -37

YHTEENSÄ 3 005 2 415 298 150 0 5 868
Kiky-sopimukseen liittyvän vos-leikkauksen jääminen -78 0 -234 -234 -234
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Koronatuet
Valtionosuutena vai valtionavustuksena?

Vuonna 2020

350
milj. €

Vuonna 2021

1 660
milj. €





Hallituksen kehysriihi 4/2020, budjettiriihi 9/2020 ja vuoden 2020 lisätalousarviot

Kuntien tukeminen 2020 ja 2021

Kuntatalouden tukipaketti 
valtion v. 2020 4. lisä-
talousarviossa 2.6.2020 

Budjettiriihen päätökset 
16.9.2020 kuntatalouden 

lisätuesta

Kuntien peruspalveluiden 
rahoitukseen kohdistuvat 

leikkaukset

Voimassa toistaiseksi

Määräaikainen
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”Kuntapäättäjiltä vaaditaan 
nyt erityisen varovaisia 

askeleita.

Yksi valtion tukipaketti ei 
taloutta pelasta eikä 

ainakaan sen suuntaa oikaise. 
Sen voivat tehdä vain kuntien 

luottamushenkilöt itse.”
Länsi-Suomi, pääkirjoitus 25.10.2020











Valtionosuuksista
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• 146 kaupunkia ja kuntaa haki 
yhteensä 342 milj. euroa

• HUOM! Hakuaika päättyi 
ennen budjettiriihessä 
päätettyä koronan 
lisätukipakettia

• Hakijoina mm. 9/11 suurinta 
kaupunkia

• Jaossa  10 + 50 milj. euroa
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Päätökset harkinnanvaraisesta valtionosuuden 
korotuksesta vuodelle 2020 tehdään 19.11.



Kuntaliiton valtionosuuslaskelmat 
vuodelle 2020 on päivitetty 5.11.



Valtionosuuden korotuksena vuonna 2020 
maksettavat koronatuet koottu omaksi 
taulukokseen valtionosuuslaskelman oheen



Kuntien koronatuet vuonna 2020
Lähes puolet valtionosuuden lisäyksestä 
jaettiin kunnallisverojen suhteessa

• Kuntien vuoden 2020 koronatuista (1 472 milj. €)    
yli 40 % jaettiin kaupungeille ja kunnille 
kunnallisverotulojen suhteessa.

• Valtion 7. lisätalousarviossa (10/2020) päätetty 
testaus- ja jäljityskustannusten korvaus (350 milj. €) 
jaetaan vuonna 2020 kaupungeille ja kunnille 
laskennallisesti valtionosuutena. Jakoperusteena on 
1) koronapandemiaan liittyvien testien määrä 
sairaanhoitopiireittäin ja 2) kunnan asukasmäärä. 

• Vuonna 2021 testauskustannusten korvaus 
maksettaneen valtionavustuksena toteutuneita 
kustannuksia vastaan.

637

309

177

350
Koronatuet

1 472
milj. euroa

Kunnallis-
verojen

suhteessa

43 %
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Euroa / asukas
-tasasuuruisesti

21 %

Euroa / 
ikäryhmä

12 %

SHP:ien
testien

suhteessa

24 %



Kuntaliiton ennakollinen valtionosuus-
laskelma vuodelle 2021 on päivitetty 5.11.





Kiitos!
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p. 050-5759090
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