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1.1. ELÄKEJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 
 

Keskeinen sisältö: 

Työurasopimuksen, kehyspäätösten sekä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan työurien piden-
täminen on keskeinen toimenpide yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden vahvistamisessa. Tähän 
tavoitteen saavuttaminen edellyttää työeläkejärjestelmän kokonaisvaltaista läpikäyntiä.  Uudistuk-
sen yhteydessä tarkastellaan eläkejärjestelmän kaikki elementit ja arvioidaan niiden muutostar-
peet. Työ kattaa laajasti maksut, etuudet, karttumat sekä niiden vaikutukset työuriin. 

Asiasta on valmistunut vuoden 2013 aikana useita pohjaselvityksiä sekä Jukka Pekkarisen asiantun-
tijaryhmän raportti. Näiden pohjalta Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat työurien pidentä-
miseksi työurasopimuksessa (22.3.2012) sovitun mukaisesti ratkaisun seuraavaksi työeläkeuudis-
tukseksi. Sopimusneuvottelujen tulee valmistua vuoden 2014 syksyyn mennessä. Neuvottelujen 
pohjalta lainsäädäntöuudistukset valmistellaan kolmikannassa sosiaali- ja terveysministeriössä. 

 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Neuvottelutuloksesta riippuen merkittävätkin vaikutukset  taloudelliseen kestävyyteen, lisäksi voi 
olla pienehköjä vaikutuksia Myel-, Yel- ja Vael-kustannuksiin. 

 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

HE työeläkeuudistuksesta. 

 

Toimeenpanoaikataulu: 

Järjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Tavoitteena on, että 
kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset annetaan eduskunnalle heti vuoden 
2015 eduskuntavaalien jälkeen ja uudistus tulee voimaan viimeistään vuoden 2017 alusta. 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 
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1.2 IKÄÄNTYNEIDEN TYÖLLISTYMINEN 
 

1. Esityksen substanssiydin 
A. Voimassa oleva lainsäädäntö: 
- Ikääntyneiden työntekijöiden ja työnhakijoiden asemaan vaikuttava voimassa oleva työ-, työtur-

vallisuus- ja työterveyshuoltolainsäädäntö ovat ajan tasalla.   
- Taustamuistiossa on laaja selvitys siitä, voidaanko työvoiman vähentämisjärjestystä koskevalla 

sääntelyllä parantaa ikääntyneiden asemaa kollektiivissa irtisanomisissa. Työryhmä katsoi, että 
Ruotsin lainsäädännössä omaksutun kaltainen järjestelmän aiheuttaisi monia ongelmia sekä 
työmarkkinoilla että lainsäädännössä eikä siten pitänyt sellaista järjestelmää tarkoituksenmukai-
sena.   

Eduskunnan käsittelyssä oleva lainsäädäntö 
- Ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva lakipaketti; yhteistoimintalakien henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmia koskevissa muutoksissa otettu huomioon ikääntyneiden sekä työttömyys- 
ja työkyvyttömyysuhan alaisten tarpeet. Muutokset tulleet voimaan 1.1.2014 ja niiden täytän-
töönpanoon (markkinointiin) hyvän henkilöstöpolitiikan perustana on panostettava (sisältäen 
osaamisen kehittämiseen varatun taloudellisen kannusteen täysimääräisen käytön ).   

- Työttömyysturvalain muutos, joka koskee työnantajan omavastuumaksun suuruutta irtisanotta-
essa ikääntyneitä työntekijöitä. Muutokset tulleet voimaan 1.1.2014. 

Tulossa oleva lainsäädäntö 
- Yhdenvertaisuuslain kokonaisuudistus (helmikuu 2014) Esityksessä tullaan kiinnittämään erityistä 

huomiota ikään kiellettynä syrjintäperusteena ja toisaalta ikään perustuvaan erilaiseen kohte-
luun oikeuttamisperusteena (työllisyys- ja työmarkkinoita koskeva peruste), jotta ikääntyneille 
suunnattavat erityistoimet olisivat mahdollisia yhdenvertaisuuden näkökulmasta.  

- Pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien työllistymisedelly-
tysten parantamista jatketaan omien hankkeidensa puitteissa. 
-->  Muilta osin palvelussuhdelainsäädännössä ei näytä olevan sellaisia muutostarpeita, jotka 
olisi tarpeen toteuttaa ennen eläkeratkaisuja. 

B. Voimassa olevien ja uusien säännösten toimeenpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota ikään-
tyneiden aseman parantamiseksi.  

- Työterveyshuollon ja työnantajan välistä yhteistyötä tulee parantaa ja valtioneuvoston asetuksen 
708/2013 tarjoamia välineitä käyttää ikääntyneiden työssä jaksamisen edistämiseksi. Työterveys-
huoltopalvelujen saatavuuteen, erityisesti pienissä yrityksissä on jatkossa kiinnitettävä huomiota 
esimerkiksi PIRA-mallin mukaisesti. 

- Pidemmällä aikavälillä toteutuva Ikääntyvien aseman parantaminen edellyttää pitkäjänteistä, 
kaikkiin ikäluokkiin kohdistuvia toimia. Keskusjärjestöjen laatima työkaarimalli1

                                                           
1 Työkaarimalli on ikäohjelma, jossa otetaan huomion kaikki (eri-ikäiset) työntekijät ja heidän työkaarensa eri vaiheisiin 
liittyvät tarpeet. Tavoitteena on tuottava yritys ja hyvinvoiva koko henkilöstö. Työkaarimalli tarjoaa tietoa, josta am-
mentamalla työpaikat voivat rakentaa omiin tarpeisiinsa omat kehityspolkunsa. Mallissa kiinnitetään huomiota mm. 
ikäjohtamiseen, keinoihin, joilla voidaan sovittaa yhteen työpaikan ja työntekijöiden tarpeita työn hallinnan, työaikajär-
jestelyiden, työn muokkaamisen ja terveystarkastusohjelmien avulla.  

 vastaa hyvin 
näihin tarpeisiin ja sitä samoin kuin Työelämä 2020 –hanketta on vietävä eteenpäin mahdolli-
simman monen työpaikan tavoittamiseksi.   Toimet työkaarimallin eteenpäin viemisestä eden-
neet suunnitellulla tavalla ja niihin kiinnitetään jatkossa enenevää huomiota.  
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- Äkillisiin rakennemuutoksiin liittyvissä joukkoirtisanomisissa ikääntyneille on tarjottava eritys-

toimia uuden urapolun suunnittelussa ja etsimisessä. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla voi-
daan vaikuttaa ikääntyneiden koulutukseen hakeutumiseen. Työuran aikainen osaamisesta ja 
työkyvystä huolehtiminen on tehokkain tapa huolehtia uudelleen työllistymisen edellytyksistä. 

Uutta työ-, sosiaaliturva- ja koulutuslainsäädäntöä valmisteltaessa ja voimassa olevaa muutetta-
essa on tarpeen arvioida työllisyysvaikutukset yleisesti ja erityisesti vaikutukset eri-ikäisten ase-
maan työmarkkinoilla. 
 

2. Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia valtion budjettiin. Edellä esitetyillä toimilla voi toteutues-
saan olla suuri vaikutus työurien pidentämiseen ja yhdessä myöhemmin toteutettavan eläkerat-
kaisun kanssa merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyyteen. 

 

3. Lopputuote 

Ikääntyneiden työntekijöiden aseman parantaminen käyttämällä hyväksi voimassa olevaa lain-
säädäntöä, työehtosopimusmääräyksiä ja työelämän laatuhankkeiden tuloksia .  

Ikääntyneiden aseman parantamiseen liittyvää lainsäädäntöä katsotaan kokonaisuutena alkavis-
sa eläkeneuvotteluissa. Jos eläkeneuvotteluissa päätetään työlainsäädännön muuttamisesta, ne 
valmistellaan erikseen. 

 Luokka E 
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1.3. ALKOHOLIN KULUTUKSEN JA HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN 
 

Keskeinen sisältö: 

Alkoholilaki ja raittiustyölaki uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Lainsäädäntömuutosten en-
sisijainen tavoite on vähentää alkoholin kulutusta ja alkoholin aiheuttamia haittoja merkittävästi 
kaikissa väestöryhmissä. 

 

Vuodelta 2003 peräisin oleva Alkoholiohjelma uusitaan koordinoimaan uuden alkoholilainsäädän-
nön, kuntien ehkäisevän päihdetyön ja hoidon sekä ohjelman muiden kumppaneiden toimia. 

 

Alkoholin kulutus alennetaan alle kahdeksaan litraan 100 % alkoholia asukasta kohti vuoteen 2025 
mennessä. Ensimmäinen välitarkastelu toteutetaan vuonna 2020.  Alkoholilakiin valmistellaan tä-
män jälkeen mm. vähittäismyyntiaikojen ja järjestyslain muutokset, joilla vähennetään kulutusta ja 
suunnataan sitä enemmän työllistävään ja valvottuun ravintolaympäristöön, sekä anniskelun jat-
koaikojen muutokset, joilla on positiivisia vaikutuksia työmarkkinoilla ja taajamien järjestyksenval-
vonnassa. Samalla vähennetään erityisesti ravintola-alan hallinnollista taakkaa. 

 

Valmisteverotuslain muutoksilla, tiedotuksella ja viranomaisvalvonnalla puututaan voimakkaasti 
matkustajatuonnin ylilyönteihin ja lieveilmiöihin.   

 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

HE alkoholilain uudistamisesta ja HE raittiustyölain uudistamisesta sekä uusi alkoholiohjelma 

 

Toimeenpanoaikataulu: 

HE alkoholilain uudistamiseksi annetaan keväällä 2014 ja raittiustyölain uudistamiseksi syksyllä 
2014. Lainsäädäntö tulee voimaan siirtymäajoin 2015-2016. Alkoholiohjelma uusitaan alkuvuonna 
2014.  

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 
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1.4a ESIOPETUS  
 
Keskeinen sisältö 

Lasten tasa-arvoisten oppimisvalmiuksien parantamiseksi peruskouluun siirryttäessä muutetaan esiopetus 
velvoittavaksi. Uudistuksen jälkeen oppivelvollisuus alkaisi 6-vuotiaana alkavalla esiopetuksella.  

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Esiopetus rahoitetaan kuntien peruspalvelujen valtionosuuslain mukaisesti ja uudistuk-
sella ei ole merkittävää valtion tai kuntien talouden kustannuksia lisäävää vaikutusta.  

Kestävyysvaikutukset: Koko ikäluokan kattavalla esiopetuksella edistetään koulutuksellista tasa-arvoa ja eh-
käistään syrjäytymistä.  

Toimeenpano/Lopputuote 

HE annetaan syksyllä 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. Jos mahdollista, yhdistetään oppivelvolli-
suusiän nostoa koskevaan hallituksen esitykseen.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.4b NUORISOTAKUU 
 
Keskeinen sisältö 

Tehostetaan nuorisotakuun toimeenpanoa joustavoittamalla ammatillisen koulutuksen opintopolkuja amma-
tillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää, rahoitus- ja säätelyjärjestelmää sekä opiskelijavalintaa ja työpaja-
toimintaa kehittämällä. 

- Toteutetaan oppivelvollisuuden pidentäminen vuodella.  
- Joustavoitetaan ammatillisen koulutuksen opintopolkuja ottamalla huomioon työelämän, yhteiskun-

nan ja opiskelijan yksilölliset tarpeet nykyistä merkittävästi laajemmin ja monipuolisemmin.  
- Kehitetään toisen asteen opiskelijavalintaa tukemaan toisen asteen opintojen nopeaa aloittamista. 
- Varmistetaan perusopetuksen päättäneiden sujuva siirtyminen toisen asteen koulutukseen oppilaan 

tarpeista lähtevien oppilaanohjauksen ja oppilashuollon sekä tarpeen mukaan muiden palveluiden 
avulla. Palvelut tuotetaan yhdessä eri hallinnonalojen (OKM, STM, TEM) ja toimijoiden kesken ja pää-
sääntöisesti olemassa olevien resurssien ja palvelujärjestelmien puitteissa, mutta uudella tavalla or-
ganisoiden ja yhteistyötä tiivistäen. Ilman koulutuspaikkaa oleville tai koulutuksen keskeyttäneille 
nuorille tarjotaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja (ns. ohjaamomallin periaatteella), 
ja erityisen vaikeassa asemassa oleville nuorille tehostettua tukea ja toiminnallista kuntoutusta. pää-
asiallisesti olemassa olevien resurssien ja palvelujärjestelmien puitteissa. Toimintamalleja kehitettäi-
siin ja toteutettaisiin kokeiluna ESR-määrärahoin. 

- Kehitetään toisen asteen koulutuksen rahoitusta tukemaan toisen asteen opintojen nopeaa aloitta-
mista sekä koko ikäluokan opintojen loppuun saattamista. 

- Nuorten työpajatoiminta otetaan entistä laajemmin nuorille tekemällä oppimisen ja tuetun oppiso-
pimuksen oppimisympäristöksi  

- Nuorten työpajatoiminnassa otetaan koko maassa käyttöön työ- ja toimintakyvyn arvioinnin VAT-
malli (valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä).  
 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Ammatillisen koulutuksen kehittämisen toimenpiteillä ei ole merkittävää kustannuksia 
lisäävää vaikutusta. Kestävyysvaikutukset: Toimenpiteet pidentävät työuria ja ehkäisevät syrjäytymistä, eh-
käisevät koulutuksen keskeyttämistä, parantavat koulutuksen läpäisyä ja varmistavat, että tutkinnon suorit-
tajien osaaminen vastaa työelämän muuttuvia tarpeita.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Ammatillisen koulutuksen kehittämisen osalta aikataulut esitetty kohdassa 1.5a.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.4c OPPIVELVOLLISUUSIKÄ 
  
Keskeinen sisältö 

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti kriittisen nivelvaiheen koulutuksen jatkuvuuden turvaa-
miseksi, keskeyttämisen vähentämiseksi ja nuorten työurien pidentämiseksi oppivelvollisuusikää nostetaan 
17 vuoteen. Uudistus koskee koko ikäluokkaa ja valmistellaan siten, että sillä tavoitetaan erityisesti nuoret, 
jotka eivät pääse koulutukseen perusopetuksen jälkeen. Uudistus toteutetaan perustuslain reunaehtojen 
sisällä. Oppivelvollisuus päättyy kun perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta on kulunut vuosi tai sen 
alkamisesta 11 vuotta tai henkilö on suorittanut toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisuuden viimeinen vuosi 
suoritetaan ensisijaisesti toisen asteen tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukiossa tai ammatillisessa pe-
ruskoulutuksessa myös oppisopimuksena. Toissijaisesti oppivelvollisuus suoritetaan koulutuksessa, jolla pa-
rannetaan edellytyksiä aloittaa toisen asteen opinnot, eli maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistavas-
sa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmistavassa tai valmentavassa koulutuksessa tai perusope-
tuksen lisäopetuksessa. Oppivelvolliselle, joka ei ole hakumenettelyjen päätyttyä saanut tai vastaanottanut 
opiskelijapaikkaa, osoitetaan häntä lähimpänä olevaan ammatilliseen koulutukseen valmistavaan koulutuk-
seen tai muuhun vastaavaan hakukelpoisuutta ylläpitävään tai parantavaan opiskelupaikkaan. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Kustannukset ovat kehyskaudella arviolta 15 milj. euroa/vuosi. Kustannukset muodostu-
vat maksuttomasta oppimateriaalista, koulumatkatuesta sekä opintojen ohjauksesta. Toimenpide säästää 
julkisia menoja pitkällä aikavälillä. Kustannustavoitteeseen pääseminen edellyttää koulutuksen järjestäjiltä 
oppimateriaalien käytön kierrätyksen huomattavaa tehostamista. Perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuus-
koulutuksen matkakorvauksiin ei esitetä muutosta nykyisestä tasosta. Oppivelvollisuusiän nostaminen arvi-
oidaan lisäävän koulumatkatukimenoja 880 000 euroa vuonna 2015 ja 1,6 M€ euroa vuodesta 2016 lähtien. 

Kestävyysvaikutukset: Toimenpide pidentää työuria merkittävästi. Lisäksi se ehkäisee syrjäytymistä. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. HE annetaan viimeistään budjettilakina 09/2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan 
1.1.2015. Hakeutumisvelvollisuutta oppivelvollisuuteen kuuluvaan perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen 
sovelletaan jo kevään 2015 hakukierroksella.  
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1.5a AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJONTA 
 
Keskeinen sisältö 

Toimenpide toteutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää ja rahoitusjärjestelmää sekä amma-
tilliseen peruskoulutukseen valmistavia koulutuksia, opiskelijavalintoja, ammatillisen koulutuksen järjestäjä-
rakennetta ja järjestämislupia uudistamalla.  

- Ammatillista tutkintojärjestelmää uudistetaan siten, että tutkinnot perustuvat nykyistä vahvemmin 
työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin. Uudistetaan perusopetuksen jälkeisiä, ammatilliseen 
peruskoulutukseen tarvittavia opiskeluvalmiuksia tuottavia koulutuksia yhtenäiseksi kokonaisuudek-
si.   

- Ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) rahoitus- ja sääntelyjärjestelmää uudistetaan yhte-
näisenä kokonaisuutena tukemaan elinikäiselle oppimiselle, oppivelvollisuuden pidentämiselle, nuo-
risotatakuun toteuttamiselle sekä koulutusjärjestelmän laadulle, tehokkuudelle ja tuloksellisuudelle 
asetettavien tavoitteiden saavuttamista sekä mahdollistaen oppilaitosmuotoisen ja oppisopimus-
muotoisen koulutuksen yhdistämisen sekä tutkintojen suorittamisen osa kerrallaan.  

- Kootaan yhteen toisen asteen haku toisen asteen tutkintoon johtavaan koulutukseen sekä valmista-
viin ja valmentaviin koulutuksiin. 

- Toisen asteen tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijavalintojen uudistamista jatketaan varmis-
tamalla opiskelupaikka kaikille perusopetuksen päättäneille. Lisäksi kehitetään ja yhtenäistetään 
ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijavalintaan liittyviä pääsy- ja soveltuvuuskokeita sekä otetaan 
käyttöön valtakunnalliset kokeet kielitaidon testauksessa ja oppimisvalmiuksien mittaamisessa.  

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Toimenpiteet on pääosin mahdollista toteuttaa nykyisen määrärahakehyksen puitteissa. 
Kaikilta osin kustannukset eivät ole vielä arvioitavissa. 

Kestävyysvaikutukset: Toimenpiteet tehostavat koulutukseen kohdennettujen voimavarojen käyttöä.  Toimet 
lyhentävät opiskeluaikoja ja pidentävät työuria.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Tutkintojärjestelmää uudistetaan ja sitä koskeva hallituksen esitys annetaan syksyllä 2014 siten, että uudistus 
tulee voimaan 1.8.2015. Ammatillisen koulutuksen (perus- ja lisäkoulutus) rahoitusjärjestelmä uudistetaan ja 
sitä koskeva hallituksen esitys annetaan syksyllä 2014. Uusi rahoituslainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. 

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyt otetaan käyttöön kesällä 2014. Ammatil-
liseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen yhtenäinen kokonaisuus otetaan käyttöön 1.8.2015. Halli-
tuksen esitys annetaan syksyllä 2014. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen kehittäminen 
jatkuu. Toimenpideohjelma käynnistyy alkuvuodesta 2014. Koulutuksen järjestämisluvat uudistuvat viimeis-
tään 1.1.2017 lukien.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.5b KOULUTUKSEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN 
 
Keskeinen sisältö 

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen yhteistyön tiivistäminen ja opintopolkujen joustavoittaminen 
toteutetaan lukiokoulutuksen tavoitteiden ja tuntijaon sekä ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ja 
rahoitusjärjestelmän uudistamisen kautta.  Toisen asteen koulutuksen tulee mahdollistaa joustavampien 
opintopolkujen rakentaminen myös muiden koulutusmuotojen opetustarjontaa hyödyntäen.    Uudistuksessa 
lisätään toisen asteen koulutuksen järjestäjien yhteistä opintotarjontaa. Korkeakoulut tiivistävät yhteistyötä 
toisen asteen koulutuksen kanssa erityisesti korkeakoulutukseen valmentavan koulutuksen lisäämiseksi. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Uudistuksella ei ole lyhyellä aikavälillä merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

Kestävyysvaikutukset: Uudistukset nopeuttavat jatko-opintoihin ja työelämään siirtymistä sekä pidentävät 
työuria.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Lukiokoulutuksen tavoitteet ja tuntijako sekä opetussuunnitelmien perusteet tulevat voimaan 1.8.2016. 
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistetut säädökset tulevat voimaan 1.8.2015.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.5c HYVÄKSILUKU AMMATILLISISSA TUTKINNOISSA 
 
Keskeinen sisältö 

Lisätään aikaisemmin hankitun osaamisen, työkokemuksen ja koulutuksen hyväksilukua mm. ammatillisen 
koulutuksen tutkintojärjestelmää ja rahoitusjärjestelmää kehittämällä.   Uudistetaan näyttötutkintojärjestel-
mää. Vahvistetaan valtakunnallista yhteistyötä aikaisemman osaamisen hyväksilukemisen vauhdittamiseksi 
muodostamalla tästä vastaava toiminto Opetushallituksen yhteyteen. Nuorten työpajoissa otetaan käyttöön 
ESR-varoin kehitetty ”Opinnollistamisen malli. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Opinnollistamisen mallin käyttöönotto ei vaadi lisärahoitusta. Opetushallituksen yhtey-
teen sijoitettavan korkeakoulujen aikaisemman osaamisen hyväksilukemista edistävän toiminnon kustannuk-
set ovat arviolta 250 000-300 000 euroa/vuosi. 

