
Valtion-
osuudet
vuonna

2021
Sirklaa ajankohtaisen

tiedon äärelle
viikolla 2!

Valtionosuus koostuu
hallinnollisesti kahdesta

osasta, VM:n ja OKM:n
valtionosuuksista.

Jos käytät ministeriöiden
julkaisemia laskelmia, muista

summata ne keskenään!
Kuntaliiton laskelmassa

valtionosuuden erät on valmiiksi
laskettu yhteen.

10.1.2021  @lehtonenKL



Kunnille myönnetään
valtionosuuksia
vuonna 2021
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ja veromenetysten
korvauksia

7 593
miljoonaa euroa

2 362
miljoonaa euroa

9 955

+ OKM -60
VM 7 653



Kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaus vuonna 2020
Lähde: KL 12.1.2021

A B C D E = B + D F G I J K N
Kunta Asukas- Kunnan siitä: Muut opetus- Valtion- Verotulomenetysten Verotulojen maksun Kotikunta-

luku perus- Verotuloihin ja kulttuuri- osuudet korvaus lykkäysmenettely, MUUTOS korvaus,
palvelujen perustuva toimen yhteensä kompensaatio 2019 --> 2020 netto

valtionosuus valtionosuuden valtionosuudet mom. 28.90.35 mom. 28.90.35
(mom. 28.90.30) tasaus

31.12.2018 2020 OKM 18.12.2020 2020 VM 30.12.2019 VM 5.10.2020 euroa €/asukas euroa prosenttia €/asukas 2020 yhteensä €/kuukausi

Kaikki kunnat 5 488 130 8 567 597 973 779 336 001 -8 026 872 8 559 571 101 2 269 000 015 114 000 000 10 942 571 116 1 994 10 942 571 116 127,1 % 1 994 -184 340 840 10 758 230 276 896 519 190

5 Alajärvi 9 700 31 755 297 9 748 283 1 199 007 32 954 304 5 575 746 141 165 38 671 215 3 987 38 671 210 110,9 % 3 987 2 389 283 41 060 498 3 421 708
9 Alavieska 2 573 9 151 499 2 744 122 -545 156 8 606 343 1 454 876 38 000 10 099 219 3 925 10 099 210 113,5 % 3 925 100 593 10 199 811 849 984

10 Alavus 11 544 36 872 309 11 696 994 -661 182 36 211 127 6 731 746 169 174 43 112 048 3 735 43 112 038 112,8 % 3 735 -94 639 43 017 409 3 584 784
16 Asikkala 8 149 18 411 477 4 537 700 -559 219 17 852 258 3 888 867 147 973 21 889 098 2 686 21 889 082 118,6 % 2 686 1 111 183 23 000 282 1 916 690

kompensaatio (G)

H = E + F + G O
Valtionosuudet (E),

verotulomen.
korvaus (F) ja Maksatus

Mitä Kuntaliiton valtionosuuslaskelma kertoo?

Valtionosuuslaskelman räjäytys
Valtionosuusjärjestelmä on

hallinnollisesti kaksiosainen.
VM:n että OKM:n

valtionosuudet tulee muistaa
laskea yhteen arvioitaessa

kunnalle myönnetyn
valtionosuuden

kokonaismäärää.

Peruspalvelujen valtionosuus (VM) on
rakenteellisesti kolmiosainen. Se muodostuu

1) kustannuserojen tasauksen, 2) tulopohjan tasauksen
ja 3) muiden erien summana. Näistä tulopohjan tasaus
on erotettu tässä laskelmassa omaksi sarakkeekseen

sen yhteiskunnallisen kiinnostavuuden takia.

”Valtionosuudet yhteensä”
(nk. oikea valtionosuus =
VM + OKM) on euromäärä,
joka kunnille myönnetään

peruspalvelujen
järjestämiseen.

Kun verotukseen tehdään muutoksia (verovähennyksiä
lisätään), kuntien verotulot pienenevät. Näitä on

kompensoitu kunnille jo usean hallituskauden ajan
lisäämällä veromenetystä vastaava euromäärä kunnan
valtionosuuteen. Tämä nykyään verotulomenetysten

korvauksen nimellä maksettava euromäärä ei siis liity
valtionosuuteen mitenkään, mutta valtionosuusjärjestelmää
käytetään veromenetysten kompensaatioiden maksamiseen.

Sarake H vastaa sitä euromäärää, joka
kuntien kirjanpidossa kirjataan

valtionosuudeksi. Tähän lasketaan yhteen
”oikea valtionosuus” (sarake E) ja

verotulomenetysten korvaukset (F + G).

Valtionosuuksia maksettaessa
em. eriin yhdistetään vielä
kotikuntakorvakorvaukset.

