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Kuntien tukeminen 2020

• Hallitus päätti vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa 

kattavasta, noin 1,4 mrd. euron 

toimenpidekokonaisuudesta, jolla helpotettiin 

koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista 

johtuvia kuntien talouden haasteita. 

• Hallitus on syksyn budjettiriihen yhteydessä päättänyt lisätä 

kuntien tukea vuodelle 2020 vielä 600 milj. eurolla. 

Lisäyksestä 400 milj. euroa kohdistetaan kuntien 

peruspalvelujen valtionosuuteen ja 200 milj. euroa 

sairaanhoitopiireille. Esitys sisältyy syksyn 2020 

lisätalousarvioon.

• Tuen tavoitteena on turvata kuntien peruspalveluita sekä 

auttaa lisäämään koronatilanteen hallinnan kannalta 

olennaisia palveluita.

• Peruspalvelujen valtionosuuden lisäys kohdistetaan kuntiin 

samalla tavalla kuin vuoden 2020 aikaisempi valtionosuuden 

lisäys (1/3 asukasmäärän perusteella ja 2/3 kunnallisveron 

jako-osuuksien suhteessa).



Kuntien tukeminen 2021

• Vuonna 2021 kuntia tuetaan kolmella toimenpiteellä, jotka 

vahvistavat kuntataloutta jo toteutettujen toimenpiteiden 

lisäksi yhteensä noin 850 milj. eurolla. 



Kuntien yhteisöveron jako-osuuden 

määräaikaisen korottamisen jatkaminen 

verovuodelle 2021

• Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 

prosenttiyksiköllä määräaikaisesti myös verovuonna 2021 

ja pysyvästi 2 prosenttiyksiköllä varhaiskasvatusmaksujen 

alentamisen johdosta. Valtion osuutta alennetaan 

vastaavasti.

• Muutos ei vaikuta yksittäisten kuntien jako-osuuksiin.

• Korotuksesta hyötyvät eniten ne kunnat, jotka saavat eniten 

yhteisöveroa. 

• Kuntien yhteisöveron tuottoon vaikuttaa lisäksi jo 

verovuodelle 2020 tehty jako-osuuden korotus, joka lisäsi 

kuntien yhteisöverotuloja 410 milj. eurolla vuonna 2020 

vuonna ja 110 milj. eurolla vuonna 2021. 



Peruspalvelujen valtionosuuden korottaminen

• Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään 280 milj. 

euron kertaluonteinen lisäys, jolla kompensoidaan kunnille 

muun muassa koronavirustilanteesta aiheutunutta 

verotulojen alenemista.

• Korotus jaetaan kunnille siten, että 1/3 kohdistetaan kuntiin 

niiden asukasmäärän perusteella ja 2/3 kohdistetaan 

kuntiin kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. 



Valtionosuuden harkinnanvaraisen korotuksen 

määrän kasvattaminen

• Peruspalvelujen valtionosuuteen vuodelle 2021 osoitetaan 

20 milj. euron lisäys kuntien valtionosuuden 

harkinnanvaraiseen korotukseen. 

• Vuonna 2021 valtionosuuden harkinnanvaraiseen 

korotukseen on käytettävissä yhteensä 30 milj. euroa. 

• Kunnalle voidaan maksaa hakemuksesta valtionosuuden 

korotusta, jos kunta on poikkeuksellisten tai tilapäisten 

taloudellisten vaikeuksien vuoksi lisätuen tarpeessa.



Muita vuonna 2021 kuntatalouteen vaikuttavia 

toimenpiteitä

• Oppivelvollisuuden laajentaminen, 16,1 milj. euroa (129 

milj. € v. 2024)

• Vanhuspalveluiden hoitajamitoitus, 53 milj. euroa (266 milj. 

€ v. 2024)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu-uudistus 

(maksujen menetys kompensoidaan 

valtionosuuslisäyksellä)

• Kunnat saavat laajeneviin tehtäviinsä täyden 

valtionrahoituksen.
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