Kestävyysvaikutukset: Toimenpiteet tehostavat koulutukseen kohdennettujen voimavarojen käyttöä, lyhen-
tävät opiskeluaikoja ja pidentävät työuria. Nopeutetaan työllistymistä.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Ammatillisen koulutuksen osalta muutokset toteutetaan tutkintojärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän uudis-
tamisen yhteydessä. HE:t annetaan vuonna 2014. Toimeenpano vuonna 2015.  

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen käynnistetään 11/2013 ja ehdotukset valmiina 10/2014.  

Opetushallituksen yhteyteen sijoitettavan aikaisemman osaamisen hyväksilukemista edistävän toiminnon 
valmistelu tapahtuu vuonna 2014 (kehyksessä). 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.5c HYVÄKSILUKU AMMATILLISISSA TUTKINNOISSA/TODENNETUN OSAAMISEN REKISTERIN YLLÄPITO JA 
KEHITTÄMINEN (1.5C, 2.13, 3.9) 
 

Sanallinen raportointi kohdissa 1.5c, 2.13, 3.9 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Todennetun osaamisen rekisterin kehittämiskustannukset ovat vuosina 2015-2018 yhteensä 2,3 miljoonaa 
euroa ja ylläpitokustannukset vuodesta 2018 alkaen 0,8 miljoonaa euroa vuodessa. 

Toimeenpano ja lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. 
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1.6a OPINTOTUKI 
 
Keskeinen sisältö 

Opintorahan kuukausittaisia määriä korotetaan noin 11 prosentilla korkeakouluopiskelijoilla, jotka aloittavat 
ensimmäiset korkeakouluopinnot 1.8.2014 tai sen jälkeen.  

Korkeakouluopintojen tutkintokohtaista tukiaikaa lyhennetään nykyiseen tukiaikaan verrattuna viidellä tuki-
kuukaudella. Yhden korkeakoulututkinnon suorittamista varten tukeen oikeuttava aika olisi enintään yhdek-
sän tukikuukautta tutkinnon laajuuden mukaista lukuvuotta kohti lisättynä viidellä tukikuukaudella. Täydet 
lukuvuodet ylittävältä puolelta lukuvuodelta tukeen oikeuttava aika olisi kuitenkin edelleen viisi tukikuukaut-
ta.  

Uusi tutkintokohtainen tukiaika koskee opiskelijaa, joka on aloittanut korkeakouluopinnot ensimmäistä ker-
taa 1.8.2014 tai sen jälkeen. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Opintorahan korottaminen lisää momentin 29.70.55 Opintoraha ja asumislisä määrära-
hatarvetta vähitellen vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2014 määrärahatarpeen lisäys olisi noin 3,5 miljoonaa 
euroa. Enimmillään menolisäys olisi vuonna 2022 ollen noin 31 miljoonaa euroa. Muutos tutkintokohtaisen 
tukiajan lyhentämisestä vähentää momentin 29.70.55 määrärahantarvetta vähitellen vuodesta 2018 alkaen. 
Säästön arvioidaan olevan täysimääräinen 32 miljoonaa euroa vuodesta 2022 lähtien. Muutos opintorahan 
korottamisesta olisi yhdessä tutkintokohtaisen tukiajan lyhentämisen kanssa kustannusneutraali vuodesta 
2020 alkaen, jolloin tukiajan lyhentämisen säästö ylittää hieman opintorahan korottamisesta aiheutuvat kus-
tannukset.  

Kestävyysvaikutukset: Toimenpiteillä nopeutetaan korkeakoulututkintojen suorittamista, nopeutetaan työ-
elämään siirtymistä ja pidennetään työuria. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Hallituksen esitys on annettu. Laki opintotukilain muuttamisesta (1243/2013) tulee voimaan 1.8.2014. Asetus 
valmistellaan alkuvuodesta 2014 ja se tulisi voimaan 1.8.2014. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.6b KORKEAKOULUJEN VALMISTUMISAJAT 
 
Keskeinen sisältö 

Korkeakoulujen tavoitteellisia valmistumisaikoja nopeutetaan mm. opiskelijoiden poissaolo-oikeutta rajoit-
tamalla. Lisäksi rajoitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden poissaolo-oikeutta siten, että poissaolo olisi mah-
dollista ainoastaan lakisääteisin perustein sekä sellaisen sairauden vuoksi, jonka ajalta opiskelija saa sairaus-
päivärahaa. Voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaa lakisääteisten poissaolojen (maanpuolustusvelvolli-
suus, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat) lisäksi kahden lukuvuoden pituisen poissaolon mistä tahansa opis-
kelijan elämäntilanteeseen liittyvästä syystä. Korkeakoulusektoreiden lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi 
säädetään lakisääteisistä poissaolosta myös ammattikorkeakouluissa. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Ei aiheuta lisäkustannuksia valtiontalouteen. Pitkän aikavälin kustannusvaikutukset liit-
tyvät opiskeluaikojen nopeutumiseen ja riippuvat valituista lainsäädäntöratkaisuista. Vaikutusten suuruus on 
riippuvainen mahdollisista muista opintoaikojen nopeuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Kestävyysvaikutukset: Toimenpiteellä pidennetään työuria. 

Toimeenpano/Lopputuote 

HE yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta annetaan kevätistuntokaudella 2014. Lainsäädän-
tö tulee voimaan 1.8.2015 ja sitä sovelletaan voimaantulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.6c KORKEAKOULUJEN RAHOITUS (55 OPINTOPISTETTÄ VUODESSA SUORITTAVAT) 

Keskeinen sisältö 

Osana korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamista on otettu vuoden 2014 alusta ammattikorkeakoulujen 
rahoituksessa 55 op suorittaneiden osuus uudeksi rahoitustekijäksi 24 %:n osuudella kokonaisrahoituksesta 
(noin 28 % koulutusosion rahoituksesta). Yliopistojen osalta nykytaso on 11 % rahoituksesta (noin 27 % kou-
lutusosion rahoituksesta). Ehdotus uudeksi osuudeksi yliopistojen rahoituksessa valmistellaan työryhmätyö-
nä, jossa otetaan huomioon rakennepoliittisen ohjelman linjaukset. Uudesta yliopistojen rahoitusmallista 
päätetään keväällä 2014. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Ei aiheuta lisäkustannuksia valtiontalouteen. 

Kestävyysvaikutukset: Vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen eivät tässä vaiheessa ole tarkemmin arvioi-
tavissa. Yliopistoissa rahoituskriteerin tasoa korotettiin 45:sta 55 op:seen ja rahoitusosuutta 3,2 % tasoon 11 
% vuoden 2013 alusta alkaen, mikä on jo kannustanut yliopistoja ja kannustaa jatkossa ammattikorkeakoulu-
ja toimiin opintojen nopeuttamiseksi. Rahoitusmuutosten arvioidaan tulevaisuudessa pidentävän korkeakou-
lusta valmistuneiden työuria noin kolmella kuukaudella.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Ammattikorkeakoulusäännökset tulevat voimaan 1.1.2014, yliopistosäännökset 1.1.2015.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.6d SISÄÄNPÄÄSY KORKEAKOULUIHIN 
 
Keskeinen sisältö 

Kehitetään ylioppilastutkintoa mahdollistamaan sen laajempi hyödyntäminen opiskelijavalinnassa. Ylioppilas-
tutkintolautakunta kehittää ylioppilastutkinnon koearvosanojen vertailukelpoisuutta eri tutkintokertojen 
välillä. Tämä mahdollistaa ylioppilastutkintoarvosanojen tehokkaamman hyödyntämisen korkeakoulujen 
opiskelijavalinnoissa.  Ylioppilastutkinto sähköistetään. Äidinkielen tekstitaidon koetta uudistetaan vastaa-
maan hallitusohjelman kirjausta tiedon käsittelyä ja pätevyyden arvioinnin taitoja mittaavasta kokeesta. Ko-
keessa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa.  

Opiskelijavalintojen kehittäminen on korkeakoulujen jatkuvaa kehittämistyötä. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Kehittämistyö voidaan toteuttaa kehysten puitteissa. Ylioppilastutkinnon sähköiseen 
järjestämiseen siirtyminen edellyttää lyhyellä aikavälillä lisäresursointia. Pitkällä aikavälillä uudistuksesta 
syntyy kustannussäästöä.  

Kestävyysvaikutukset: Toimenpiteillä nopeutetaan opintoihin sijoittumista ja pidennetään työuria. Ylioppilas-
tutkinnon laajamittaisempi hyödyntäminen vähentäisi opiskelijavalintojen suunnitteluun ja toteutukseen 
tarvittavaa työmäärää, joka vapautuisi opetus- ja tutkimustehtäviin.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Ylioppilastutkinnon koearvosanojen vertailukelpoisuuden kehittäminen eri tutkintokertojen välillä on otetaan 
käyttöön asteittain vuoteen 2016 mennessä niin, että sitä sovelletaan ensimmäisiin kokeisiin vuoden 2014 
aikana. Ensimmäiset sähköiset ylioppilastutkinnon kokeet on tarkoitus toteuttaa vuonna 2016. Kaikki tutkin-
non kokeet on tarkoitus toteuttaa sähköisesti vuonna 2019. Äidinkielen testitaitokoe on tarkoitus ottaa käyt-
töön syksyllä 2018 ylioppilastutkinnon sähköistämisaikataulun mukaisesti (digabi.fi). 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 

 

Lisäys (liittyen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevaan päätökseen 29.11.2013, liite 3)  

EU-ETA-alueen ulkopuolelta tuleville hakemusmaksut 

Keskeinen sisältö: 

Toimenpidettä on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä pohjalta, jossa otetaan käyttöön hakijamaksu 
korkeakoulukelpoisuuden tuottavan koulutuksen ulkomailla suorittaneille hakijoille kelpoisuuden tarkistami-
sesta sekä hakeutumisen tukipalveluiden järjestämisestä aiheutuvien lisäkustannusten kattamiseksi. Maksu-
jen periminen järjestetään keskitetysti osana sähköistä haku- ja valintajärjestelmää.  

Arvio taloudellisista vaikutuksista: 

Budjettivaikutukset: Maksujen periminen edellyttää investointeja sähköisten haku- ja valintajärjestelmän 
kehittämiseen. Opetushallitus käyttäisi hakijamaksuista kertyviä tuloja maksamispalvelun toteuttamiskus-
tannusten kattamiseen. 
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Kestävyysvaikutukset: Maksujen käyttöönotolla voidaan rajoittaa korkeakouluja kuormittavien hakemusten 
määrää mm. korkeakoulukelpoisuutta vailla olevien hakijoiden määrää. Hakijamaksut kattaisivat ulkomaisten 
tutkintotodistusten oikeellisuuden tarkistamista ja niiden tuottaman hakukelpoisuuden varmistamisesta sekä 
hakijaneuvonnasta aiheutuvat kustannukset.  

Toimeenpano ja lopputuote 

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle elokuussa 2014 osana opiskelijavalintauudistuksen toista vaihetta. 
Maksun suuruudesta säädetään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 
annetuissa valtioneuvoston asetuksissa.  

Hakijamaksujen periminen aloitetaan keväällä 2016.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.6e HAKIJASUMAN PURKU 
 
Keskeinen sisältö 

Rakennepoliittisessa linjauksessa on nostettu esiin korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen toteuttami-
nen, jonka ohella on tarve toteuttaa hakijasuman purku lisäämällä määräaikaisesti sisäänottoja erityisesti 
työelämän kannalta keskeisillä aloilla. Yhteiskunnan kannalta aloituspaikkojen lisäämisestä saadaan suurin 
hyöty kohdentamalla nämä kilpailukykyä ja hyvinvointia vahvistavasti työelämän osaamistarpeiden kannalta 
keskeisille aloille. Nämä määrittyvät viimeisimpien ennakointitietojen pohjalta sekä sen jälkeen esille nous-
seista työvoimatarpeista. 

Vuoden 2014 alussa voimaantuleva lainsäädäntö - jota sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskeli-
joita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen - sallii aloituspaikkojen varaamisen ensikertaisesti korkeakoulutuk-
seen hakeutuville, joilla ei ole korkeakoulututkintoa eikä aiempaa opiskeluoikeutta korkeakoulussa. Samalla 
korkeakoulun tulee kuitenkin turvata asianmukaiset hakeutumismahdollisuudet myös korkeakoulututkinnon 
suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanottaneille henkilöille. 

Korkeakoulujen hakijasuman purkuohjelman toteuttaminen edellyttää lisävoimavaroja ammattikorkeakou-
luille, yliopistoille ja opintososiaalisiin etuuksiin. Aloituspaikkojen kasvattaminen on toteutettava kestävästi, 
ottamalla huomioon korkeakoulujen opettaja- ja tilaresurssit ja koulutuksen laatu. Samalla on otettava huo-
mioon vaikutukset korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiin. 

Korkeakoulujen hakijasuman purkamiseksi esitetään seuraavia toimenpiteitä: 

1. Korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi lisätään määräaikaisesti korkeakoulutuksen aloitus-
paikkoja. Aloituspaikkalisäys on suunnattu siten, että lisäpaikat varataan vuodesta 2015 lähtien ensisijai-
sesti ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Tavoitteena on lisätä aloituspaikkoja työelämän tarpeis-
ta lähtien 1.8.2014 alkaen vuositasolla noin 3 000 (v. 2014-2018) 

2. Aloituspaikkojen lisäyksestä pääosa kohdentuu yliopistosektorille. Aloituspaikkalisäykset kohdennetaan 
ennakointien mukaisesti aloille, joilla on työvoimakysyntää ja aloille, joilla on merkitystä tulevaisuuden 
kasvupotentiaalin kannalta. Ennakointien näkökulmasta koulutuksen lisätarvetta on esimerkiksi sosiaali- 
ja terveysalan eri sektoreilla (mm. sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, pienet erikoisalat), opettajankoulu-
tuksessa, psykologiassa, oikeustieteissä ja kaupallisella alalla. Uusia kasvualoja ovat kaivannaisala, uusiu-
tuvat energiat, meriklusteri, hyvinvointi- ja terveysteknologia, home- ja korjausrakentaminen sekä uusiu-
tuva ICT-ala. 

Koulutusviennin edistämistä koskeva selvitys valmistui marraskuun alussa (Suomi Kansainvälisille markkinoil-
le. Selvitysryhmän muistio. Toimenpideohjelma koulutusviennin edellytysten parantamiseksi. OKM:n työ-
ryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:9). Siinä tehdyillä ehdotuksilla voi toteutuessaan olla merkittävää vaiku-
tusta hakijasuman purun toteuttamisen kokonaisuuteen. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Korkeakoulujen hakijasuman purkuohjelman toteuttaminen edellyttää lisävoimavaroja 
ammattikorkeakouluille, yliopistoille ja opintososiaalisiin etuuksiin.  



19 
 

Korkeakoulujen yhteishaun tietojärjestelmien kehittämisen kustannukset ovat arviolta yhteensä 2 000 000 
euroa vuosina 2014-2015. Pysyvä ylläpitokustannusten lisäys tämän jälkeen on arviolta 300 000 euroa vuo-
dessa vuodesta 2016 alkaen (15 % toteutuksen kustannuksista).  

Koulutuslaajennuksen opiskelijakohtaisena rahoitusperusteena on käytetty molemmilla korkeakoulusekto-
reilla 6 000 euroa ottaen huomioon laajennukseen liittyvät synergiaedut. 

Korkeakoulujen hakijasuman purkamisesta aiheutuviin menoihin kohdennetaan korkeakouluille kehyslisäystä 
vuosittain siten, että niiden aloituspaikkalisäyksestä aiheutuviin menoihin varataan 18 M€ vuonna 2014, 36 
M€ vuonna 2015, 54 M€ vuonna 2016, 72 M€ vuonna 2017 ja 84 M€ vuonna 2018. Vuoden 2014 määräraha-
lisäys otetaan huomioon vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa. Lisäksi tulevien vuosien menokehyksissä 
varaudutaan aloituspaikkojen lisäyksestä kehyskauden 2015-2018 jälkeen asteittain aleneviin koulutuslaa-
jennuksen kustannuksiin vuoteen 2022 asti. 

Korkeakoulujen hakijasuman purkamisesta aiheutuu opintososiaalisten etuisuuksien lisämenoja, jotka tulee 
ottaa huomioon valtion menokehyksissä 2014-2023. Hakijasuman purun vaikutus ateriatuen menojen lisään-
tymiseen arvioidaan olevan arviolta 400 000 euroa vuonna 2014, 750 000 euroa vuonna 2015, 1 M€ vuonna 
2016, 1,2 M€ vuonna 2017 ja 1,4 M€ vuonna 2018. Opintoraha- ja asumislisämenojen osalta lisäyksen arvioi-
daan olevan 5 M€ vuonna 2014, 14 M€ vuonna 2015, 20,3 M€ vuonna 2016, 24,8 M€ vuonna 2017 ja 29,3, 
M€ vuonna 2018. 

Lisämäärärahat merkitään yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmästä erilliselle useampi-
vuotiselle siirtomäärärahamomentille. Momentissa määritetään valtionavustuksen kohteet, jotta voidaan 
seurata ohjelman toteutumista ja varmistua aloituspaikkalisäyksen kohdentamisesta tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Tämän rinnalla seurataan sisäänottojen kokonaiskehitystä korkeakouluissa niin, että lisäysohjelman 
vaikutukset näkyvät kokonaisvolyymin lisäyksenä. 

Kestävyysvaikutukset: Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen nopeuttaa siirtymistä toiselta as-
teelta korkeakouluopintoihin. Hakijasuman purkaminen nopeuttaa korkeakouluopintoihin sijoittumista 2-3 
vuodella ja mahdollistaa uuden opiskelijavalintajärjestelmän optimaalisen toiminnan.  

Hakijasuman purkaminen merkitsee sitä, että noin 15 000 opiskelijaa valmistuu työelämään 1-2 vuotta ny-
kyistä nopeammin. Tämän lisäksi ohjelman jälkeen on vuositasolla käytettävissä 3 000 aloituspaikkaa enem-
män suoraan toisen asteen opinnoista korkeakoulutukseen siirtyville. Näiden sijoittuminen opintoihin nopeu-
tuu keskimäärin 1-2 vuotta. Samalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa ja ehkäistään nuorten syrjäytymis-
tä. 

Koulutustarjonnan suuntaamisen kautta parannetaan kansainvälisiä kilpailuedellytyksiä sekä luodaan uusia 
työpaikkoja ja yrityksiä osaamisperustaisen kasvun vahvistuessa valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lisäksi 
mahdollistetaan hyvinvointi- ja terveyspalveluiden laatu ja saatavuus. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. Opiskelijavalintauudistusta koskeva HE annetaan elokuussa 2014, laki tulisi voi-
maan 1.1.2015. Uusien säädösten mukainen haku otettaisiin käyttöön keväällä 2016 valittaessa opiskelijoita 
syksyllä 2016 alkavaan koulutukseen. 
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1.6f ALEMPIEN KORKEAKOULUTUTKINTOJEN KELPOISUUS 
 
Keskeinen sisältö 

Opintotuen rakennetta on kehitetty siten, että opintotuki myönnetään kaksiportaisen tutkintorakenteen 
mukaisesti ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja vasta sen jälkeen ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittamiseen. 

Ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa kelpoisuutta esitetään laajennettavaksi eräillä aloilla. 

- Kelpoisuus sosiaalityöntekijän tehtäviin. Sosiaalialan kelpoisuusvaatimuksista annettua lakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että myös sosionomi (AMK)-tutkinto tuottaa kelpoisuuden 
sosiaalipalvelutehtäviin. Vaativiin sosiaalipalvelutehtäviin edellytetään jatkossakin ylempi 
korkeakoulututkinto.  

- Kelpoisuus lastentarhanopettajan tehtäviin: Lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sosionomin tutkintoon sisältyvät varhaiskasvatuksen 
tai sosiaalipedagogian opinnot tuottavat pätevyyden myös esiopetukseen.   

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Toimenpiteillä ei ole suoria budjettivaikutuksia. 

Kestävyysvaikutukset: Vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen eivät tässä vaiheessa ole tarkemmin arvioi-
tavissa. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen tuottamien kelpoisuuksien laajentaminen 
parantaa työvoimapulasta kärsivien em. alojen työvoiman saatavuutta ilman koulutustarjonnan lisäämistä.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan eräiden virkojen kelpoisuussäännösten muuttaminen koske-
maan ammattikorkeakoulututkintojen tuottamaa pätevyyttä. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.6g YMPÄRIVUOTINEN OPISKELU KORKEAKOULUISSA 
 
Keskeinen sisältö 

Opinnoissa 55 opintopistettä suorittaneiden osuuden nostaminen kannustaa korkeakouluja opintojen järjes-
tämiseen siten, että lukuvuotta hyödynnetään nykyistä täysimääräisemmin ja että opiskelijat voivat opiskella 
kokopäiväisesti.  Ympärivuotinen opiskelu otetaan huomioon myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
ohjauksessa ja vuoropuhelussa. Huomioidaan myös kansainvälinen opintotarjonta ja kansainvälisten vaihto-
jen hyväksilukeminen ja strukturointi sujuvaksi osaksi opintoja.  