Ne eivät ole kirjanpidollisesti
valtionosuutta, vaan

asiakaspalvelujen ostoja /
myyntituloja toisilta kunnilta,

mutta maksetaan kunnille
valtionosuuksien yhteydessä.
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2020

25,67 %

74,33 %

27 705
mrd. euroa

VALTIO

KUNNAT

= 7 112
milj. euroa

= 20 593
milj. euroa

Peruspalvelujen* kustannuksista
koko maassa rahoittaa

*) Sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatus, esiopetus,
perusopetus, kirjastot, tietyt kulttuuripalvelut 12.1.2021  @lehtonenKL

Valtionosuutta myönnetään peruspalveluihin



Valtionosuusprosentti

Indeksikorotus

Laskennalliset kustannukset
valtionosuuden perusteena

25,67
25,49 %

vuonna 2020

+2,4 %
2020  2021

27,7
mrd. euroa
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OKM:n valtionosuuden
lähdetiedot kerättiin vuonna

2021 ensimmäistä kertaa
KOSKI-järjestelmästä
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HUOM! HUOM!

Tarkista
OKM:n valtionosuuden

laskenta!

Huomasitko
virheen?

Tee oikaisupyyntö
OKM:ään maaliskuun
loppuun mennessä!
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Koronatuet
lisäävät

valtionosuutta
46 milj. euroa
vuonna 2021

46,4 miljoonan euron valtionosuuden
lisäyksestä 15,4 miljoonaa euroa jaetaan

kunnille asukasmäärän mukaan (2,80 €/as).

31,0 miljoonaa euroa jaetaan kunnille
verovuoden 2020 verontilityksissä

sovellettavien kunnallisveron jako-osuuksien
mukaisessa suhteessa.

• Päätökset vuoden 2020 2. LTA 9.4. ja 5. LTA 3.9.
• Euromäärä pieneni vuoden 2020 aikana ennakolta arvioidusta 547  118  114 milj. euroon
• Vaikuttaa vuoden 2020 (+), mutta myös vuosien 2021 (-) ja 2022 (-) valtionosuusmaksatukseen.
• Sisältyy valtion budjetissa erään ”Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista

verotulojen menetyksistä” (mom. 28.90.35). Samalla momentilla myös kaikki muut vuosina 2010-
2021 tehdyt veromenetysten korvaukset (2 450 milj. euroa).

• Kuntien kirjanpidossa käsitellään kuten muutkin verotulomenetysten korvaukset, eli sisältyvät
valtionosuuksiin.

• Tilapäinen korvaus lisäsi vuonna 2020 valtionosuutta +114 milj. euroa, ja vähentää valtionosuutta
-88 milj. euroa vuonna 2021 ja -35 milj. euroa vuonna 2022.

• Kuntaliiton valtionosuuslaskelmassa sisältyy erään ”Verotulomenetysten korvaus (mom.
28.90.35)”, sarake F

• VM:n valtionosuuslaskelmassa sisältyy taulukkoon / välilehteen ”Verokompensaatiot”, sarake S

Koronavirusepidemian tukipakettiin vuonna 2020 liittynyt yritysten

Veronmaksulykkäysten kunnille aiheuttamien
verotulomenetysten tilapäinen korvaus
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• iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen
laitoshoidon henkilöstömitoitus (52,8 milj. €)

• oppivelvollisuuden laajentaminen, perusopetuksen osuus (5,9 milj. €)
• subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajentaminen (9,9 milj. €)
• varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (9,3 milj. €)
• A1-kielen opetuksen aloittamisen varhennus (4,5 milj. €)
• lastensuojelun jälkihuollon laajennus (12 milj. €)
• sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistus (17 milj. €)

Täysimääräisellä (100 %) valtionosuudella
rahoitetaan vuonna 2021 peruspalvelujen
valtionosuutta (VM) lisäämällä
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• kuntien rahoitusosuus toisen asteen koulutukseen (yht. -1 474 milj. €)
• mistä lukiokoulutus -86 €/as ja ammatillinen koulutus -182 €/as

• kuntien rahoitusosuus (50 %) perustoimeentulotukeen (yht. -337 milj. €)
• indeksileikkaukset vuosina 2016-2019 (yht. -244 milj. €)
• kuntien rahoitusosuus lääkintä- ja lääkärihelikopteritoimintaan (-4,10 €/as,

yht. -22,5 milj. €)
• pitkäaikaistyöttömien eläketuen menoihin liittyvä vähennys (-2,47 €/as,

yht. -13,6 milj. €)
• digitalisaation kannustinjärjestelmän rahoitus
• kriisikuntien harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen rahoitus
• harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen rahoitus

Kuntien valtionosuutta vähentävät vuonna 2021

Kukin
-1,82 €/as /
-10 milj. €
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Kiky-leikkausta
(-234 milj. €)

ei tehdä vuonna 2021
Kilpailukykysopimuksen voimassa olo päättyi
1.9.2020. Kiky-sopimukseen liittynyt kuntien
valtionosuuden leikkaus päätettiin kuitenkin
jättää pysyväksi osaksi kuntien valtionrahoitusta.