Opetustarjonnan laajentaminen nostaa henkilöstökuluja ja tilakustannuksia. Lisäkustannuksia on tässä vai-
heessa vaikea arvioida, ne riippuvat siitä millä volyymilla asia toteutuu. Kustannuksiin vaikuttaa lisäksi se, 
millaisia ratkaisuja tehdään ylioppilassuman purkamisessa. 

Käynnistetään hanke yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa ympärivuotisen opiskelun mahdollistami-
seksi hyödyntäen erityisesti digitaalisia oppimisympäristöjä ja monipuolisia opetusmenetelmiä. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Budjettivaikutuksia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. 

Kestävyysvaikutukset: Vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen ei tässä vaiheessa tarkemmin arvioitavissa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Käynnistetään em. hanke ympärivuotisen opiskelun mahdollistamiseksi. Ympärivuotisen opiskelun käytäntei-
tä koskeva raportointipyyntö on lähetetty korkeakouluille ja jatkotoimenpiteistä sovitaan korkeakoulujen 
kanssa 17.3.2014 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa ja 9.4.2014 järjestettävässä korkeakoulujen ja tie-
delaitosten johdon seminaarissa. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.7 OPPISOPIMUSKOULUTUS 
 
Keskeinen sisältö 

Tarkoituksena on nuorten oppisopimusopiskelijoiden ja oppisopimustyöpaikkojen määrän lisääminen.   
Vuonna 2010 15-17 –vuotiaana eli välittömästi tai lähes välittömästi perusopetuksen jälkeen oppisopimus-
koulutuksen aloitti 217 nuorta. Alle 25- vuotiaana aloitti 3 540 nuorta. 

Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden oppisopimusopiskelijoiden määrää lisätään 
maksamalla työnantajille korotettua koulutuskorvausta. Vuonna 2010 näitä opiskelijoita oli noin 200. Tavoit-
teena on 800 opiskelijaa.  

Lisäksi tavoitteena on, että vuodesta 2014 alkaen uudenlaisille oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolle 
osallistuu 1 000 opiskelijaa.  Tutkinnon osan suorittavien määrä, joka vuonna 2011 oli 85, olisi vuodesta 2014 
alkaen 700. Lisäksi tavoitteena on, että oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta oppisopimuskoulutukseen siir-
tyy 1 000 opiskelijaa vuodesta 2016 lukien. Toimet kohdistuvat vailla perusopetuksen oppimäärän suoritta-
misen jälkeistä tutkintoa oleville alle 25-vuotiaille nuorille.   

Kehyspäätöksessä maaliskuussa 2013 linjattu oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistaminen 
käynnistyy vuoden 2014 alusta lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama nuorten työssäoppimis- ja 
oppisopimusuudistusryhmä toimii uudistuksen ohjausryhmänä. Vuonna 2014 käynnistettävien toimien kus-
tannukset on otettu huomioon kevään 2013 kehyspäätöksessä. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Edellä kuvattujen toimien vaikutukset huomioitu kevään 2013 kehyspäätöksessä 

Kestävyysvaikutukset: Vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen ei tässä vaiheessa tarkemmin arvioitavissa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen ohjausryhmä on asetettu. Uudistus käynnistyy hankkeina 
vuonna 2014. Toiminta vakiinnutetaan valituin osin vuoden 2017 alusta lukien.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.8 LUKIOIDEN RAHOITUSPERUSTEET JA LUKION DIGITALISOINTI  
 
Keskeinen sisältö 

Valtio tukee oppimisympäristöjen kehittämistä tulevina vuosina ottaen huomioon ylioppilastutkinnon digita-
lisointi. Oppimisympäristöjen kehittämisellä mahdollistetaan mm. erilaisten sähköisten oppimateriaalien ja 
verkkokurssien käyttö ja jakaminen, ks. koulutuspilvi kohdassa 2.11. Lukio-opiskelun läpäisyä pyritään paran-
tamaan säätämällä nykyistä tarkemmin rahoituksen myöntämisperusteista.    

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Oppimisympäristöjen monipuolistamiseen on varauduttu osin valtion menokehyksissä. 
Kehysvaikutukset: Toimenpiteellä ei ole merkittäviä vaikutuksia julkisen talouden kestävyyteen lähivuosina. 

Lukiokoulutuksen rahoituksen vaikutukset on raportoitu kohdassa kehykseen 2015-2018 sisältyvät toimenpi-
teet 3.2 (17).   

Toimeenpano/Lopputuote 

Lukioiden rahoitusperusteet uudistetaan. Hallituksen esitys annetaan keväällä 2014 ja uudistus tulee voi-
maan 1.1.2015. Lukiokoulutuksen rahoituksen vaikutukset on raportoitu kohdassa kehykseen 2015-2018 
sisältyvät toimenpiteet 3.2 (17).   

Lukiokoulutuksen digitaalisia oppimisympäristöjä ja opetuksen tukena toimivia sovelluksia kehitetään osana 
koulutuspilveä. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.8 LUKIOIDEN RAHOITUSPERUSTEET JA LUKION DIGITALISOINTI/ YLIOPPILASTUTKINNON SÄHKÖISTÄMI-
NEN JA YLIOPPILASTUTKINNON KOEARVOSANOJEN VERTAILUKELPOISUUDEN KEHITTÄMINEN (1.6d) 
  
Lukioiden rahoitusjärjestelmän uudistaminen raportoidaan kohdassa 3.2 (17).  

Ylioppilastutkintojen sähköistäminen ja ylioppilastutkinnon koearvosanojen vertailtavuuden parantaminen 
(1.8 ja 1.6d) 

Keskeinen sisältö 

Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan tutkinnon 
laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Varmistetaan tutkintoon sisältyvien koearvo-
sanojen vertailukelpoisuus yli koerajojen ja kirjoituskertojen, jotta mahdollistetaan ylioppilastutkinnon hyö-
dyntäminen opiskelijavalinnoissa.  Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt laskentamallista, jonka avulla 
arvosanojen vertailtavuus parannetaan.  Vieraiden kielten kokeiden uudistamistyö liittyy samaan teemaan, 
kielten taitotasot pyritään ottamaan mukaan ylioppilastutkintotodistukseen. Suullisen kielitaidon mittaami-
nen opetussuunnitelmien mukaan on osa kielten kokeiden uudistusta.  Todistusten uudistaminen edellyttää 
muutoksia ylioppilastutkintorekisterissä samoin kuin suullisen kielitaidon mittaaminenkin. Kustannukset ai-
heutuvat pääosin tietojärjestelmien uudistamisesta tältä osin ja suullisen kielitaidon mittaamismenetelmien 
järjestelyistä. Vasta osaan kielistä on tehty vertailu, muiden tutkintokielten osalta on tarpeen toteuttaa vas-
taava vertailu, jotta kaikki vieraat kielet ovat samanarvoisessa asemassa toisiinsa verrattuna. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Kustannukset vuodelle 2015 yhteensä 3 510 000 euroa, vuodelle 2016 yhteensä 3 560 000 euroa, vuodelle 
2017 yhteensä 2 160 000 euroa ja vuodelle 2018 yhteensä 1 400 000 euroa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. 
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1.9. KOTIHOIDONTUKI JA SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN RAJAAMINEN 
 

Keskeinen sisältö: 
 Kotihoidontuki kohdennetaan puoliksi molemmille vanhemmille. Oletetaan, että 40 % äideistä 

siirtyy työttömiksi työnhakijoiksi ja näistä valtaosa saa työmarkkinatukea lapsikorotuksilla korotet-
tuna. 

 
Kotihoidontukea voi jatkossa saada vain, jos vanhempi itse hoitaa lasta. Tuen määrää tai kestoa ei 
rajoiteta. Tukea voi saada edelleen yhteensä noin 26 kuukaudelta, kun lapsi on iältään 10 kk - 3 v. 
Tuen kohdentaminen puoliksi molemmille vanhemmille tarkoittaa, että kumpikin vanhempi saa 
tukea enimmillään noin 13 kuukaudelta edellyttäen, että molemmat hoitavat lasta vuorollaan tä-
män pituisen ajan.  

Uudistus koskee vain lakisääteistä kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki säilyy entisellään.  Se 
on vaihtoehtoinen tapa järjestää perheen alle kouluikäisen lapsen hoito, kun lasta hoitaa perheen 
palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Kunnalla on myös edelleen mahdollisuus 
oman päätöksensä mukaisesti maksaa tukea lapsen hoitoon. 

  
 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 
 Kuntien menot -60,0 milj. euroa, valtionosuus -17,7 milj. euroa vuonna 2018. 

 Lisää valtion menoja työttömyysturvan osalta yhteensä 45 milj. eurolla/vuosi 2016 lähtien  (an-
siopäiväraha 15 milj. euroa ja työmarkkinatuki 30 milj. euroa). 

   
 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  

 STM:n valmisteluvastuun osalta nykyinen laki kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta uudistetaan 
kokonaan. (Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen kuuluu OKM:n valmisteluvastuuseen.) 

 
 Toimeenpanoaikataulu:  
 Hallituksen esitys laiksi lapsen hoidon tuista annetaan budjettilakina 2014. Laki tulee voimaan 

1.8.2015. 
 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa) 
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1.9 (VM) SUBJEKTIIVINEN PÄIVÄHOITO-OIKEUDEN RAJAAMINEN 
 
Keskeinen sisältö 

Hallituksen 29.8.2013 antaman rakennepoliittisen ohjelman kohdan 1.9. mukaan rajoitetaan subjektiivista 
päivähoito-oikeutta sosiaaliset perusteet huomioivalla tavalla osa-aikaiseksi silloin, kun vanhempi on kotona 
äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidon tuella. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta 
säädetään lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 a §:ssä. 

Subjektiivisen oikeuden rajoittaminen rakennepoliittisessa ohjelmassa esitetyllä tavalla tarkoittaa, että oike-
us rajoitetaan osa-aikaiseksi sellaisen jo subjektiivisen oikeuden piiriin kuuluvan lapsen kohdalla, jonka van-
hempi on perheen muun lapsen takia mainituilla perhevapailla, hoitovapaalla tai kotihoidon tuella. Jos lapsel-
la on kuitenkin esimerkiksi kasvatuksellisista tai terveydellisistä syistä tarve kokopäiväiseen hoitoon tai hänen 
etunsa sitä muusta syystä edellyttää, päivähoitoa olisi annettava kokopäiväisenä. Osa-aikaisuus voidaan mää-
ritellä esimerkiksi päivittäiseksi tai viikoittaiseksi tuntimääräksi.  

Subjektiivisen oikeuden rajoittaminen edellyttää lain muutosta. Se toteutettaneen muuttamalla nykyisin 
voimassa olevaa lakia lasten päivähoidosta.   

Rakennepoliittisen ohjelman kohdassa 1.9 subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen on linkitetty 
kotihoidon tuen jakamiseen vanhempien kesken. Kotihoidon tuen jakamisesta seuraa päivähoidon käytön 
lisääntymistä ja sitä kautta kustannusvaikutuksia. Kotihoidon tuen jakamista valmistelee sosiaali- ja terveys-
ministeriö. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen säästö on kustannusarvioiden mukaan 19 miljoonaa euroa.   

Kotihoidon tuen puolittamisen seurauksena lapsia arvioidaan siirtyvän kunnan järjestämään päivähoitoon 
10 900 – 14 500. Päivähoidon kustannusten arvioidaan valtiovarainministeriön arvion mukaan lisääntyvän 
kotihoidon tuen puolittamisen seurauksena 127 miljoonaa euroa.  Kotihoidon tuen puolittamisesta seuraavat 
päivähoidon lisäkustannukset tulee lähtökohtaisesti kattaa sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta.  

Toimeenpano/Lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. Hallituksen 29.11.2013 antaman rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koske-
van päätöksen mukaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista koskeva hallituksen esitys annetaan 
keväällä 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015. 

Hallituksen esitys kotihoidon tuen muuttamisesta annetaan budjettilakina 2014. Lainsäädäntö tulee voimaan 
1.8.2015. Valmistelusta vastaa STM, jonka tulee esittää kehyksiin määrärahoja tämän toteuttamiseksi. 
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1.10 VUOROTTELUVAPAA  
 

1.  Toimenpide-ehdotus 

 
Vuorotteluvapaalakia ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: 

Työhistoriaedellytys nostetaan 17 vuoteen. Vuorotteluvapaalle jäävälle säädetään yläikäraja, jo-
ka on lakisääteisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä 3 vuodella, jolloin vapaan ja eläk-
keelle jäämisen väliin jää aina vähintään yksi vuosi. Vuorotteluvapaan kesto muutetaan 100−360 
kalenteripäiväksi. Jaksotetun vuorotteluvapaan vähimmäiskesto nostetaan 100 kalenteripäiväksi. 
Vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtien muuttaminen säädetään mahdol-
liseksi työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella. Työsuhteen päättyminen työntekijästä 
riippumattomasta syystä kesken vuorotteluvapaan ei estä vuorottelukorvauksen saamista työ-
suhteen päättymiseen asti, vaikka vuorotteluvapaa ei olisi työsuhteen päättymiseen mennessä 
kestänyt 100 kalenteripäivää.  

Lisäksi selvitetään lainsäädäntötarpeet muissa EU/ETA-maissa tehdyn työn ottamiseksi huomi-
oon laskettaessa työhistoriaedellytyksen täyttymistä. Edelleen selvitetään tarpeet lain, ohjeistuk-
sen ja/tai vuorotteluvapaata koskevien lomakkeiden muuttamiseksi siten, että vuorottelusopi-
muksen ja vuorottelusijaisen työsopimuksen myöhästynyt toimitus ei estäisi vuorottelukorvauk-
sen saamista vuorotteluvapaan alkamisesta lukien.  

Mainittujen muutosehdotusten lisäksi kolmikantaisessa työryhmässä tarkastellaan sijaisuuden 
ehtojen tiukentamista.  

 
 

2. Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Vuorotteluvapaalle jääneiden määrä on vuosina 2005−2012 vaihdellut 16 800 ja 22 500 välillä. 
Vuonna 2012 vuorotteluvapaalle jäi noin 20 670 henkilöä. Vuorotteluvapaan käyttö jakautuu ikä-
luokittain siten, että vuonna 2012 vuorotteluvapaalle jääneistä alle 30-vuotiaita oli 0,1 %, 30–39-
vuotiaita oli 12 %, 40–49-vuotiaita 30 %, 50–59-vuotiaita 51 % ja yli 60-vuotiaita 6 %. Vuorottelu-
vapaan keskimääräinen kesto on tilastojen mukaan 28 viikkoa, ja jakson keskimääräinen pituus 
105 kalenteripäivää.   

Toimenpiteen suorat budjettivaikutukset valtiolle ovat vuositasolla säästöä 8 −10 miljoonaa euroa 
(kokonaisvaikutukset säästöä 18−22 miljoonaa euroa). Karkean arvion mukaan toimenpiteet li-
säävät työllisyyttä vuositasolla vähintään 1400 henkilötyövuodella ja näin ollen osaltaan pienen-
tää julkisen talouden kestävyysvajetta.  

Arvioita sijaisuuden ehtojen tiukentamisen taloudellisista vaikutuksista ei ole tehty. 
 
 
 
 

3.  Lopputuote sekä käsittely- ja voimaantulo 



28 
 

 
Vuorotteluvapaalain muuttamista koskevan HE:n kolmikantainen valmistelu aloitetaan välittö-
mästi. Työryhmän arvion mukaan lakimuutokset voisivat tulla voimaan syksyn 2014 aikana. Vuo-
rotteluvapaalle jäävälle säädettävä yläikäraja tulisi kuitenkin voimaan eri aikataulussa esimerkiksi 
siten, että yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja myöhemmin syntyneitä tai niin, että yläikärajaa kos-
keva säännös tulisi voimaan myöhemmin. 

 
Vuorotteluvapaalain muuttamista koskevan HE:n kolmikantainen valmistelu on aloitettu tammi-
kuussa 2014. 

 
Toimenpide kuuluu luokkaan B. 
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1.11. VANHEMMUUDEN KUSTANNUSTEN TASAUS 
 

Keskeinen sisältö: 

Selvitys vanhemmuuden kustannusten tasaamisen eri malleista ja niiden kustannuksista on tehty. 
Hallitus jatkaa arviointia vanhemmuuden kustannusten tasaamisesta työmarkkinajärjestöjen kans-
sa. 

Työnantajille aiheutuvat perhevapaakustannukset voidaan jakaa lakisääteisiin, sopimuspohjaisiin ja 
välillisiin kustannuksiin. Näistä lakisääteiset kustannukset korvataan jo nykyisin täysimääräisesti 
työnantajalle. Epävirallisen työryhmän tekemän selvityksen mukaan vanhemmuudesta aiheutuvia 
kustannuksia tasataan jo nykyisin eri toimialojen välillä.  

Perhevapaista äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla ansaittava vuosiloma sekä siihen liittyvä vuosi-
loma-ajan palkka muodostavat työnantajalle aiheutuvan lakisääteisen kustannuksen. Hoitovapaan 
ajalta työntekijä ei ansaitse vuosilomaa. Perhevapaa-ajalta ansaitun vuosiloman työnantajalle ai-
heutuva kokonaiskustannus koostuu vuosilomapalkasta ja sen perusteella maksettavista pakollisis-
ta sosiaalivakuutusmaksuista. Nämä vuosilomakustannukset korvataan työnantajalle jo nyt koko-
naisuudessaan.  

Käytettävissä olevien tietojen perusteella työntekijöiden raskaus ei aiheuta sairauspoissaoloja kes-
kimääräistä yleisemmin. Siten niihin ei voida katsoa liittyvän sellaista lakiin perustuvaa kustannus-
rasitetta, että sitä tulisi työnantajille korvata. 

Työnantajien oikeus saada äitiys- ja isyysraha perhevapaan palkallisuuden ajalta kompensoivat 
kohtuullisessa määrin työnantajille työehtosopimusperäisistä palkoista aiheutuvia kustannuksia. 
Niiden korvaaminen nykyistä paremmin edellyttää, että korvaamisesta on kolmikannassa sovittu. 

 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

6+6+6 -mallin kustannusvaikutus 70 m€. Kolmikannasta ei ole löytynyt halukkuutta näin suureen 
kustannukseen, ei myöskään työnantajien kustannusten nykyistä laajempaan kompensointiin. 

 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Ei ole. 

 

Toimeenpanoaikataulu: 

Ei toteudu. 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 
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1.12a KOTOUTTAMISOHJELMAN TOIMEENPANO 
 

1. Esityksen ydin 

Valtion kotouttamisohjelman toimeenpanoa tehostetaan neljässä kokonaisuudessa: kotoutu-
miskoulutuksen kehittäminen Osallisena Suomessa -hankkeen tulosten perusteella, oppivel-
vollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen järjestäminen (vastuutaho: OKM), kotouttamisen 
osaamiskeskuksen perustaminen, sekä pakolaisten kuntaan osoittamisen tehostaminen. Kaik-
kien toimintojen tavoitteena on kotouttamistoimenpiteiden parempi kohdentaminen ja saata-
vuuden parantaminen, hyödyntämällä laajan hanketyön kokemukset systemaattisesti ja mo-
nialaista ja –toimijaista yhteistyötä vahvistamalla. Paikallisen osaamisen tukeminen, perusope-
tuksen mahdollistaminen kaikille maahanmuuttajille, kotoutumiskoulutuksen joustavat toteut-
tamistavat ja –sisällöt ja parantunut saatavuus, sekä pakolaisten kuntapaikkojen saannin no-
peuttaminen parantavat maahanmuuttajien edellytyksiä asettua suomalaiseen yhteiskuntaan, 
vahvistaa heidän osallistumistaan työmarkkinoille, ja vähentää heidän riippuvuuttaan tulon-
siirroista.  Toimenpidekokonaisuutta on käsitelty kotoutus- ja maahanmuuttopoliittisessa mi-
nisterityöryhmässä 30.11.2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää oppivelvollisuusiän ylit-
täneiden maahanmuuttajien mahdollisuuden perusopetuksen oppimäärän suorittamiseksi si-
ten, että tavoitteena on varmistaa pysyvät järjestämis- ja rahoituskeinot vuoteen 2015 men-
nessä. 

 

2. Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutus 

Suorat lisäykset valtion talousarvioon ovat: 2 milj. € vuosittain momentille 32.70.03 (kotout-
tamisen osaamiskeskus), sekä julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen momentille 32.30.51 
2014: 10 milj., 2015: 20 milj., 2016: 20 milj., yhteensä 2014-2016: 56 milj. € (valtiontalouden 
kehyksen 2013-2016 mukaisia). 

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen pysyvien rakenteiden vuosikohtainen menoerä 
on arvioilta n. 6 miljoonaa euroa (valtio 50 % - kunta 50 %) 2015-; OKM:n pääluokka 

Vastaanottokeskukseen majoitetun turvapaikanhakijan kustannukseksi on arvioitu valtion tu-
lo- ja menoarvoissa noin 15 000 € vuodessa. Mikäli vastaanottokeskukseen majoittumista voi-
daan lyhentää keskimäärin kuukaudella, tämä johtaa vuosittaisella 3 000 hakijan määrällä noin 
3,6 milj. € säästöön.  

 

Kestävyysvaikutus 

Pidemmällä tarkastelujaksolla voidaan arvioida, että toimenpide lisää maahanmuuttajien tulo-
ja, ja vähentää heidän riippuvuuttaan työmarkkinaetuuksista ja toimeentulotuista, tavoitteena 
keskimäärin noin 2-3 kuukauden vähentynyt työmarkkinatuen tarve, arviolta 30 milj. € vuosit-
tain 2017- 
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3. Lopputuote 

  

a1) Kotoutumiskoulutuksen kehittäminen  

Esitykset kotoutumiskoulutuksen rakenteiden, lainsäädännön ja rahoituksen uudistamisesta-  
31.12.2014; Luokka E 

a2)Oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien perusopetuksen oppimäärän suorit-
taminen  
 

Hanketyöryhmän määräaika on 31.5.2014. Tarvittavat esitykset tehdään tämän jälkeen OKM:n 
toimesta. Luokka C-D 

 
a3) Kotouttamisen osaamiskeskuksen perustaminen 
Kotouttamisen osaamiskeskus perustetaan TEM:öön tammikuussa 2014. Valmistelu etenee ai-
kataulussa. Luokka A. 
 
a4) Pakolaisten kuntaan osoittamisen tehostaminen 
Hallitus on päättänyt pakolaiskiintiön kasvattamisesta 1050:een syyrialaispakolaisten vastaan-
ottamiseksi ja tarvittavan lisärahoituksen osoittamisesta. HAAPA- ja VIPRO-hankkeissa selvite-
tään toukokuuhun 2014 mennessä kuntien kantoja pakolaisten vastaanoton kehittämistarpeis-
ta, korvausjärjestelmän selkiyttämistä, ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten pakolaisten tilan-
netta, ja laaditaan sopimuksia kuntien kanssa hätätapausten vastaanotosta.  Luokka C – D 
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1.12b VÄLITYÖMARKKINAT 
 

Esityksen substanssiydin: Välityömarkkinatoiminnan kehittämisen tavoitteena on vaikutta-
vuuden parantaminen eli välityömarkkinoilla työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä olevien 
työttömien siirtymien lisääminen avoimille työmarkkinoille ja ammatilliseen koulutukseen. Li-
säksi tavoitteena on parantaa välityömarkkinatoimijoiden mahdollisuuksia tarjota työkokeilu-
paikkoja ja palkkatuettua työtä heikossa työmarkkina-asemassa oleville.  

Kehittämistoimenpiteet pohjautuvat selvityshenkilö Tarja Filatovin ehdotuksiin välityömarkki-
noiden kehittämiseksi (TEM raportteja 7/2013). TEM on laatinut toimeenpanosuunnitelman 
toteutettavista ehdotuksista. Pääpaino toimenpiteissä on TE-hallinnon ja välityömarkkinatoimi-
joiden sekä välityömarkkinatoimijoiden ja yritysten välisen yhteistyön kehittämisessä. TE-
toimistojen ja välityömarkkinatoimijoiden yhteistyön kehittämiseksi TE-toimistot nimeävät vä-
lityömarkkinakoordinaattorin/-koordinaattoreita, joiden vastuulla on kumppanuusmallin to-
teuttaminen. Välityömarkkinatoimijoiden ja yritysten sekä muiden työnantajien yhteistyön ke-
hittämiseksi vuonna 2014 pilotoidaan ns. bonusmallia, mikä tarkoittaa sitä, että välityömarkki-
natoimijalle, joka hankkii välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä olleelle työpaikan, makse-
taan palkkio.  

 Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: jos kehittämistoimenpiteillä onnistutaan paran-
tamaan välityömarkkinoilla tarjottujen työvoimapalvelujen vaikuttavuutta, pitkäaikaistyöttö-
myydestä aiheutuvat työttömyysturvamenot ja muut menot vähenevät. Euromääräisiä vaiku-
tuksia ei ole tässä vaiheessa esitettävissä. 

 Lopputuote: Kehittämistoimenpiteet ajoittuvat vuosille 2013 ja 2014. Luokka E. 
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1.12c OSATYÖKYKYISET 
 

Esityksen substanssiydin:  Osatyökykyisten työllistymisen edistämisen toimintaohjelmaa val-
mistellut STM:n asettama työryhmä luovutti loppuraporttinsa STM:lle joulukuussa 2013. Ra-
porttiin sisältyvien ehdotusten tavoitteena on osatyökykyisten työllistymisen edistäminen. Eh-
dotusten toimeenpano kuuluu pääosin STM:n ja TEM:n hallinnonaloille. TEM:n hallinnonalalle 
kuuluvat ehdotukset koskevat pääosin TE-hallinnon ja muiden toimijoiden yhteistyön kehittä-
mistä sekä työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamista. TEM laatii suunnitelman ehdotusten toi-
meenpanosta helmikuun 2014 loppuun mennessä. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: jos kehittämistoimenpiteillä onnistutaan paran-
tamaan osatyökykyisten työllistymistä, työurat pitenevät ja työttömyysturvamenot sekä kun-
toutustuesta ja työttömyyseläkkeistä aiheutuvat vähenevät. Euromääräisiä vaikutuksia ei ole 
tässä vaiheessa esitettävissä. 

Lopputuote: Kehittämistoimenpiteet ajoittunevat pääosin vuosille 2014 ja 2015. Luokka E. 
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1.12c OSATYÖKYKYISET 
  

Osatyökykyiset työssä -ohjelma tarjoaa tukea ja välineitä osatyökykyisten työssä jatkamiseen 
ja työllistymiseen. Ohjelma koskee sekä työelämässä olevia että työelämän ulkopuolella olevia 
osatyökykyisiä. Ohjelma sisältää kaksi kokonaisuutta: 

1.Työkyvyttömyyttä ehkäisevä sekä osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistä-
vä toimintakonsepti ja  

2.Osatyökykyisten työllistymistä helpottavat lainsäädännölliset muutokset sekä palveluiden 
toimivuuteen liittyvät muutokset.  

Toimintakonseptin tarkoituksena on varmistaa, että osatyökykyisiä varten on saumaton palve-
lujen ketju, joka auttaa heitä jatkamaan työssä tai työllistymään. Vastuu konseptiin sisältyvän 
keinovalikoiman käyttöönotosta on työnantajalla tai TE-toimistolla. Osatyökykyiselle nimetään 
työkykykoordinaattori, joka räätälöi eri keinoista, etuuksista ja palveluista osatyökykyisen tar-
peiden mukaisen kokonaisuuden. Työelämässä mukana olevalle koordinaattorin nimeää työn-
antaja, työelämän ulkopuolella olevalle TE-toimisto.  

Ehdotettavat lainsäädännölliset muutokset tukevat erityisesti nuoria ja syrjäytyneitä sekä toi-
saalta ikääntyviä. Muutoksin ehdotetaan purettavaksi niitä esteitä, jotka liittyvät kuntoutuksen 
ensisijaisuuteen, kuntoutuskorvausten suuruuteen, kuntoutusedellytysten liialliseen rajaavuu-
teen. Sosiaalisia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä selvitetään. 

 
 Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustason korottaminen 
 
 Keskeinen sisältö:  
 Aikuisten kuntoutuspsykoterapian korvaustaso nostetaan nuorten kuntoutuspsykoterapian 

korvaustasolle. Nuorten (16-25-vuotiaat) kuntoutujien psykoterapiakorvaus yksilöterapiassa 
on joko 52,14 euroa/käyntikerta tai 60,55 euroa/käyntikerta terapeutin koulutuksesta riippu-
en. Nuorten kuntoutuspsykoterapiassa omavastuuosuus kertaviikkoisessa yksilöterapiassa 
vaihtelee 200-400 euron välillä. Aikuisten (26-67-vuotiaat) kuntoutujien psykoterapiakorvaus 
yksilöterapiassa on joko 37 euroa/käyntikerta tai 45,41 euroa/käyntikerta terapeutin koulu-
tuksesta riippuen. Aikuisten kuntoutuspsykoterapiassa omavastuuosuus kertaviikkoisessa yksi-
löterapiassa on noin 800 euroa ja kaksi kertaa viikossa tapahtuvassa terapiassa noin 1 600 eu-
roa. Jos kaikki myönnetyt terapiakerrat toteutuvat, omavastuut kolmen vuoden aikana kerran 
viikossa toteutuvassa terapiassa ovat keskimäärin 2 900 euroa ja kaksi kertaa viikossa toteutu-
vassa terapiassa 5 800 euroa. 

 
 Taloudelliset vaikutukset (arvio):  
 Lisää valtion menoja 5,8 milj. euroa vuonna 2018. Kokonaiskustannukset 10-11,6 milj. eu-
 roa/vuosi. Psykoterapiaa saavat pystyvät joko osa- tai kokopäiväiseen työhön, mikä pidentää 
 työuria keskeltä, vahvistaa taloudellista kestävyyttä 
 
 Toimeenpanomuoto/lopputuote: 
 Sairausvakuutuslainsäädännön muuttaminen 
 
 Toimeenpanoaikataulu: 
 Voimaan vuoden 2015 alusta lukien. 
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(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano 
etenee kehysmenettelyn puitteissa) 

 
 Kelan myöntämän ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vä-

himmäismäärän, nuorten kuntoutusrahan ja yläikärajan korottaminen: 
 
 Keskeinen sisältö: 
 Nuorten kuntoutusraha (594,25 euroa/kk) korotetaan takuueläkkeen (738,82 euroa/kk) tasol-
 le, jotta se kannustaisi nuoria hakeutumaan kuntoutukseen työkyvyttömyyseläkkeen sijaan. 
 Korotus koskisi myös ammatillisessa kuntoutuksessa olevia nuoria. Yläikäraja korotetaan 23 
 vuoteen. Nuoren kuntoutusrahaa saa pääsääntöisesti 16-19-vuotias nuori. Vuonna 2012 Kela 
 maksoi kuntoutusrahaa 3 700 nuorelle kuukausittain. 
 
 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Lisää valtion menoja (=kokonaiskustannukset) 13,3 milj. eurolla/vuosi. Yleisen asumistuen kus-
tannukset laskisivat, kun asumistuen määrään vaikuttavan kuntoutusrahan määrä nousisi. Vai-
kutus asumistukeen arvioidaan kuitenkin vähäiseksi. Kuntoutuksen avulla nuoret pääsevät 
työelämään nopeammin ja varmemmin, pidentää työuria alkupäästä ja vahvistaa taloudellista 
kestävyyttä. 

 
 Toimeenpanomuoto/lopputuote: 
 HE  
 
 Toimeenpanoaikataulu: 
 Voimaan vuoden 2015 alusta lukien. 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano 
etenee kehysmenettelyn puitteissa) 

 
 Vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen vammaisetuuskytkennän poistaminen  alle 

65-vuotiailta: 
 
 Keskeinen sisältö: 
 Vaikeavammaisella vakuutetulla, joka ei ole julkisessa laitoshoidossa, on oikeus saada nyky-
 ään työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi tai parantamiseksi tarpeellista lääkinnällistä kuntou-
 tusta, jos hän saa korotettua tai ylintä vammaistukea, korotettua tai ylintä eläkettä saavan hoi-
 totukea tai ylintä vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta ja että hänellä on 
 sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, 
 josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve. Eli vaikeavammaisen lääkinnällisen 
 kuntoutuksen myöntäminen edellyttää vähintään vuoden kestävää kuntoutustarvetta.  
 
 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Lisää valtion menoja 10 milj. eurolla/vuosi. Kokonaiskustannusten lisäys on 20 milj. eu-
roa/vuosi. Kustannuksissa on jo otettu huomioon työ- ja toimintakyvyn turvaamisen tavoittei-
ta koskevalla tarkistuksella saavutettava 2,8 milj. euron vuosittainen säästö sekä harkinnanva-
raisen kuntoutuksena säästönä 3 milj. euroa. Kustannuksiin vaikuttaa se, kuinka tiukasti kun-
toutusta suunnataan työssä oleviin tai vielä työkykyä omaaviin  henkilöihin ja se kuinka varhai-
sessa vaiheessa kuntoutus toteutetaan. 

 
 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettu laki.  Vam-
maisetuuksista annettu laki. Lykkää työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä, pidentää työuria sekä 
keskeltä että loppupäästä, vaikuttaa taloudelliseen kestävyyteen. 
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 Toimeenpanoaikataulu: 
 Voimaan vuodesta 2016 alkaen. 
 

 Osatyökyvyttömyyseläke osaksi kansaneläkettä: 
 
 Keskeinen sisältö: 
 Osatyökyvyttömyyseläkkeenä huomioitaisiin puolet kansaneläkkeen määrästä. Työeläkejär-
 jestelmän mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä saavista kansaneläkkeeseen oikeutettuja olisi 
 noin 8 900. Lisäksi pelkkää kansaneläkejärjestelmän mukaista osatyökyvyttömyyseläkettä 
 saavia arvioidaan olevan 2 000 henkilöä/vuosi. 
 
 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Lisää valtion menoja (=kokonaiskustannukset) 17 milj. eurolla/vuosi ilman lepäämässä olevien 
eläkkeiden huomioimista. Vähäinen vähentävä vaikutus muun muassa asumistuki- ja toimeen-
tulotukimenoihin. 

  
 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  
 Kansaneläkelain muuttaminen 
 
 Toimeenpanoaikataulu: 
 Vuodesta 2017 alkaen. 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano 
etenee kehysmenettelyn puitteissa) 

 
Osatyökykyiset työssä -ohjelma 

Osatyökykyiset työssä -ohjelman tavoitteena on parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia 
jatkaa työssä tai työllistyä sekä vähentää osatyökykyisyyteen liittyviä ennakkoluuloja. Ohjelma 
kestää kokonaisuudessaan noin 2,5 vuotta.  

 

Keskeinen sisältö:  

Ohjelma sisältää kaksi kokonaisuutta:  

 

1) Osatyökykyisten työllistymistä edistävä toimintakonsepti, jota on valmistellut sosiaali- ja 
terveysministeri Paula Risikon johtama asiantuntijaryhmä. Osatyökykyiset työssä -
ohjelmassa toimintakonseptia pilotoidaan käytännössä. Asiantuntijaryhmän toimintakon-
septia koskeva raportti on julkaistu elokuussa 2013. 
 

2)  Osatyökykyisten työllistymistä parantavien lainsäädännöllisten muutosten arviointi ja uu-
sien keinovalikoimien paikallistaminen.   

 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Toimintakonseptia testataan ja kehitetään pilottihankkeissa. Lopputuotteena 
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1. toimintamalleja osatyökykyisten työssä jatkamisen ja työllistymisen tukemiseen työ-
paikoille, työterveyshuoltoihin ja TE-toimistoihin.  

2. verkkopalvelu, joka on pysyvä ja ajantasainen tietopankki osatyökykyisten työssä jat-
kamista ja työllistymistä tukevasta keinovalikoimasta. 

3. tietoa osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä edistävän keinovalikoiman 
käyttöä haittaavista ja estävistä tekijöistä. Tiedon pohjalta voidaan tehdä ehdotuksia 
palvelujärjestelmän kehittämiseksi ja lainsäädännön muutoksiksi. 

 

Taloudelliset vaikutukset (arvio):  

Hankkeelle on varattu kehyksessä 800 000 euroa kolmelle vuodelle. Osatyökykyisten työllisty-
misen taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida tässä vaiheessa.  

 

Toimeenpanoaikataulu: 

2013 Ohjelman ja pilotoinnin valmisteluvaihe 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpa-
noa täytyy seurata erikseen) 
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1.12d PITKÄKESTOINEN TYÖLLISTÄMISTUKI 
 

Esityksen substanssiydin:  

Selvitetään vaihtoehdot, joilla voidaan pidentää palkkatuen enimmäiskestoa nykyisestä ikään-
tyneiden pitkäaikaistyöttömien osalta. Arviointikriteereinä käytetään seuraavia ikäryhmiä ja 
työttömyyden kestoa: 55 vuotta, 58 vuotta, 60 vuotta ja 62 vuotta täyttäneet, joiden työttö-
myys on kestänyt vuoden tai kaksi vuotta.    

Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista:  

Jos mahdollinen muutos toteutetaan nykyisillä työvoimapalveluihin käytettävissä olevilla mää-
rärahoilla, se tarkoittaa palkkatuen suuntaamista nykyistä enemmän ikääntyneisiin, mikä puo-
lestaan vähentää muiden työttömien työnhakijoiden pääsyä palkkatuettuun työhön ja sitä 
kautta avoimille työmarkkinoille. Pitkäkestoinen palkkatuki pidentää ikääntyneiden työuria vä-
hintään palkkatukijakson ajan. 

Lopputuote:  

HE annetaan 2014 ja säännökset tulevat voimaan 1.1.2015. Luokka E.  
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1.12e SOSIAALISET YRITYKSET 
 

Esityksen substanssiydin: Vuonna 2004 voimaan tulleessa laissa sosiaalisista yrityksistä määri-
teltyjen sosiaalisten yritysten merkitys työmahdollisuuksien tarjoajana osatyökykyisille ja pit-
käaikaistyöttömille ei ole ollut määrällisesti kovin merkittävä. Em. vuoksi selvitetään sosiaalis-
ten yritysten merkitys heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työllistymisen edis-
tämisessä, sosiaalisen yrityksen toimintamallin toimivuus ja suhde muihin toimintamalleihin 
(mm. yhteiskunnalliset yritykset, työpankki -kokeilu).  

 Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: jos toimintamallia onnistutaan kehittämään si-
ten, että osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille saadaan lisää työllistymismahdollisuuksia, 
työttömyydestä aiheutuvat työttömyysturvamenot ja muut menot vähenevät. Euromääräisiä 
vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa esitettävissä. 

Lopputuote: jos säädösmuutoksiin päädytään, HE annetaan syksyllä 2014 ja lainsäädäntö tulee 
voimaan 1.1.2015. Luokka E. 
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1.12f HEIKOSSA TYÖMARKKINA-ASEMASSA OLEVAT 
  

Esityksen substanssiydin: Tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien 
työllistymismahdollisuuksia julkisten hankintojen avulla. Lakiin julkisista hankinnoista sisältyy 
mahdollisuus käyttää sosiaalisia näkökohtia hankinnoissa. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee 
loppuvuonna 2013 sosiaalisesti vastuullisista julkisista hankinnoista oppaan, jossa on otettu 
huomioon mm. työllisyysnäkökohtia. Uudistuvan EU-lainsäädännön keskeisenä tavoitteena on 
sosiaalisten näkökohtien huomioimisen tehostaminen. EU-direktiivi annetaan helmikuussa 
2014, HE annettaneen syksyllä 2015 ja säännökset tulevat voimaan helmikuussa 2016. 

Ajalla 1.9.2012 – 31.12.2015 toteutettavan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun tavoitteena on 
pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Kuntakokeilussa pyritään löytämään keinoja työmah-
dollisuuksien luomiseen pitkäaikaistyöttömille. Tässä tarkoituksessa kuntakokeiluun kuuluvissa 
kunnissa on suunniteltu hyödynnettäväksi julkisia hankintoja. Se, kuinka moni kokeilukunnista 
tulee käyttämään työllisyysnäkökohtia julkisissa hankinnoissaan, käy ilmi kokeilun edetessä. 

 Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: jos julkisissa hankinnoissa onnistutaan lisäämään 
työllisyysnäkökohtien käyttöä, pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat työttömyysturvamenot ja 
muut menot vähenevät. Euromääräisiä vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa esitettävissä. 

Lopputuote: Luokka E. 
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1.12f HEIKOSSA TYÖMARKKINA-ASEMASSA OLEVAT 
 
Keskeinen sisältö 

Esitys on TEM:n päävastuulla.  

OKM:n näkökulmasta tarkoituksena on varmistaa pysyvät järjestämis- ja rahoituskeinot oppivelvollisuusiän 
ylittäneiden maahanmuuttajien perusopetuksen oppimäärän suorittamiseksi. Koulutuksellisen tasa-arvon 
toteutuminen perusopetuksessa edellyttää sitä, että pystytään varmistamaan hyvät oppimisen edellytykset 
kaikille sekä tukemaan monipuolisin toimin eri syistä tukea tarvitsevia ja syrjäytymisvaarassa olevia. Erityisiä 
tukitoimia vaativa ryhmä on muut kuin oppivelvolliset maahanmuuttajat, jotka erilaisista syistä johtuen eivät 
ole suorittaneet peruskoulua. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien mahdollisuuden 
perusopetuksen oppimäärän suorittamiseksi siten, että tavoitteena on varmistaa pysyvät järjestämis- ja ra-
hoituskeinot vuoteen 2015 mennessä. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen pysyvien rakenteiden vuosikohtainen 
menoerä on arvioilta n. 6 miljoonaa euroa (valtio 50 % - kunta 50 %).  