Vuonna 2021 leikkausta ei kuitenkaan tehdä.

Tämä lisää valtionosuutta kiky-leikkauksen
verran eli +234 miljoonaa euroa (42,51 €/as)
vuonna 2021.
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AMK-opiskelijoiden
terveydenhuolto
siirtyi kunnilta

YTHS:lle 1.1.2021
Kuntien kustannusten arvioidaan
pienenevän muutoksen johdosta
-32 miljoonaa euroa vuonna 2021.

Vastaava euromäärä vähennetään
valtionosuuksista.

Teknisesti vähennys tehdään sekä
kustannuspohjaa (perushintoja) alentamalla
että valtionosuusprosenttia pienentämällä.

11.1.2021  @lehtonenKL



Kotikuntakorvauksen
perusosa

Porrastukset:

7 112,84
vuonna 2021
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Kaikki kunnat
rahoittavat
-1,82 €/asukas

13.1.2021  @lehtonenKL

Koronatukena
harkkareita
lisätään

10
milj. euroa

20
milj. euroa

30

Harkinnanvarainen
valtionosuuden korotus 2021



Koronaepidemian kuntatalouden tuki
Korvaako valtio koululaisten
maskihankinnat?

Hallitus päätti valtion vuoden 2020 seitsemännessä
lisätalousarviossa lisätä kuntien yleiskatteista vuoden 2020
peruspalvelujen valtionosuutta 400 miljoonalla eurolla. Tästä
noin 1,1 % eli 4,3 milj. euroa on tarkoitettu ”korvaamaan
kunnille koululaisille ja opiskelijoille tehtäviä kasvomaski-
hankintoja”. Euromäärä jaetaan kuntien välillä tasasuuruisesti
24,07 €/13-15-vuotias.

Päätöksiä vuoden 2021 maskihankintojen korvaamisesta ei ole
tehty.

Vuonna 2020

24,07
€ / 13-15-v.

Vuonna 2021

?
€ / 13-15-v.
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Opetus- ja
kulttuuritoimen
ajankohtaisia
valtionavustus-
hakuja 2021

19

AJANKOHTAISET VALTIONAVUSTUSTÄRPIT Tammikuu

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 päättyy

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen
henkilöstökoulutukset
https://www.oph.fi/fi/funding-release/valtionavustukset-opetustoimen-
ja-varhaiskasvatuksen-henkilostokoulutuksiin-0

19.2.2021

Kulttuurimatkailun kehittämishankkeet
https://minedu.fi/-/kulttuurimatkailun-kehittamishankkeet-erityisavustus

Ks. Linkki

HUOM!
Kuntia koskevien
valtionavustusten

kehittäminen
seuraavassa

Taloustorstaissa 4.2.

HUOM! HUOM!

Tarkista
KOSKI-tiedot
kuntoon HETI!



Kustannustason
muutos 2019-2020

+0,9 %
 Kerroin 1,009

Lastensuojelun
vuoksi sijoitetun
oppilaan korvaus

Laki 1704/2009, 41 §

Pääperiaatteet
• Opetuksen järjestäjällä

laskutusoikeus
• Kotikunnalla

maksuvelvollisuus
• Nettokustannukset oikeus

laskuttaa aiheuttamis-
periaatteen mukaisesti

• Erillistä kuntien välistä
sopimusta ei tarvita

• HUOM! Laskutusoikeus
koskee vain sijoitettuja lapsia
(ei ketä tahansa muun kuntalaisia)

Soten eteneminen

8.12.

Laskelmat päivittyvät
helmikuussa 2021



www.kuntaliitto.fi

Kehysriihi,
hallituksen puoliväliriihi,

alustavan aikataulun
mukaan

20-21.4.2021

Kevään
kuntatalousohjelma
julkaistaan alustavan
aikataulun mukaan

30.4.2021

Tärkeitä päivämääriä 2021

Kalenterimerkintä
Kuntaliiton Taloustorstait 2021

Kevään Taloustorstai-lähetykset
• to 4.2.2021 klo 9.30-12
• to 18.3.2021 klo 9.30-12
• to 29.4.2021 klo 9.30-12
• to 10.6.2021 klo 9.30-12

Syksyn Taloustorstai-lähetykset
• to 19.8.2021 klo 9.30-12
• to 7.10.2021 klo 9.30-12
• to 25.11.2021 klo 9.30-12



Kiitos!
Sanna Lehtonen

Suomen Kuntaliitto
p. 050-5759090

Sanna.Lehtonen@Kuntaliitto.fi

Twitter: @lehtonenKL

HUOM!
Työvapaalla

26.1.2021
alkaen