Kestävyysvaikutukset: Pitkällä aikavälillä toimenpide vaikuttaa julkisen talouden kestävyyteen vähentäen 
muiden hallinnonalojen (työttömyys, sosiaalituki yms.) menoja. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Kohderyhmän koulutuksen pysyvät järjestämis- ja rahoituskeinot vuoteen 2015 mennessä. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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1.13 TYÖTTÖMIEN KOULUTUKSEN UUDELLEENSUUNTAAMINEN   
 

Esityksen substanssiydin (tarkennuksia liitemuistiossa): 
1. Parannetaan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia ja otetaan käyttöön uusia enna-

koinnin välineitä (liittymä hankkeeseen 2.9) 
2. Lisätään ammatillisen työvoimakoulutuksen joustavuutta ja kysyntä-/tarvelähtöistä räätä-

löintiä niin työnantajien kuin henkilöasiakkaiden tarpeista lähtien 
3. Lisätään työelämälähtöisiä ja muita joustavia koulutussisältöjä tutkintoon tai sellaisen 

osaan johtavan koulutuksen rinnalla ammatillisen työvoimakoulutuksen nopean reagointi-
kyvyn turvaamiseksi 

4. Selkiytetään OKM:n ja TEM:n työnjakoa aikuiskoulutuksen kohdentamisessa ja toteutuk-
sessa (hallitusohjelman kirjauksen mukainen virkamiesvalmistelu käynnissä ) 

5. Henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden osaamisen kehittämiseen liittyviä monikanavaisia ohja-
uspalveluja kehitetään. 

 
Hankkeen tavoitteet on esitelty työvoimakoulutusasioiden työkokouksessa 12.-13.12.2013. 
Helmikuussa 2014 ELY:n edustajat kokoontuvat sopimaan yhteishankintakoulutuksen yhteisis-
tä menettelytavoista.  Lisäksi 23.-24.1.2014 pidetään TEM:n ja aikuiskoulutusverkoston (AM-
KE) yhteinen seminaari.  Sähköisen ennakointipalvelun kilpailutuksen valmistelu on käynnissä. 
Tarjouspyyntö julkistetaan tammikuussa 2014. OKM:n ja TEM:n työnjakoa koskeva valmistelu 
jatkuu tammi-helmikuussa 2014. 

 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 
Budjettivaikutus: Koulutuksen suuntaaminen toteutetaan olemassa olevien budjettiraamien 
puitteissa. 

Kestävyysvaikutus: Koulutusvarannon supistuminen kasvattaa vuoden 2017 tasossa työvoiman 
tarjontaa noin 2 000 henkilöllä ja tehostunut ennakointitiedon käyttö parantaa koulutuksen 
jälkeistä työhönsijoittumista runsaat 3 %-yksikköä, mikä parantaa työllisyyttä n. 600 henkilöllä 
(efektiivinen työvoiman tarjontavaikutus). 

Lopputuote: Nykyistä joustavampi työ- ja elinkeinoelämän murroksen aiheuttamiin laadullisiin 
ja määrällisiin osaamis- ja työvoimatarpeisiin vastaava ammatillisen koulutustarjonnan koko-
naisuus, jonka tuloksena koulutuksen suorittaneet sijoittuvat avoimille työmarkkinoille työ-
voima kysyville aloille tai aloittavat elinkeinotoiminnan.  (LUOKKA: E) 

Aikataulu: Toimintamallin kehittämistyö painottuu vuoteen 2014.  
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1.14. OSALLISTAVA SOSIAALITURVA 
 

Keskeinen sisältö: 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on käynnistetty osallistavan sosiaaliturvan kehittämistyö. Ke-
hittämistyö liittyy hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kirjaukseen, jonka mukaan osallista-
vaa sosiaaliturvaa kehitetään työikäisillä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja työnteon kannusta-
vuuden lisäämiseksi ihmisen toimintakyky huomioon ottaen sosiaaliturvaa ja osallistavia toi-
menpiteitä yhteen sovittamalla.  

Työryhmän työssä otetaan huomioon rakennepoliittisessa ohjelmassa jo tehdyt kannustavuut-
ta lisäävät päätökset, kuten esim. työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuden käyttöönot-
to, kuntien vahvempi rooli pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen järjestämis- ja rahoitusvas-
tuussa sekä osatyökykyisten työllistymisen lisäämisen toimenpiteet. Kehittämistyössä hyödyn-
netään myös käynnissä olevien kehittämishankkeiden kokemuksia.Ohjelmassa selkeytetään 
lainsäädäntöä ja monipuolistetaan osallistumisen mahdollisuuksia hyödyntäen mm. sosiaalista 
ja muuta kuntoutusta, koulutusta sekä työvoimahallinnon keinoja. 

Osallistavan sosiaaliturvan kehittämisen tavoitteena on sosiaalipoliittinen järjestelmä, jossa 
laajimmillaan koko työikäiselle väestölle tarjotaan mahdollisuus olla mukana yhteiskunnassa. 
Osallistavassa sosiaaliturvassa toimeentuloturva tukee ja kannustaa osallistumista. Osallista-
van sosiaaliturvan tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, sosiaaliturvan kannustavuuden lisää-
minen ja sosiaaliturvan legitimiteetin vahvistaminen. Asiantuntijatyönä on valmistunut taus-
tamuistio osallistavan sosiaaliturvan mahdollisista osa-alueista ja toteutuksesta.  

Työryhmä määrittelee selvitettävien kohtien ja lainsäädäntövalmistelun osalta aikataulun si-
ten, että työryhmä antaa ministeri Risikolle väliraportin toimenpideohjelman muodossa 
15.3.2014 mennessä. 

 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Alustavat vaikutukset valtion kehyksiin valmistuvat väliraportin aikataulussa, työuria pidentävä 
ja kestävyysvajetta pienentävä vaikutus arvioitavissa myöhemmin. 

 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Pilotointeja, lainmuutoksia,  

 

Toimeenpanoaikataulu: 

Toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin. 
 

 (Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa)  
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1.15 TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSET 
 

Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelujärjestelmän 
kehittämiskokonaisuuteen sisältyy kahdeksan toimenpidettä, joista seitsemän sisältyy raken-
nepoliittiseen ohjelmaan. Kehittämistoimenpiteiden keskiössä on työvoiman palvelukeskus 
(TYP) –verkoston rakentaminen, jolla pyritään kokoamaan eri toimijoiden palvelut yhteen ja 
selkiyttämään valtion ja kuntien työnjakoa pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmark-
kina-asemassa olevien työllistymisen edistämisessä. Muita toimenpiteitä ovat välityömarkkina-
toiminnan vaikuttavuuden parantaminen (1.12. b), osatyökykyisten toimintaohjelma (1.12. c), 
pitkäkestoinen palkkatuki ikääntyville (1.12. d), sosiaalisia yrityksiä koskevan lainsäädännön 
arviointi (1.12. e), heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen julkisia 
hankintoja hyödyntämällä (1.12. f) ja työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos (1.18). Lisäksi 
kehittämiskokonaisuuteen kuuluu hallitusohjelmaan sisältyvä kuntakokeilu. 

Esityksen substanssiydin: Työvoiman palvelukeskus –verkosto kokoaa yhteen ne TE-
toimistojen, kuntien ja Kelan palvelut, joilla pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömien  työ-
markkinavalmiuksia ja edistämään heidän työllistymistään. Verkoston toiminnan tavoitteena 
on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työmarkkinoilta syrjäytymisen ehkäiseminen ja 
työllistymisen edistäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä valmistelee esi-
tyksen työvoiman palvelukeskus (TYP) -toimintamallin laajentamiseksi, lakisääteistämiseksi ja 
rahoituksen turvaamiseksi. Kuntien tiedonsaantia niistä henkilöistä, joiden osalta kunta vastaa 
työttömyyden aikaisesta työmarkkinatuesta parannetaan muuttamalla työttömyysturvalakia 
samalla, kun valmistellaan muutokset työmarkkinatuen rahoitusmalliin. 

 

 Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: jos verkosto onnistuu tehtävässään pitkäaikais-
työttömyydestä aiheutuvat työttömyysturvamenot ja muut menot vähenevät. Euromääräisiä 
vaikutuksia ei ole tässä vaiheessa esitettävissä. 

Lopputuote: TYP-lakia koskeva HE annetaan budjettilakina 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan 
1.1.2015. HE työttömyysturvalain muuttamisesta annetaan 2014 ja säännösmuutokset tulevat 
voimaan 1.1.2015. Luokka E. 
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1.16 TYÖTARJOUSTEN LISÄÄMINEN 
 
Esityksen substanssiydin: Työttömän työnhakijan yleisenä velvollisuutena on hakea työtä ja koulutusta sekä 
hakea ja osallistua työllistymissuunnitelmia sovittuihin palveluihin, jotka tukevat hänen työnhakuaan ja edis-
tävät työmarkkinavalmiuksia ja työllistymistä. TE-toimiston tehtävänä on tarjota työtä ja koulutusta sekä 
järjestää suunnitelmaan sisältyviä palveluja. Työttömyysjaksojen lyhentämiseksi työnvälitystä tehostaan ja 
työnhakijan aktiivista osallistumista palveluprosessissa lisätään.  

Työnvälityksen roolia lisätään systemaattiseen yrityskontaktointiin perustuvalla rekrytointitarpeiden kartoit-
tamisella ja ennakoinnilla. Työnvälitykseen ilmoitettavien työpaikkojen määrän lisääminen mahdollistaa työ-
tarjousten määrän lisäämisen. Työtarjouksia tehdään laajasti erilaisiin työmahdollisuuksiin. Työtarjousten 
käytön tavoitteet on sisällytetty ELY-keskusten ja TE-toimistojen tulossopimuksiin vuodelle 2014. 

Työnvälityksen sähköisiä ja matching-palveluja monipuolistetaan. Helmikuussa 2014 otetaan käyttöön työn-
hakijan Oma asiointi – verkkopalvelu, jossa työnhakija saa ilmoituksia hakutekijöitänsä vastaavista avoimista 
työpaikoista.  

Työllistymissuunnitelmassa sovitaan, millä tavoin työnhakija itse hakee työtä ja miten TE-toimisto tukee 
työnhakua. Suunnitelmassa sovitaan myös, mitä palveluja työnhakijalle tarjotaan ja mihin palveluihin työn-
hakija itse hakeutuu.  Työtarjousten tulosten ja työllistymissuunnitelmien toteutumisen seuranta tehostuvat 
vuonna 2014. Työnhakija voi ilmoittaa verkon kautta työtarjousten tuloksesta ja työllistymissuunnitelmassa 
sovittujen tehtävien ja palvelujen toteutumisesta TE-toimistolle. Työnhakijan ilmoituksen sisällöstä riippuen 
TE-toimisto saa suoraan tietojärjestelmästä kehotuksen tarkistaa työnhakijan tilanne tai selvittää tämän oi-
keutta työttömyysetuuteen. Tietojärjestelmä voi myös tuottaa automaattisia selvityspyyntöjä työnhakijalle. 

Muutokset työnhakijan asiakasprosessiin helmikuussa 2014 parantavat työnhakijan palvelua. Työnhaun aloi-
tukseen tarkoitettua verkkopalvelua uudistetaan siten, että verkkopalvelussa asiakkaan tilannetta kartoite-
taan nykyistä tarkemmin asiakkaan palvelutarpeen määrittelemiseksi ja työttömyysetuuden työvoimapoliit-
tisten edellytysten selvittämiseksi. Ne asiakkaat, joilla työnhaun alkaessa ei ole tiedossa muutosta tilantee-
seensa, saavat entistä nopeammin TE-toimiston asiantuntijapalvelua. TE-toimisto ottaa yhteyttä asiakkaa-
seen kahden viikon kuluessa työnhaun aloituksesta ja sopii palvelun jatkumisesta. Yhteydenpitoa TE-
toimiston ja asiakkaiden välillä tiivistetään. 

Henkilöasiakkaalle tarkoitettujen sähköisten asiointipalvelujen käyttöastetta lisätään tehostamalla valtakun-
nallista tiedotusta sekä parantamalla palvelujen käytettävyyttä. Palvelujen sisällöllisen kehittämisen lisäksi 
käytettävyyttä parannetaan kokoamalla palvelut yhdelle sivustolle.  

TE-toimiston tehtäviä työttömyysturvan toimeenpanossa vähennetään antamalla jatkossa nykyistä enemmän 
työvoimapoliittisia lausuntoja automaattisesti sekä tuottamalla automaattisia selvityspyyntöjä työnhakijan 
verkkopalvelussa ilmoittamien tietojen perusteella. Eräitä työttömyysetuuden saamisen edellytyksiä siirre-
tään TE-toimistolta työttömyysetuuden maksajan ratkaistavaksi. Lisäksi yksinkertaistetaan työttömyysetuu-
den saamisen edellytyksiä ja TE-toimistojen työttömyysturvaan liittyviä toimintatapoja. Arvioidaan työttö-
myysturvan seuraamusjärjestelmää suhteessa edellä kerrottuun. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut linjaukset rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta TE-hallinnossa 
(TEM/2721/00.03.05.02/2013). Linjaukset koskevat työtarjousten lisäämistä ja työnhakijan palveluprosessin 
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tehostamista. Näille toimenpiteille on määritelty seurantaindikaattorit. Seurantajärjestelmään kootaan tietoa 
rakenneohjelman toimeenpanosta vuoden 2014 alusta lukien, jolloin on saatavana tietoa toimeenpanon 
lähtötilanteesta.  

Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: TEM:ssä on arvioitu, että yhden päivän keskimääräinen tehos-
tuminen työpaikkojen täyttymisessä kasvattaisi työllisyyttä todennäköisesti vajaalla 500 hengellä ja kasvat-
taisi tuotannon arvoa noin 20 miljoonalla eurolla. 

Lopputuote: työttömyysturvalakiin tulevia muutoksia koskeva HE annetaan syksyllä 2014 ja muutokset tule-
vat voimaan vuonna 2015. Luokka E.  
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1.17 PALKKATUKI 
 

Esityksen substanssiydin: Palkkatukeen liittyvää työnantajien hallinnollista taakkaa kevenne-
tään ja arvioidaan mahdollisuudet muuttaa palkkatuen rakenne nykyistä yksinkertaisemmaksi. 
Toimenpiteillä pyritään lisäämään yritysten osuutta palkkatuetun työn tarjoajana, mikä puo-
lestaan parantaa palkkatuetun työn vaikuttavuutta.  

Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: Ei vaikuta valtion budjettiin. Vaikutusta julkisen 
talouden kestävyyteen ei ole mahdollista arvioida tässä vaiheessa. 

Lopputuote: Sähköinen maksatushakemus otetaan käyttöön tammikuussa 2014. Arvio mah-
dollisuudesta muuttaa palkkatuen rakenne yksinkertaisemmaksi valmistuu 30.4.2014 mennes-
sä. Jos palkkatukijärjestelmää esitetään muutettavaksi, HE annetaan syksyllä 2014 ja säännök-
set tulevat voimaan 1.1.2015. Luokka E. 
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1.18 KUNTIEN ROOLI PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN (300 VRK) TYÖMARKKINATUEN JÄRJESTÄMIS- JA RAHOI-
TUSVASTUUSSA 
 

Esityksen substanssiydin: Työmarkkinatuen rahoitusmuutoksen tavoitteena on luoda nykyistä 
kannustavampi rahoitusjärjestelmä, nostaa pitkäaikaistyöttömien osallistumisastetta työllisty-
mistä edistävissä palveluissa ja selkiyttää valtion ja kuntien työnjakoa pitkäaikaistyöttömien 
palveluiden järjestämisessä. Maalikuussa 2013 tehtyyn kehyspäätökseen perustuvan työmark-
kinatuen rahoitusmuutoksen valmistelu on aloitettu TEM:n johdolla. TEM on tilannut valmiste-
lun tueksi tutkimuksen työmarkkinatuen nykyisestä rahoitusmallista ja uudistuksen enna-
koiduista vaikutuksista. Tutkimus valmistunee maaliskuussa 2013. Työmarkkinatuen rahoitus-
muutos liittyy kiinteästi työvoiman palvelukeskus –valmisteluun (1.15), koska TYP-
valmistelussa pyritään varmistamaan se, että kunnat pystyvät nykyistä paremmin vaikutta-
maan työllistymistä edistävien palvelujen tarjoamiseen niille työttömille, joiden työttömyyden 
aikaisesta työmarkkinatuesta kunnat maksavat osan . 

 Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: jos em. tavoitteissa onnistutaan, pitkäaikaistyöt-
tömyydestä aiheutuvat työttömyysturvamenot ja muut menot vähenevät. Maaliskuussa 2013 
tehdyn kehyspäätöksen mukaan työmarkkinatuen rahoitusmuutos tarkoittaa 150 milj. euron 
rahoitusvastuun siirron kunnille. 

Lopputuote: HE annetaan budjettilakina 2014 ja lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.  
Luokka E. 
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1.19 TYÖN VASTAANOTTOVELVOLLISUUS 
 

Esityksen substanssiydin: Työtön voi nykyisin lähtökohtaisesti kieltäytyä työttömyysetuutta 
menettämättä työstä, jos työpaikka sijaitsee yli 80 kilometrin päässä kotoa. Työttömyysturva-
lakia muutetaan siten, että tällainenkin työ on otettava vastaan, jos päivittäinen työmatka 
joukkoliikennettä käyttämällä ei kokoaikatyössä ylitä kolmea tuntia. Osa-aikatyössä vastaava 
aikaraja on kaksi tuntia. 

Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: Esityksellä ei ole vaikutusta valtion budjettiin. 
Vaikutus julkisen talouden kestävyyteen on vähäinen. Jos työtarjousten tekeminen työssäkäyn-
tialueen ulkopuolelle lisääntyy, muutoksen vaikutus voi kasvaa, mutta tullee edelleen olemaan 
vähäinen. 

Lopputuote: HE annetaan vuonna 2014 ja säännösmuutos tulee voimaan 1.1.2015  
Luokka E. 
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1.20 TYÖTTÖMYYSTURVAN ENNAKKOMAKSU 
  

 Keskeinen sisältö: 
 Kela myöntää ennakkomaksun, mutta kassat eivät. Työttömyysturvalain ennakkomaksua koskevia 

säännöksiä ei muuteta, vaan tavoitteeseen pyritään ohjeistamalla tarkemmin.  
 

 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 
 Ei vaikutuksia kehyksiin. 

  
 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  
 Uusi ohjeistus. 

 
 Toimeenpanoaikataulu: 
 Uusi ohjeistus voimaan 2014 alusta. 

 
(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 
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1.21 SUOJAOSUUS TYÖTTÖMYYSTURVASSA 
 

 Keskeinen sisältö: 
 Työttömyysetuuden sovittelussa otetaan käyttöön 300 euron suojaosuus ja työttömyyspäivä

 rahan omavastuuaikaa lyhennetään seitsemästä päivästä viiteen päivään. 
  

 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 
 Lisää valtion menoja työttömyysturvan osalta yhteensä 68,6 milj. euroa/vuosi (ansiopäivärahan 

osalta 41,7 milj. euroa/vuosi, peruspäivärahan osalta 9,8 milj. euroa/vuosi ja työmarkkinatuen 
osalta 17,1 milj. euroa/vuosi). Uudistus vähentää perustoimeentulotukimenoja 1,8 milj. eurol-
la/vuosi. 

  
 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  
 Hallituksen esitys. 

 
 Toimeenpanoaikataulu: 
 Tullut voimaan jo 1.1.2014. 
 
 (Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-

nee kehysmenettelyn puitteissa) 
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1.22 SUOJAOSUUS ASUMISTUESSA 
 

 Keskeinen sisältö: 
 Asumistuessa otetaan käyttöön 400 euron suojaosuus ilman työllistymisedellytystä ja määrä-

aikaisuutta. 
   

 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 
 Lisää valtion menoja 24 milj. eurolla 2015 ja sen jälkeen 40 milj. eurolla/vuosi. Huom. Poikkeaa 

RAPO-esityksestä, jossa valtion menojen lisäys 30 milj. euroa.  
  

 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  
 Hallituksen esitys. 

 
 Toimeenpanoaikataulu: 
 HE keväällä 2014 (Hallitus päättänyt 29.8.2013). Lainsäädäntö voimaan 1.1.2015. 
 
 (Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-

nee kehysmenettelyn puitteissa) 
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1.23 UUDISTUSTEN PERÄLAUTA 
 
 Ei erillistä raportointia. Rakennepoliittisen ohjelman päätöksessä 29.11.2013 ao. kohta  

yhdistettiin VM -vetoiseen ns. ”perälautatarkasteluun”. 
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1.24 NEUVOTTELU- JA SOPIMUSJÄRJESTELMÄ 
 

Työllisyys- ja kasvusopimuksen 4.3 kohdan mukaan perustetaan työmarkkinajärjestöjen työ-
ryhmä, joka arvioi nykyisen työehtosopimuslakiin ja työriitojen sovittelulakiin perustuvan neu-
vottelujärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita syksyn 2014 loppuun mennessä. Tarkas-
telun kohteena on erityisesti työehtosopimusten velvoittavuus ja noudattaminen sekä sopi-
muksen rikkomisesta eri tahoille seuraavat sanktiot. Lisäksi arvioidaan keinoja sovittelujärjes-
telmän ja erimielisyyksien ratkaisumenettelyn kehittämiseen sekä palkankorotusten toteutu-
mista sopimuksettomilla aloilla. Työryhmän esittämien kehittämistarpeiden jatkovalmistelu 
tehdään kolmikantaisesti siltä osin kuin ne mahdollisesti edellyttävät lainmuutoksia. 

Kaksikantatyö on käynnistymässä. Mahdollinen lainvalmistelu aloitetaan kaksikantaneuvot-
teluiden päätyttyä, todennäköisesti 2015.  
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1.25a NOLLATYÖSOPIMUKSET 
 

Rakennepoliittiseen ohjelmaan sisältyvän kirjauksen mukaan jatketaan TEM:in johdolla jo 
käynnistynyttä kolmikantaista selvitystyötä asioista, jotka liittyvät nollatyösopimuksiin. 

 

1. Esityksen substanssiydin 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on kolmikantaisesti valmisteltu lain muutosta, jossa mää-
riteltäisiin, mitä tarkoitetaan lisätyöllä silloin, kun työaika voi työsopimuksen ehtojen mukaan 
vaihdella. Muutoksessa täsmennettäisiin työntekijän oikeutta kieltäytyä työnantajan tarjoa-
masta työstä ja korostettaisiin etukäteen laadittavan työvuoroluettelon merkitystä.  

Lainmuutos tasapainottaisi työnantajan ja työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien välistä 
suhdetta. Muutos ei rajoittuisi vain vaihtelevalla työajalla työskenteleviin työntekijöihin, vaan 
muutoksen myötä myös kiinteällä työajalla työskentelevien osa-aikatyöntekijöiden mahdolli-
suudet kieltäytyä tarjotusta työstä laajenisivat. 

Tässä vaiheessa näyttää siltä, että esityksestä olisi saavutettavissa yksimielisyys kolmikannas-
sa.  

2.  Työmarkkinaosapuolten solmimaan työllisyys- ja kasvusopimukseen sisältyy nollatyösopimuksia koskeva 
 kirjaus. Siinä osapuolet yksimielisesti toteavat, että työaika vakiintuu joissakin tapauksissa työsuhteessa 
noudatettavaksi työsuhteen ehdoksi työsopimuksessa sovittua työaikaehtoa täydentäen tai sen korvaten. 
Osapuolet toteavat, että asiaan liittyvä oikeustila on epäselvä. Osapuolet esittävät, että asetetaan kolmikan-
tainen työryhmä selvittämään ne kriteerit, joiden vallitessa työajan voidaan katsoa vakiintuvan työsuhteen 
ehdoksi ja ehdottamaan tarvittavia toimenpiteitä tilanteen selkeyttämiseksi. Tämä hanke toteutetaan erilli-
senä hankkeena. 
 

3. Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 
Suunnitellulla lainmuutoksella ei ole suoraa tai välillistä vaikutusta valtion talouteen. 

4. Lopputuote 
HE annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. 

Koodi on E 
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1.25b ALIPALKKAUS 
 

Jatketaan TEM:n johdolla selvitystyötä asioista, jotka liittyvät alipalkkauksen epäkohtiin 
 
1. Esityksen substanssiydin 
 
Asiaa selvitetty työelämän sääntelyryhmässä alla olevista asiakokonaisuuksista käsin. Lisäksi asia 
on käsitelty TIVA-työryhmässä, ks. kohdassa 2.8 esitetty raportti ja taustamuistio 
 
a) alipalkkauksen kriminalisointi (kiskonnantapainen työsyrjintä, muut rikostunnusmerkistöt, ole-

massa olevan tunnusmerkistön muuttaminen) (vastuu OM:llä) 
 Käsittelyä jatketaan TIVA-työryhmässä   
 Rikoslain muuttaminen kuuluu OM:n hallinnonalalle.  

 
- Kanneoikeuskysymykset 

- alipalkkausta koskevissa riita-asioissa voidaan käyttää asiamiestä, erääntyneet saatavat voidaan siir-
tää esimerkiksi ammattiliitolla perittäväksi (useamman työntekijän saavatien yhtäaikainen käsittely), 
kanteiden yhdistämisestä säädetään OK 18 luvussa.  

- Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025 on toimenpide 28 ”Selvitetään ryhmä-
kannelain soveltamisalan tai ryhmäkannejärjestelmän muuttamista siten, että se mahdollistaisi ny-
kyistä monipuolisemmin juttujen viemisen tuomioistuimeen ryhmäkanteena – keskipitkän aikavälin 
tavoite".  
 Asian jatkokäsittely OM:ssä (Oikeudenhoidon uudistamisohjelmassa vuosille 2013–2025) 
Selvitystä tehtäessä tullaan ottamaan huomioon myös komission 10.6.2013 antama tiedonanto ja 
suositus kollektiivisista oikeussuojakeinoista 
c) Hollannin ketjuvastuumallin kaltaisen mallin toteuttaminen 

- Hollannissa harmaata taloutta torjutaan ketjuvastuulla ja siihen liittyvällä sulkutilillä. 
- Sääntely on alun perin rakennettu verotuksen näkökulmasta ja se perustuu olennaiselta osin 

siihen, että arvonlisävero, palkasta maksettavat verot, tulovero ja yritysvero tilitetään verot-
tajalle kuukausittain. Hollannin sääntelyllä ei turvata työntekijälle asianmukaisen palkkauk-
sen toteutumista eli tämä malli ei ratkaise alipalkkauskysymystä. 

 Asia käsitellään TIVA-työryhmässä. 
 

d) Hallinnollisten seuraamusten säätäminen alipalkkaustilanteisiin puuttumiseksi  
nopea tuomioistuinprosessin korvaava hallinnollinen menettely (STM) 
ne bis in idem –kysymykset ratkaistavana 
- Tulisi harkita voisiko jokin hallintoviranomainen antaa reaaliaikaisen tehokkaan hallinnollisen 

taloudellisen sanktion lainvastaisuuksista, etenkin tapauksissa, joissa rike on yksinkertaisesti 
todettavissa.  

- Hallinnollisen sanktion määrääminen alipalkkaustapauksessa edellyttää useassa tapauksessa 
kuitenkin työehtosopimuksen palkkamääräyksen tulkintaa. 

 asiaan liittyy mm. työehtosopimusten tulkintaan liittyviä kysymyksiä (kohta 1.24). 
 valmistelu STM:n johdolla työsuojelunneuvottelukunnassa 
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e) menettelyt, joilla turvataan työehtosopimuksiin perustuvat palkkasaamiset 

liittyy rakennepoliittisen ohjelman kohtaan 1.24 (neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää koskevat 
kysymykset työmarkkinaosapuolten käsissä 2014 loppuun asti)  
- Suomessa vähimmäispalkat määräytyvät alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. 
- Työehtosopimukseen sidottu työnantaja joka tietensä rikkoo tai jonka perustellusti olisi pitä-

nyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, voidaan työtuomioistuimessa tuomita 
hyvityssakkoon työehtosopimuksen tieten rikkomisesta. Työnantajaliitolla on valvontavelvol-
lisuus työehtosopimuksen noudattamisesta. 

-  Asia käsitellään työtuomioistuimessa.  Työtuomioistuimeen asian voi viedä työehtosopimuk-
sen solminut osapuoli tai toissijaisesti laissa säädetyin edellytyksin työntekijä. Työehtosopi-
mukseen sidottu työntekijä voi kuitenkin nostaa suorituskanteen yleisessä tuomioistuimessa. 

- Yleissitovuuskentässä yleissitovan työehtosopimuksen palkkamääräyksen sisältö voi tulla ar-
vioitavaksi käräjäoikeusprosessissa.  

 
 Työehtosopimusjärjestelmään liittyvät kysymykset ovat työmarkkinajärjestöjen välisessä kak-

sikantaneuvottelussa. Kaksikantaneuvottelut ovat käynnistyneet. Neuvotteluille varattu aika 
päättyy vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen asia siirtyy kolmikantapöytään. aikataulu vuoden 
2014 loppu. Todennnäköinen aikataulu on vuoden 2015 alkupuoli. 
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1.25c OSA-AIKATYÖNTEKIJÄT 
 

1. Keskeinen sisältö 

Työelämän sääntelyryhmä pohti osa-aikatyöntekijän mahdollisuutta tehdä lisätyötä työsopimuslain 
säännösten näkökulmasta. Tarkastelun kohteena olivat mm. kysymykset: 

1) tulisiko laissa säätää lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja vuokratyövoiman käytön välisestä suhteesta. 
2) tulisiko säätää periaatteista, joilla lisätyönä tarjottu työaika vakiintuu osaksi vähimmäistyöaikaa 
3) tulisiko säätää lisätöiden jakamisessa sovellettavasta järjestyksestä osa-aikaisten kesken 
4) tulisiko henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeutta vahvistaa ja säätää (yhteistoiminta)menettelystä 

osa-aikatyön käytön periaatteiden käsittelypaikkana 
 

Työelämän sääntelyryhmä päätyi kysymyksen 1 ja 3 osalta siihen, että ne kumpikin liittyvät osaksi 
laajempaa kysymystä, eikä niitä voi ratkaista erikseen kokonaisuudesta. Myöhemmässä vaiheessa ar-
vioitavaksi tulee tarve säätää työnantajan omille työntekijöille kohdistuvan työntarjoamisvelvollisuu-
den  ja ulkopuolisen työvoiman välisestä suhteesta. Työntarjoamisen etusijajärjestystä ei voida rat-
kaista vain lisätyön tarjoamisen järjestyksen kysymyksenä (lomautus- ja irtisanomistilanteet, ta-
kaisinottojärjestys). Kohdan 2 osalta kysymys liittyy Työllisyys- ja kasvusopimuksen kirjaukseen. Ky-
symyksen 4 osalta työaikalaki (luottamusmiehen tiedonsaantioikeus) ja yhteistoimintalakien henki-
löstö- ja koulutussuunnitelmia koskeviin pykäliin tulevat muutokset mahdollistavat sen, että yhteis-
toimintaneuvotteluissa voidaan käsitellä mm. periaatteita osa-aikatyön käytölle ja periaatteita siitä, 
miten tarjolla olevat lisätyöt voidaan jakaa osa-aikatyöntekijöille.  

 
 tässä vaiheessa ei lainvalmisteluprojektia 
 myöhemmässä vaiheessa lainsäädännön muutostarpeita arvioitava uudelleen osana isompaa kysy-

mysryhmää. 
  
2. Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Ei vaikutuksia 
 

3. Lopputuote 
Ei l toimenpide-ehdotuksia 
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2.0 KAUPPOJEN AUKIOLO 
 

Kauppojen aukiolon(kohta 2 johdanto) osalta on 12.12.2013 annettu hallituksen esitys (HE 
210/2013) liikeaikalakiin tehtävästä muutoksesta, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2014, 
mutta lakiin tullee 5 kuukauden siirtymäaika, joka koskee voimassa olevia kauppakeskusten ja 
yrittäjien välisiä sopimuksia. Muutoksella taataan yrittäjien oikeus vapaapäivään. Eduskunta 
edellytti kauppojen aukioloa koskevan selonteon yhteydessä toimenpiteitä pienyrittäjien ase-
man parantamiseksi kauppakeskuksissa.  Joulukuussa 2013 annettiin valtioneuvoston asetus 
aluehallintovirastoista annetun asetuksen muuttamisesta (1093/2013), minkä mukaisesti poik-
keuslupien myöntäminen keskitettiin 1.1.2014 alkaen Lapin aluehallintovirastoon.  
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2.1a YRITYSTUET 
 

”Kehitetään yritystukia siten, että rakennepoliittisesti heikosti vaikuttavista tuista siirretään pai-
nopistettä kohti taloutta ja elinkeinorakennetta uudistavaa tukipolitiikkaa. Suunnataan yritystukia 
aiempaa vahvemmin yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevaan toimintaan. Vahvistetaan 
t&k&i-toiminnan edellytyksiä.” (TEM) 

1. Esityksen substanssiydin 
 

Esitetään, että rakennepoliittisen ohjelman osana hallitus tekee linjauksen yritystukien uudistamises-
ta ja määrittelee uudistuksen kohteeksi otettavat tuki-instrumentit.  
 
Tähän sisällytettävien yritystukien keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan talouden ja elinkeinorakenteen 
uudistaminen  sekä yritystukien  aiempaa vahvemmin suuntaaminen  yritysten kasvua ja kansainvä-
listymistä tukevaan toimintaan sekä  t&k&i-toiminnan edellytysten vahvistamiseen.  

Tukien muut tavoitteet sovitetaan yhteen tämän kanssa.äiden tukien osalta rakenneuudistuksen 
edistämistavoitteesta poikkeaminen on mahdollista muiden yhteiskunnallisesti painavien syiden 
vuoksi, mutta edellyttää valtioneuvoston päätöstä. 
 
TEM tilaa ulkopuoliselta tutkimusorganisaatiolta läpinäkyvän ja yhteismitallisen arvion uudistuksen 
kohteena olevien yritystukien vaikutuksista rakennemuutokseen. Tutkimuksessa käydään läpi aika-
taulun puitteissa niin monta tukimuotoa kuin mahdollista (euromääräisesti suurimmat ensin) tammi-
kuun 2014 loppuun mennessä. Samalla arvioidaan toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksia budjettiin ja 
kestävyysvajeeseen. 
 
Selvityksen pohjalta uudistuksen kohteeksi valittujen yritystukien uudelleen kohdentamisesta talou-
den ja elinkeinorakenteen uudistumista tehokkaammin edistävällä tavalla tehdään ehdotus hallituk-
sen kehysriiheen 2014. 
 

 
2. Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 

 
Esitetty linjaus ja sen pohjalta tehtävä arvio yritystukien vaikuttavuudesta tuottaa yhteismitallista ja 
tieteellisesti perusteltua fakta-aineistoa. Tältä pohjalta voidaan arvioida vaihtoehtoisia toimenpiteitä 
ja niiden vaikutuksia budjettiin ja kestävyysvajeeseen. Tällä hetkellä arvioita ei voida tehdä. 

 
 

3. Lopputuote 
 

Lopputuote on hallituksen linjaus yritystukien uudistamisesta. Tältä pohjalta hallitus voi tehdä pää-
töksiä yritystukien kohdentamisesta kevään 2014 kehysriihessä. 

 
Hallitus antaa toimenpiteen jatkovalmistelua ohjaavan linjauksen 11/2013 ja valmistautuu päättä-
mään toimenpiteen sisällöstä 3/2014  (LUOKKA C). 
 
 
Mitä tapahtunut 15.11.2013 jälkeen 
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Hallituksen rakennepoliittinen päätös 29.11.2013: 
2.1a Yritystuet: Hallitus asettaa erillisen ministerityöryhmän valmistelemaan esityksen elinkeinotuki-
en ja ympäristölle haitallisten tukien uudistamisesta sekä uudelleenkohdentamisesta 
maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä. 
 
Ministeriryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 22.1.2014. Kokouksessa käytiin lähetekeskustelu uu-
distamisen/uudelleenkohdentamisen suuntaviivoista. Seuraava kokous on 4.2.2014. 
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2.1c YRITYSRAHOITUKSEN SAATAVUUS 
 
Esitetyt toimenpiteet   

Pk-yritysten pankkirahoituksen saatavuus on vaikeutunut pankkien kiristyneen luotonannon 
seurauksena. Tiukentunut sääntely korottaa pankkien vakavaraisuusvaatimuksia ja lisää va-
rainhankinnan kustannuksia. Lisäksi heikko ja epävarma taloustilanne lisää luottotappioiden 
riskiä ja vähentää pankkien riskienottohalukkuutta.  

Pankkirahoituksen rinnalle kehitetään muita markkinaehtoisia rahoituskanavia: yritysten jouk-
kovelkakirjamarkkinoita, pörssin toimintaa ja joukkorahoitusta.  

Julkisen rahoituksen keinoin pk-yritysten ja suurten vientiyritysten rahoituksen saantia helpo-
tetaan 1) laajentamalla Finnveran viennin rahoituksen valtuuksia ja täydentämällä siihen liitty-
viä rahoitusinstrumentteja vastaamaan keskeisten kilpailijamaiden tarjoamia rahoitusmahdol-
lisuuksia ja -ehtoja ja 2) antamalla Finnveralle valtuudet osallistua pk-yritysten ja myöhemmin 
myös niitä suurempien yritysten joukkovelkakirjalainojen merkitsemiseen.  

Finnveran viennin rahoitusta koskevat toimenpiteet 

1. Finnveran vienti- ja alusluottojen valtuuksien sekä vientitakuuvaltuuksien merkittävä lisää-
minen (B) 

2. Finnveran takaukset vientiä palveleville kotimaisille investointitavarakaupoille (E) 

3. Finnveran takaukset pankkien vientiluottojen jälleenrahoitukselle (E) 

4. Referenssitoimitusten rahoitus (E) 

Joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämistoimenpiteet 

5. Yritysten joukkovelkakirjamarkkinoiden edistäminen (E) 

6. Finnveran osallistuminen pk-yritysten jvk-lainojen merkitsemiseen (B)  

7. Finnveran osallistuminen pk-yrityksiä suurempien yritysten jvk-lainojen merkitsemiseen (E) 

Muut rahoitusmarkkinoiden kehittämistä koskevat toimenpiteet 

8. Pk-yritysten listautumiskynnyksen alentaminen (C) 

9. Joukkorahoitustoiminnan edistäminen (E) 

10. Kiinteistörahastolain korjaaminen (A) 

11. Yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitusten verokohtelu (E) 

12. Neutraliteettiongelma listatun sijoitusyhtiön ja sijoitusrahaston välillä (E) 

 
 
 Arvio taloudellisista vaikutuksista (11/2013 päätettävät toimenpiteet) 
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Finnveraa koskevilla toimenpiteillä ei olisi välittömiä budjettivaikutuksia. Finnveran luotonan-
to- ja takausvaltuuksien sekä valtion takausvastuun lisääminen kuitenkin lisäisi valtion vastuita 
ja riskinottoa.  
 
Pörssin First North Helsinki -listalla olevien yritysten verokohtelun muuttaminen vastaamaan 
listaamattomien yritysten osinkoverotusta pienentäisi verokertymää nykytilanteeseen verrat-
tuna mahdollisesti muutamia satoja tuhansia euroja vuodessa. Pidemmällä aikavälillä uudistus 
loisi edellytyksiä yritysten kasvuun ja työllisyyskehitykseen kotimaassa ja näin edistäisi talou-
den vahvistumista. 
 
Lopputuote: Finnveran viennin rahoituksen valtuuksien korottamista (toimenpide 1)koskeva 
hallituksen esitys (kolmen eri lain muuttaminen) pyritään antamaan maaliskuun aikana. VN:n 
päätös Finnveralle annettavasta toimintavaltuudesta osallistua pk-yritysten joukkovelkakirja-
lainojen merkitsemiseen (toimenpide 6) tehdään helmikuun aikana. Useimmat muut toimenpi-
teet edellyttävät lisäselvityksiä, jotka tehdään pääosin kevään 2014 aikana.   
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2.2 KAAVOITUS JA KAUPAN KILPAILUN ESTEET 
 
Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta 29.11.2013  

Kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisiin 
alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin, eri kaavatasojen sisältövaatimuksiin sekä vähittäiskauppaa koske-
viin erityissäännöksiin. Lainmuutoksessa otetaan huomioon suunnittelutilanteen edellytykset sekä kaavojen 
ohjaustavoite ja tarkkuus. Lainmuutos ei saa vaarantaa eheää yhdyskuntarakennetta eikä lisätä kuntatalou-
den kustannuksia. Tonttituotannon sekä rakentamisen ja kaupan kilpailun toimivuuden edistämiseksi sääde-
tään maapolitiikan harjoittaminen kunnan tehtäviin kuuluvaksi. 

 

Ministeriön jatkovalmistelussa olevat toimenpiteet 

Kilpailun toimivuuden arviointiin liittyviä menetelmiä ja ohjeistusta kehitetään erilaisessa alueidenkäytön 
suunnittelussa. Kehitetään ympäristöministeriön ja ELY-keskusten sekä maakuntaliittojen välistä yhteistyötä 
sekä selvitetään maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädettyjen viranomaisneuvottelujen ajankohtien 
muutostarpeet. Selvitetään maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
kaavajärjestelmän toimivuuteen. Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta edellyttää 
täydennysrakentamisen kannustamista lainsäädännön keinoin. MRL:n kokonaisarvioinnissa todetun mukai-
sesti selvitetään muun muassa edellytyksiä yleiskaavan ja asemakaavan sisältövaatimuksia täsmentämällä 
edistää täydennysrakentamista. 

 

Toimenpiteiden aikataulutus 

MRL:n muutosesitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2014 ja sen on määrä tulla voimaan keväällä 2015. Muu-
tosesitys valmistellaan ympäristöministeriössä virkatyönä. Valmistelun kuluessa kuullaan Suomen Kuntaliit-
toa, kaupan alan järjestöjä ja muita valmistelun kannalta keskeisiä sidosryhmiä. 

 

Toimenpiteiden perustelut 

Lain tehtävä kilpailun toimivuuden edistämisessä on luoda edellytyksiä eri toimintojen kuten asumisen tai 
kaupan sijoittumiselle. Kilpailun toimivuuden edistämisen sisällyttäminen eri kaavatasojen ja vähittäiskaup-
paa koskevien säännösten sisältövaatimuksiin tarkoittaisi käytännössä, että kuntien tulisi tarjota muun muas-
sa asuntotuotannon ja kaupan toimijoille mahdollisuus saada riittävästi tontteja käyttöönsä. Tämä madaltaisi 
alalle tulon kynnystä erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä lisäisi ja tervehdyttäisi osaltaan kilpailua.  

 

Kilpailun edistämisen näkökulman huomioon ottamista voidaan harkita myös sopimusperusteisen kaupunki-
seutupolitiikan osana. Maapolitiikan hoidon ja kilpailun edistämisen velvoitteet lainsäädännössä loisivat ai-
empaa paremmat perusteet sille, että valtio voisi edellyttää osana sopimusta, että kunnat turvaavat kaavoi-
tuksessaan riittävän tonttitarjonnan ja siihen liittyvän kilpailun edistämisen edellytykset. 
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Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumista ohjaavat MRL:n säännökset uudistettiin vuonna 2011. Säännös-
ten toimivuutta on arvioitu vastikään päättyneessä MRL:n kokonaisarvioinnissa. Kyseinen MRL:n muutos on 
aiheuttanut merkittäviä muutoksia erityisesti maakuntakaavojen laadintaan. Lainmuutos on lisännyt vähit-
täiskauppaa koskevan suunnittelutyön määrää sekä siihen liittyvien selvitysten ja vaikutusarviointien laadin-
nan tarvetta. Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arvioinnissa on todettu myös, että nykyisten sään-
nösten varsin lyhyestä voimassaoloajasta johtuen ei vielä voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä lain toimi-
vuudesta tältä osin. Säännösten vaikutuksia ja toimivuutta seurataan jatkuvasti ja ryhdytään toimenpiteisiin, 
mikäli ongelmat korostuvat ja lakimuutoksen tavoitteet eivät toteudu käytäntöjen vakiintuessa. Maakuntien 
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin (mm. Venäjän matkailu) kiinnitetään huomiota kaavojen laatimisessa ja 
kaavoituksen ohjauksessa. 

Ympäristöministeriö julkaisi syksyllä 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus – oppaan sekä siihen 
liittyvät Kaupan tietopankki – nettisivut. Tavoitteena on yhtenäistää lain soveltamista sekä edistää kaupan 
toimijoiden yhdenmukaista kohtelua. Oppaan mukaan toimivan kilpailun edistämisessä keskeistä on alalle 
tulon mahdollisuuksien turvaaminen osoittamalla riittävästi kilpailukykyisiä liikepaikkoja yhdyskuntaraken-
teen kannalta hyville paikoille.  

Maapolitiikan harjoittamista ei maankäyttö- ja rakennuslaissa ole erityisesti säädetty kunnan tehtäväksi, toi-
sin kuin on asian laita alueiden käytön suunnittelun sekä rakentamisen ohjauksen ja valvonnan suhteen. Jat-
kossa on syytä tehostaa maapolitiikan harjoittamista ja selventää maapolitiikan lainsäädännöllistä asemaa 
siten, että maapolitiikan harjoittamista koskeva säännös sisällytetään MRL:iin. Kunnan tulisi huolehtia yhdys-
kuntien kehittämisen edellyttämistä maapoliittisista toimista. Joustavasti säänneltynä velvoite jättäisi jatkos-
sakin kuntien harkintaan kuntakohtaiset maapolitiikan toimintaperiaatteet. 

Kysymyksessä ei olisi uuden tehtävän sälyttäminen kunnille ennestään karsittavana olevien tehtävien jouk-
koon, vaan jo nykyisin kuntien vastuulla olevan tehtäväkokonaisuuden lakiin kirjaaminen. On huomattava, 
että kunnan maapoliittisilla toimilla ja niiden tehostamisella on merkittävä vaikutus kuntatalouteen ja julki-
sen talouden kestävyysvajeen pienentämiseen. 

 
 
 
 
  



66 
 

2.3 RAKENTAMISEN KILPAILU 
 
Toimeenpanon sisältö 
 
Lisätään rakentamisen kilpailua purkamalla markkinoille pääsyn esteitä (2.3.a) asuntopoliittisen toi-
menpideohjelmalla, rakennepoliittisen kohdan 2.2 toimeenpanolla sekä keskittämällä kuntien raken-
nusvalvontaviranomaisten tehtävät ylikunnallisiin yksiköihin.  Uudet rakennusvalvontayksiköt kattaisivat 
toimintansa täysimääräisesti lupamaksuilla.  
 
Vähennetään rakentamisen sääntelyä laatua heikentämättä meneillään olevan rakentamismääräysten uudis-
tamisen yhteydessä (2.3.b) 2014-2017 sekä uudistetaan MMM tuettua rakentamista koskevia asetuksia maa-
seudun kehittämisohjelman toimeenpanon yhteydessä.  
 
Kohdan toimeenpano esitetyssä aikataulussa edellyttää muutoksia ympäristöministeriön määrärahoihin. 
Ympäristöministeriö on toimittanut VM:lle esitykset määrärahakehyksiin 2015-2018 rakennusvalvonnan yli-
kunnallisten yksiköiden osalta vuosille 2015-2016 ja rakentamismääräysten uudistamisen osalta vuosille 
2015-2017. 
 
Hallituksen päätös RPO:n  toimeenpanosta 29.11.2013: 
Ministeriön esitystä täydennetään liitteen 5 mukaisesti. Kunnan rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta ja 
yhtenäistä toimintatapaa vahvistetaan kokoamalla rakennusvalvonta isommiksi ylikunnallisiksi yksiköiksi. 
Uudet rakennusvalvontayksiköt kattaisivat toimintansa täysimääräisesti lupamaksuilla. Uudistus on tarkoitus 
toteuttaa vuoden 2016 aikana. 
 
Arvioidut taloudelliset vaikutukset 
Esitys parantaa sekä koko rakennussektorin toimintaympäristöä että julkisen palvelurakenteen tuottavuutta 
säädös- ja viranomaisohjauskehityksen avulla. Kuntien rakennusvalvonnan toiminnan kohdentaminen ja kus-
tannusvastaavuus paranee. Kuntien rakennusvalvontoja yhdistämällä on arvioitu saavutettavan noin 24 Me/v 
säästöt vuoteen 2017. 
  
Toimeenpanomuoto 
Rakennusvalvontayksiköitä koskeva uudistus saattaa edellyttää muutoksia sekä kuntalakiin että maankäyttö- 
ja rakennuslakiin.  Hanke liittyy kuntauudistukseen ja ehdotusta täsmennetään kuntauudistuksen edetessä. 
Suomen rakentamismääräysten uudistus sisältää useita kymmeniä eritasoisia säädöksiä. Maaseudun kehit-
tämisohjelman 2014-2020 toimeenpanon yhteydessä  jatketaan MMM:n tuettua rakentamista koskevien 
asetusten uudistustyötä. 
 
Toimeenpanoaikataulu 
Toimeenpano ajoittuu asuntopoliittisen ohjelman osalta vuoteen 2015, rakennusvalvonnan uudistuksen osal-
ta vuoteen 2016, rakennusmääräysten uusimisen osalta vuoteen 2017. MMM:n tuettua rakentamista koske-
vien asetusten uudistustyö toteutetaan vuosina 2014-2020. 
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2.4 TERVEEN KILPAILUN OHJELMA 
 
Terveen kilpailun ohjelmassa eri ministeriöille osoitetut vastuutoimet: 

A Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Esityksen ydin 

Terveen kilpailun ohjelmassa (TKO) todetun mukaisesti tavoitteena on osaltaan vaikuttaa tietoyh-
teiskunnan kehittymisen edellytyksiin. Terveen kilpailun ohjelman asiakohdat ovat: 

a) hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen (OKM), 
b) oikeushenkilöiden liittyminen tekijänoikeusjärjestöjen jäseniksi (OKM), sekä 
c) tekijänoikeusjärjestöjen aseman kilpailupoliittinen arviointi (Kilpailu- ja kuluttajavirasto). 

Lopputuote  

a) OKM on raportoinut, että hyvitysmaksujärjestelmän uudistaminen on ollut vireillä opetus- ja kult-
tuuriministeriössä syksystä 2011, mutta ratkaisua asiaan ei ole löytynyt. Valmistelun seuraavana vai-
heena on selvittää mahdollisuus järjestää hyvitysmaksun edunsaajien ja maksuvelvollisten (valmistus, 
maahantuonti, kauppa) edustajien keskinäinen neuvottelukierros uudistukselle asetettujen tavoittei-
den mukaisen yhdensuuntaisiin näkemyksiin perustuvan ratkaisun löytämiseksi. (E)  

b) OKM:n raportin mukaisesti selvitys oikeushenkilöiden tekijänoikeusjärjestö-jäsenyyteen liittyvistä 
seikoista on siirtynyt toteutettavaksi sen jälkeen, kun TEM:n tilaama ja kesällä 2013 valmistunut sel-
vitys (tekijänoikeustulon kohtelu eri oikeussubjektien kannalta) valmistui ja sitä on ehditty analysoi-
da. Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää lähiviikkoina työ- ja elinkeinoministeriön kanssa mahdol-
listen lisäselvitysten ja jatkotoimenpiteiden tarpeen. (E) 
 
OKM ja TEM ovat sopineet marraskuussa tekijäoikeustulon kohteluun liittyvän asian jatkotyöstämi-
sestä ja yhteyden ottamisesta myös valtiovarainministeriöön. 

c) Tekijänoikeusjärjestöjen aseman kilpailupoliittinen arviointi on meneillään kilpailu- ja kuluttajavi-
rastossa ja virasto tiedottaa arviointinsa tuloksista ja mahdollisista johtopäätöksistä niiden valmistut-
tua. (E) 

 
Raportti julkaistaan vuoden 2014 alkupuoliskon aikana. 

 
B Sosiaali- ja terveysministeriö 

Lääkehuolto  

Esityksen ydin 

Terveen kilpailun ohjelman mukaisesti STM jatkaa apteekkitoiminnan kehittämistä siten, että voidaan turvata 
kustannustehokas lääkehuoltojärjestelmä. TKO:n yhteydessä tarkasteluun otetaan apteekkilupien myöntä-
misprosessi, apteekkiverkoston tiheys, apteekkitoiminnan tehostaminen sekä lääketaksa. 

STM on raportoinut, että lääkehuoltoa kehitetään hallitusohjelman ja Lääkepolitiikka 2020 -linjausten mukai-
sesti. Vuoden 2014 alussa tulevat voimaan apteekkimaksun määräytymistä ja lääketaksaa koskevat uudet 
säädökset. Apteekkitoimintaa koskevat säädökset tulevat voimaan vuoden 2014 aikana. Marraskuussa 2013 
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asetetaan ”Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen” -työryhmä, jonka tavoitteena on selvit-
tää millaisia säädösmuutoksia tarvitaan, jotta lääkehuollon toiminta sekä laitos- että avohuollossa tukee 
mahdollisimman hyvin uusia sosiaali- ja terveyspalvelurakenteita ja niiden toimintaa. Työryhmä ottaa kehit-
tämistyössään huomioon myös rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet.  

Apteekkitoiminnan ja muun lääkehuollon kehittäminen –työryhmä asetettiin marraskuussa 2013. 

Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista: 

Budjettivaikutus: Vuoden 2014 alussa voimaan tulevat apteekkimaksu- ja lääketaksamuutokset ovat valtiolle 
kustannusneutraaleja, muiden mahdollisten toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset arvioidaan myöhem-
min. 

Lopputuote 
Ehdotukset säädösmuutoksista laaditaan vuoden 2014 loppuun mennessä ja HE lääkelain muuttamiseksi 
vuoden 2015 aikana. Säädösmuutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. (E) 

Alkon myymälät 

Esityksen ydin 

Terveen kilpailun ohjelmassa todetaan, että ”Alkon myymälöiden sijoittuminen vahvistaa käytännössä kah-
den suurimman kaupparyhmän kilpailuetua pienempiin toimijoihin nähden ja sijoittumispolitiikka saattaa olla 
osaltaan lujittamassa keskittynyttä kaupan rakennetta.”  
Tämän johdosta ohjelma toteaa, että ”Alko Oy:n omistajaohjauksen keinoin vaikutetaan siihen, että Alkon 
myymälöiden sijoittelupäätösten tekemisessä otettaisiin huomioon päätösten vaikutukset päivittäistavara-
kaupan kilpailuun.”  
 
 STM:n raportin mukaan Alkon omistajaohjaus on ollut myymälöiden sijoittelupäätöksistä yhteydessä halli-
tuksen puheenjohtajaan sekä yhtiön johtoon. Alko on valmistellut myymälöiden sijoittumista koskevan liike-
paikka-suunnitelman, jonka Alkon hallitus on hyväksynyt. Muutosta on valmisteltu vuoden 2013 aikana ja 
konkreettiset muutokset toteutuvat vuodesta 2014 alkaen. Suunnitelma, josta ilmenee muun ohella myymä-
löiden nykytilanne sekä suunnitelman mukainen tilanne vuoden 2014 lopussa, on liitteenä. Sosiaali- ja terve-
ysministeriön näkemyksen mukaan suunnitelma ottaa huomioon päätösten vaikutukset päivittäistavarakau-
pan kilpailuun terveen kilpailun ohjelman tavoitteiden mukaisesti lyhyellä aikavälillä. Ministeriö huolehtii 
omistajaohjauksella, että suunnitelmaa jatketaan osana Alkon liiketoimintaa. 
 
Lopputuote 

Alkon  myymälöiden sijoittumista koskeva liikepaikka-suunnitelma on hyväksytty.  Muutosta on valmisteltu 
vuoden 2013 aikana ja konkreettiset muutokset toteutuvat vuodesta 2014 alkaen. (E) 

C Työ- ja elinkeinoministeriö 

Esityksen ydin 

Energia-ala ei ole ollut terveen kilpailun ohjelman piirissä, mutta TEM ehdottaa rakennepoliittisen ohjelman 
kirjauksen edellyttämällä tavalla energia-alaa koskevat linjaukset. 
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a) Tuulivoimainvestointeihin liittyvän epävarmuuden poistamiseksi valmistellaan kansallisen ilmasto- ja 
energiastrategian 47 kohdan mukainen säädösmuutos, joka selkeyttää tuulivoimalle varatun kiintiön 
2500 MVA jakoon liittyvää menettelyä.  

Tuulivoimainvestointitien tukijärjestelmän arviointityö 2500 MVA kiintiön tultua täyteen voidaan aloittaa, 
kun EU:n uusien valtiontukisuuntaviivojen sisältö ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kehikko sekä erityisesti 
uusiutuvan energian rooli vuoteen 2030 ja 2020-luvun investointi- ja tuotantokustannukset ovat tiedossa. 
Tämän kohdan kannalta myös rakenneohjelman kohta 2.14. on keskeisen tärkeä. 

b) Pienimuotoisen sähköntuotannon esteitä poistetaan ja tällaisen tuotannon edellyttämät järjestelmätason 
toimet toteutetaan. 

c) Jos LNG-terminaalit varmistavat maakaasuverkkoon vaihtoehtoisen hankintakanavan, jakeluverkon ja kaa-
sun myynnin eriyttäminen toteutetaan viivytyksittä. Samalla luodaan edellytykset vaihtoehtoisten tuottajien 
(LNG, erilaiset biokaasut) verkkoon pääsyyn ja sitä kautta markkinoille pääsyyn.  

d) Uusiutuvan energian tukien ja päästökaupan ohjausmekanismien yhteen sovittamista parannetaan siten, 
että järjestelmä kannustaa nykyistä paremmin yrityksiä matalahiiliseen tuotantoon. Näillä muutoksilla on 
valtiontaloudellisia vaikutuksia, joita ei ole pystytty etukäteen arvioimaan. Arviointityö käynnistetään sen 
jälkeen, kun EU:n uusien valtiontukisuuntaviivojen sisältö ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikan kehikko ja eri-
tyisesti uusiutuvan energian rooli vuoteen 2030 on tiedossa. 

Luonnos EU:n uusista valtiontukisuuntaviivoista julkaistiin joulukuussa 2013. 

Lopputuote 

a) Säädösmuutos, joka selkeyttää tuulivoimalle varatun kiintiön 2500 MVA jakoon liittyvää menetttelyä, 
on tavoitteena saada voimaan syksyllä 2014.. 
Luonnos HE:ksi laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muut-
tamisesta lähti lausunnolle 22.1.2014.  
 

Tuulivoimainvestointien tukijärjestelmän arviointityön aikataulua ei voida vielä ennakoida. (E) 

b) Pienimuotoisen sähköntuotannon esteiden selvittämiseksi on tarkoitus asettaa työryhmä marras-
kuussa 2013, ja sen toimikausi päättyisi 30.11.2014. (E) 

Työryhmä asetettiin joulukuussa 2013. 

c) Jakeluverkon ja kaasun myynnin eriyttämisen aikataulua ei voida vielä ennakoida. (E) 

d) Uusiutuvan energian tukien ja päästökaupan ohjausmekanismien yhteen sovittamisen parantamisen 
aikataulua ei voida vielä ennakoida. (E) 

D Ympäristöministeriö 

Terveen kilpailun ohjelmassa YM:n vastuualueella on kaavoitusta ja rakentamista sekä jätemarkkinoita kos-
kevat asiakohdat.  

Jätemarkkinat 



70 
 

Esityksen ydin 

YM on todennut, että terveen kilpailun ohjelman mukaisesti selvitys jätelain soveltamiskäytännöistä on 
meneillään. Siksi on ilmeistä, että jätelain soveltamisesta ja siihen liittyvistä epäillyistä ongelmista ei ole 
vielä käytettävissä sellaista järjestelmällistä seurantatietoa, jonka perusteella olisi mahdollista tehdä eh-
dotuksia eduskunnassa vastikään hyväksyttyjen lain keskeisten linjausten muuttamisesta. Ympäristömi-
nisteriö on keväällä 2013 käynnistänyt yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja kuluttaja- ja kilpailuvi-
raston kanssa hankkeen jätelain toimivuuden arvioimiseksi. Hankkeessa selvitetään jätelain soveltamis-
käytäntöjä ja toimivuutta erityisesti yhdyskuntajätehuoltoa koskevien säännösten osalta. Hankkeen tu-
lokset ovat käytettävissä vuoden 2014 keväällä. Tuottajavastuuta koskevien säännösten toimivuuden ar-
viointi ei sisälly vireillä olevaan hankkeeseen sen vuoksi, että mainitut säännökset ovat olleet voimassa 
vain hyvin lyhyen aikaa eikä kokemuksia niiden soveltamisesta ole kertynyt riittävästi. Jätelain toimivuu-
den arviointia on kuitenkin tarkoitus seuraavassa vaiheessa jatkaa muun muassa tuottajavastuuta koske-
vien säännösten osalta. 

Lopputuote 

Jätelain toimivuuden arviointi –selvityksen tulokset ovat käytettävissä keväällä 2014 ja tämän jälkeen arvioi-
daan jatko.  (E) 

Kaavoitus 

Esityksen ydin 

YM on todennut, että rakennepoliittisen ohjelman kohta 2.2 käsittelee kaavoitukseen liittyvien kaupan kilpai-
lun esteiden purkamista. Siksi ehdotukset on YM:n mukaan selkeintä käsitellä kohdassa 2.2. YM on toimitta-
nut alustavan raporttinsa kaavoituksen osalta.  

YM on todennut, että kaavoitukseen liittyvien kaupan esteiden ja vähittäiskaupan sääntelyn arviointi sisältyy 
maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden kokonaisarviointiin, joka valmistuu vuoden 2013 lopussa.  

YM aikoo toteuttaa seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arvioinnissa esiin tulleet kilpailun ja 
vähittäiskaupan ohjauksen toimivuutta koskevat kehittämistarpeet: 

a) Kilpailun toimivuuden edistämisen näkökulma sisällytetään maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
siin alueidenkäytön suunnittelun tavoitteisiin, maakunta-, yleis- ja asemakaavojen sisältövaati-
muksiin sekä vähittäiskauppaa koskeviin erityissäännöksiin. Lain muutoksessa otetaan huomioon 
suunnittelutilanteen edellytykset sekä kaavojen ohjaustavoite ja tarkkuus. Lain muutos ei saa 
vaarantaa eheää yhdyskuntarakennetta. 

 

b) Maankäyttö- ja rakennuslaista puuttuvat säännökset kunnan maapolitiikan harjoittamisesta sekä 
kunnan maapolitiikan hoidon tueksi laadittavasta maapoliittisesta ohjelmasta. Maapolitiikan hoi-
to lisätään maankäyttö- ja rakennuslakiin tonttituotannon sekä rakentamisen ja kaupan kilpailun 
toimivuuden edistämiseksi.  

 

c) Kilpailun toimivuuden arviointiin liittyviä menetelmiä ja ohjeistusta kehitetään erilaisessa aluei-
denkäytön suunnittelussa. 
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d) Maakuntakaavoituksen ohjauksen toimivuutta parannetaan. Kehitetään mm. ympäristöministe-
riön ja ELY-keskusten sekä maakuntaliittojen välistä yhteistyötä sekä selvitetään maankäyttö- ja 
rakennusasetuksessa säädettyjen viranomaisneuvottelujen ajankohtien muutostarpeet. 

 

e) Selvitetään maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn vaihtoehdot ja niiden vaikutukset kaava-
järjestelmän toimivuuteen. 

 
 
Taloudelliset vaikutukset 

Toimeenpanon talousarviovaikutuksia ei rakennepoliittisen ohjelman tässä valmisteluvaiheessa ole mahdol-
lista arvioida.  

Hallitus on päätöksellään 29.11.2013 laajentanut edellä mainittuja toimia (metropolialue, vuokra-
asuntotuotanto, kaavoitus ja kilpailun esteet)  

YM:n päivitys 24.1.2014:  

YM on käynnistänyt ohjelman laatimisen terveen kilpailun lisäämiseksi rakentamisen alalla. Toimenpiteet 
tähtäävät kaavoituksen, tonttien tarjontaan ja niille rakentamisen lisäämiseen sekä kilpailun edellytysten 
parantamiseen rakentamisessa mukaan luettuna yleishyödyllinen rakennustuotanto.  

 

Lopputuote 

a)-b) Rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanon edellyttämät maankäyttö- ja rakennuslain muutokset liite-
tään osaksi lain arvioinnissa esiin tulleiden muutostarpeiden kokonaisuutta tai tehdään tarvittaessa erillisinä 
toimenpiteinä.  

a)-b) luokittelu: B 

c)-d) luokittelu: E 

e) luokittelu: C 
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2.5 VENÄJÄN MARKKINOIDEN HYÖDYNTÄMINEN 
 
Venäjän kasvavat markkinat ja ostovoima -toimenpidekokonaisuuden keskeinen sisältö  

Venäjän kasvavat markkinat ja ostovoima -toimenpidekokonaisuudella vauhditetaan ja käynniste-
tään toimenpiteitä, joilla vahvistetaan edellytyksiä hyödyntää kestävästi Venäjän kasvavia markki-
noita ja venäläisten kuluttajien kasvavaa ostovoimaa Suomen talouden kilpailukyvyn, kasvun ja 
työllisyyden vahvistamiseksi.  
 
Venäjän merkitys Suomelle lähimarkkina-alueena on ollut ja tulee olemaan keskeinen. Suomen 
houkuttavuutta kauppakumppanina, investointikohteena ja matkailumaana tulee ylläpitää ja ke-
hittää määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Suomen liiketoimintaympäristön kehittämisessä liikku-
vuuden helpottaminen niin rajoilla kuin liikenneväylillä, kaavoituksen linjaukset, Venäjä-osaamisen 
kehittäminen sekä venäjänkieliset palvelut ovat keskeisiä tekijöitä, Suomen sisäisen turvallisuuden 
näkökulma huomioiden.  
 
Yritysten kansainvälistymisen ja ulkomaankaupan kannalta keskeisten toimijoiden yhteistyötä tii-
vistetään ja kehitetään uusi rahoituskanava erityisesti pk-yritysten kansainvälistymiskonsultoinnin 
tukemiseen. Suomen ja Venäjän väliseen innovaatioyhteistyöhön panostetaan luomalla yhä pa-
rempia edellytyksiä yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyölle.  
 
Venäjän kasvavien markkinoiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia kartoitetaan kaikilla elin-
keinoelämän alueilla, joissa Suomen elinkeinoelämällä on kaupallisesti kilpailukykyistä tarjontaa tai 
jossa suomalaisen osaamispohjan perustalta voidaan kehittää uutta liiketoimintaa lyhyellä aikavä-
lillä.  
 
Venäläisten matkailijoiden kasvupotentiaalin täysi hyödyntäminen edellyttää sisäisen matkailusek-
torin kehittämistä, matkailumaakuvan ja markkinoinnin kehittämistä ottamalla huomioon venä-
läisten matkailijoiden erityispiirteet.  
 
- Kasvun vaatimat toimenpiteet määritellään matkailun kärkihankkeessa. Suomen ja Venäjän 

hallitustenvälisen talouskomission 9 aluetyöryhmän avulla kehitetään suomalaisten yritysten 
liiketoimintamahdollisuuksia Pietarin ja Moskovan ulkopuolella.  

- ENI CBC -ohjelmien rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään ja Pohjoinen kasvukäytävä -
konseptilla kehitetään matkailijoille ja kuljetuksille houkuttelevia ja ensiluokkaisia palveluita.  

- Aktiivisessa investointien hankintatyössä panoksia kohdennetaan erityisesti Suomen vah-
vuusaloille huomioiden myös venäläisinvestoinneissa havaittavat kehityssuunnat.  

- Yhteistyötä kehitetään ja yhteisiä toimintamalleja luodaan niin Venäjällä Team Finland -
toimijoiden kesken kuin Suomessa Invest in Finlandin ja alueellisten organisaatioiden kesken. 

- Venäjän kasvavat markkinat ja ostovoima -toimenpidekokonaisuuden tunnettuuden lisäämi-
seksi ja Venäjä-keskustelun herättämiseksi toimenpidekokonaisuudesta tehdään julkaisu sekä 
järjestetään Venäjä-aiheisia keskustelufoorumeita.  

- Vuoden 2014 ensimmäiseen lisätalousarvioon sekä vuosien 2015 – 2018 kehysbudjettiin esite-
tään uutta rahoituskanavaa pk-yritysten kansainvälistymisen asiantuntija- ja neuvontapalvelu-
jen tukemiseksi.  

- Sisäministeriö on antanut rajavartio-osastolle tehtäväksi laatia itäliikkuvuuden kasvun työryh-
mälle selvitys itäliikkuvuuden kasvun ja mahdollisen EU:n ja Venäjän välisen viisumivapauden 
vaikutuksista sekä erityisesti saattaa yhteismitalliseen muotoon eri ministeriöiden hallinnonalo-
jen resurssitarvearviot.  

- Selvitystyötä varten kootaan eri ministeriöiden edustajista työryhmä. Selvitys tulee luovuttaa 
viimeistään lokakuussa 2014.  
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Arvioidut taloudelliset vaikutukset 
1) Tulevien vuosien lisärahoitus on käsittelyssä kehyspäätöksen 2015 - 2018 yhteydessä.  Molem-
milla hankkeilla luodaan edellytykset sujuville ja turvallisille rajatarkastuksille ja tätä kautta mah-
dollistetaan sekä matkailun että elinkeinoelämän toiminta- ja työllistymismahdollisuuksien myön-
teinen kehitys. Rajanylityspaikkojen kehittäminen kasvavan rajaliikenteen edellyttämällä tavalla on 
edellytys liikkuvuuden kasvulle ja sen täysmääräiselle hyödyntämiselle; 

2) luodaan uusi rahoituskanava pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Kehysbudjettiin 
vuosille 2015 - 2018 esitetään uutta pysyvää 10 miljoonan euron määrärahaa, jolla tuetaan pk-
yritysten asiantuntija- ja neuvontapalvelujen ostoa 50 prosentin tukiosuudella.  Määrärahalla edis-
tetään pk-yritysten kansainvälistymistä, joka lisää vientiä ja työpaikkoja, ja siten vaikuttaa välillises-
ti kestävyysvajeeseen. Määräraha vaikuttaa pk-yritysten kansainvälistymiseen globaalisti ja osa sii-
tä kohdistuu Venäjän potentiaalin hyödyntämiseen; 

3) kohdennetaan 100 000 euron vuosittainen lisämääräraha maatalous- ja elintarviketuotteiden 
Venäjän-viennin edellytyksiä koskevan suunnitelmallisen koulutuksen järjestämiseen; 

4) kohdennetaan 300 000 euron vuosittainen lisämääräraha Invest in Finlandille venäläisten inves-
tointien edistämiseen kehysbudjetin 2015 - 2018 käsittelyssä. Lisämäärärahalla Invest in Finland 
voi kohdentaa enemmän resursseja venäläisten investointien hankintatyöhön, jolloin on mahdol-
lista saada Suomeen isompi osa Venäjän ulkomaille suuntautuvista investoinneista. Ulkomaisilla 
investoinneilla tuetaan talouskasvua ja lisätään työpaikkoja Suomessa; 

5) kohdennetaan 500 000 euron vuosittainen lisämääräraha matkailumarkkinointipanostuksiin 
Venäjällä ja 100 000 euron lisämääräraha venäläisten matkailijoiden tilastoimiseen sekä n. 
500 000 euron vuosittainen määräraha vuosille 2014 - 2015 hoito- ja hyvinvointipalveluiden edis-
tämiseen. Jos toimintaympäristö pysyy nykyisellään, 500 000 euron lisäpanostus markkinointiin 
kasvattaa matkailutuloja arviolta 24 miljoonaa euroa, 62 000 uuden venäläismatkailijan myötä. Pa-
nostamalla tilastointiin saadaan tarkempia tietoja venäläisten matkailijoiden tuomasta hyödystä 
Suomen kansantalouteen.  Hoito- ja hoivapalveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämi-
seen tehtävien lisäpanostusten avulla voidaan lisätä merkittävästi venäläisten matkailijoiden Suo-
messa tapahtuvaa hyvinvointipalvelujen hyödyntämistä ja kasvattaa erityisesti Venäjältä Suomeen 
tulevaa potilasvirtaa; 

6) kohdennetaan yhteensä 500 000 euron lisämääräraha Pohjoisen kasvukäytävän perustamisen 
edellyttämiin välttämättömiin toimiin vuonna 2014 - 15. Määrärahalla luodaan yritysten ja julkisen 
sektorin yhteistyöverkosto vastaamaan Venäjän kasvavien markkinoiden kysyntään.  Luodaan ja 
lanseerataan Pohjoinen kasvukäytävä -brändi, jota suomalaiset yritykset voivat hyödyntää liike-
toiminnassaan ja joka houkuttelee ulkomaisia investointeja Suomen. Edistetään yritysten klusteroi-
tumista sekä tiedon ja viestintäteknologian varaan rakentuvan palveluliiketoiminnan suuntaamista 
venäläisille matkailijoille ja Venäjän markkinoille. 

Lopputuote 

”Venäjän kasvavat markkinat ja ostovoima” -toimenpiteillä on myönteinen vaikutus Suomen talo-
uskasvuun, matkailun kehittämiseen ja venäläisten investointien edistämiseen.  

Toimeenpanoaikataulu  

Venäjän kasvavien markkinoiden hyödyntämisen rakentuu pääasiassa olemassa olevien toiminto-
jen kehittämisestä ja vahvistamisesta jatkuvana toimintona, minkä johdosta valtaosa sen toimenpi-
teistä on jatkuvia, käynnissä olevia ja pitkäkestoisia toimintoja eikä niissä ole erityisiä aikatauluja. 
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2.6 TEOLLISEN TUOTANNON PERUSTA 
 
”Valmistellaan myös toimenpidekokonaisuus, jolla vahvistetaan teollisen tuotannon perustaa. Tämän ta-
voitteen tukemiseksi hallitus on sitoutunut päätöksissään loppuvaalikauden aikana välttämään teollisuu-
delle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä.” (TEM) 

 
4. Esityksen substanssiydin 

 
Esitetään, että hallitus tekee linjauksen uudistavasta teollisuuspolitiikasta, jonka tavoitteena on no-
peuttaa suomalaisten teollisuuden suuntautumista maailmanlaajuisten asiakastarpeiden ratkaisemi-
seen kasvavilla markkinoilla, monipuolistaa Suomen yritys- ja toimialarakennetta ja kanavoida Suo-
meen enemmän hyvinvointia globaaleista arvoverkoista. 
 
Linjaus valmistellaan syksyn aikana tuotetun laaja-alaisen analyysin ja toimenpide-ehdotusten poh-
jalta. Linjauksen toteutukseen kytketään yritykset, järjestöt, tutkimuslaitokset ja alueelliset toimijat 
TEM:n koordinoiman strategisen vuoropuhelun kautta. 
 

 
5. Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 

 
Yritysten ja julkisen sektorin rohkeilla päätöksillä Suomi voi nostaa valmistavan teollisuuden arvon-
lisän kasvun 2-3 prosenttiin vuodessa (tämänhetkinen kasvuennuste 1,3 % vuodessa). 
 
Tarkemmat arviot uudistuvan teollisuuspolitiikan vaikutuksista budjettiin ja kestävyysvajeeseen tuo-
tetaan helmikuuhun 2014 mennessä. 

 
 

6. Lopputuote 
 

Lopputuote on hallituksen linjaus uudistavasta teollisuuspolitiikasta. 
 
Hallitus päättää toimenpiteen sisällöstä 11/2013  (LUOKKA B). 
 
tai 
 
Hallitus antaa toimenpiteen jatkovalmistelua ohjaavan linjauksen 11/2013 ja valmistautuu päättä-
mään toimenpiteen sisällöstä 3/2014  (LUOKKA C). 
 
 

Mitä tapahtunut 15.11.2013 jälkeen 
 

Hallituksen rakennepoliittinen päätös 29.11.2013: 
2.6 Teollisen tuotannon perusta: Toimeenpanoaikataulu täsmentyy myöhemmin. 
 
Politiikkasuositukset ja kärkihankkeet teollisuuden uudistamiseksi ovat valmisteltavina (arvio valmis-
tumisajankohdasta maaliskuu 2014). 

 
2.7  

Tehdään selvitys veronumeron ja rakennusalan urakkatietojen raportointivelvollisuuden laajentamisesta.  
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Selvitys käynnistetään sen jälkeen, kun rakennusalaa koskevat velvoitteet ovat olleet voimassa noin vuoden 
eli aikaisintaan vuonna 2015 (Luokka E). 

 

Välillisiin työvoimakustannuksiin liittyviä menettelytapoja yksinkertaistetaan kehittämällä Palkka.fi-palvelua.  
Sitä laajennetaan niin, että tapaturmavakuutusyhtiöt osallistuvat palveluun.  

Julkistalouteen toimenpiteellä ei ole vaikutuksia.  

Muistion valmistellaan harmaan talouden ministerityötyhmälle marraskuun 2013 loppuun mennessä (Luokka 
E). 

 

Kartoitetaan vuoden 2013 loppuun mennessä poikkihallinnollisesti eri viranomaisille saapuvien vihjeiden 
nykytilanteesta.  

Julkistalouteen toimenpiteellä ei ole vaikutuksia. 

Kartoitus ja esitys keskitetyn verkkopalvelun järjestämisestä valmistellaan niin, että harmaan talouden minis-
terityöryhmä voi linjata alkuvuodesta 2014 keskitetyn verkkopalvelun vastuutahon ja käyttöönoton jatko-
valmistelun (Luokka C).  

 

  



76 
 

2.8 TILAAJAN VASTUU JA SANKTIOT 
 
Tilaajavastuuta alihankkijoiden veroista tehostetaan. Erityisen moitittavien laiminlyöntien osalta korotetaan 
laiminlyöntimaksua ja tällainen tilaaja tai pääurakoitsija suljetaan julkisten hankintojen ulkopuolelle. Tietoi-
suus työntekijöiden alipalkkauksesta säädetään laiminlyöntimaksun korottamisperusteeksi. Tilaajavastuun 
rooli laajemmin sekä vastuun kehittämistarpeet, erityisesti yhteisvastuuseen ja alipalkkauksen torjuntaan 
liittyvät kysymykset arvioidaan aikaisintaan vuonna 2015.  

Ensi vaiheessa (Luokka: C): Tilaajavastuulakia uudistetaan nykyisen kaltaisen selvitysvelvollisuuden ja laimin-
lyöntimaksun pohjalta.   

Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän työn yhteydessä tehdään erillinen vaikutus- ja kustan-
nusselvitys. Työryhmä antanee loppuraporttinsa helmikuussa 2014. 

Hallituksen esitys annetaan viimeistään syksyllä 2014. 

Toisessa vaiheessa (Luokka D): Toistuvasti tilaajavastuuta laiminlyönyt tilaaja suljetaan julkisten hankintojen 
ulkopuolelle. Poissuljentaperusteesta säädetään ja siihen liittyvä vaikutusten arviointi tehdään hankintalain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä.   

 

Kolmannessa vaiheessa  (Luokka D): Kokonaisarviointi tehdään samassa yhteydessä muiden harmaan talou-
den torjuntaan liittyvien selvitysten (veronumeron käytön laajentaminen, ryhmäkanteen ulottaminen muun 
muassa työoikeudellisiin asioihin, työmarkkinoiden neuvottelu- ja sopimusjärjestelmää koskeva kolmikanta-
valmistelu, työsuojeluasioissa hallinnollisen seuraamuksen käyttöönoton valmistelu) kanssa. 
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2.9 TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEEN ENNAKOINTI 
 
Esityksen substanssiydin 

Koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointia kehitetään työmarkkinoiden toiminnan ja Suomen kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi, lähtien työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikan tavoitteista, luoden nykyistä paremmat edelly-
tykset samansuuntaisille toimille. Monipuolisesti tuotettu ennakointitieto ja vaihtoehtoja sisältävät skenaa-
riot palvelevat koulutustarjontaa koskevaa päätöksentekoa. Koulutuksen osuva mitoittaminen ja osaamis-
haasteisiin vastaaminen edistävät työmarkkinoiden toimintaa, työpaikkojen syntyä ja yritysten kilpailukykyä. 
Syvennetään ja tarkennetaan ministeriöiden ennakointitoimintaa ja työnjakoa perustuen nykyiseen toimin-
tamalliin, jossa TEM, OKM, STM ja VM yhdessä tilaavat työvoima- ja osaamistarpeen ennakoinnin taustaksi 
VATT:lta talouden yleiseen tasapainomalliin perustuvia skenaarioita ja analyysejä talouden, työmarkkinoiden 
ja alueiden kehityksestä.   

Taloudelliset vaikutukset  

Budjettivaikutus: VATT tarvitsee 1 htv:n lisäyksen talouden yleiseen tasapainomalliin perustuvaan analyysi-
työhön, erityisesti työmarkkinoiden toiminnan ja työvoimatarpeen arviointiin. Opetushallitus tarvitsee 1 
htv:n lisäpanostuksen koulutustarpeen ennakointiin.  

Talouden kestävyyttä ennakointi edistää työmarkkinoiden paremman toiminnan kautta.  

Lopputuote 

Ennakointi raportoidaan laajasti eri foorumeilla ja kirjallisesti, ja ennakoinnin numeeriset tulokset saatetaan 
tietokantoina julkiseen käyttöön. (E)  
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2.10 EU-RAKENNERAHASTOT 
 

Hallitus päätti rakennepoliittisessa ohjelmassaan, että rakennerahastojen hallintomalli uudistetaan 
kustannustehokkaammaksi. Samalla varmistetaan, että tulevan rakennerahastokauden ohjelma 
tukee kasvua, työllisyyttä, vähähiilisyyttä ja rakennemuutosta.  

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 18.9.2013, että ensi vuoden alusta alkavalla 
rakennerahastokaudella neljä ELY-keskusta erikoistuu rakennerahastojen hallintoon. Jokaisella 
suuralueella on oma rakennerahastohallinnointiin erikoistunut ELY-keskus: Pohjois-Suomessa Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulussa, Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskus Mikkelissä, Länsi-
Suomessa Keski-Suomen ELY-keskus Jyväskylässä ja Etelä-Suomessa Hämeen ELY-keskus Lahdessa. 

(A) 
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2.11 SÄHKÖINEN PALVELUVÄYLÄ/KOULUTUSPILVI 
 
Keskeinen sisältö 

Tavoitteena on luoda koulutuspilvi osana palveluväylää, johon kehitetään uudenlaisia oppimista tukevia pal-
veluja sekä kootaan opetukseen ja oppimiseen liittyviä toimijoita eri tahoilta.  

Koulutuspilvipalvelun yhteyteen sisällytetään monipuolisia koulutukseen ja oppimiseen liittyviä palveluja 
kuten esimerkiksi sähköinen ylioppilastutkinto, opetussuunnitelmien- ja tutkintojen perusteet, sähköiset 
koulutustarjonta- ja hakeutumispalvelut, verkko-oppimismateriaaleja, verkkokursseja ja keskusteluja sekä 
erilaisia oppimiseen ja opetukseen liittyviä sovelluksia. Koulutuspilvi on mahdollisimman avoin eri palvelun-
tuottajille ja toimijoille. Koulutuspilven käyttäjätahot ovat valtiotasolta yksittäisiin henkilöihin. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Alkuvaiheessa edellyttää määrärahoja, melko nopeasti tulee vähentämään koulutuksen 
kustannuksia. 

Kestävyysvaikutukset: Valtiojohtoinen palvelu tulee vähentämään koulutuksen kokonaiskustannuksia oppi-
materiaalien ja muiden opetusta tukevien sovellusten osalta sekä kokoamalla päällekkäisiä ja rinnakkaisia 
toimintoja yhteen. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Lopputuotteena syntyy koulutuspilvipalvelu osana palveluväylää. Palvelua on tarkoitus pilotoida vuonna 
2014. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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2.12 ITÄMEREN MERIKAAPELI  
 
RAKENNEPOLIITTISEN OHJELMAN RAPORTOINTI  

 
 

• Hankkeen keskeinen sisältö.
 

  

Tavoitteena on rakentaa korkealuokkainen, kyberturvallinen ja nopea yhteys eurooppalaisiin ja globaaleihin 
verkkoihin Suomesta Saksaan kulkevan merenalaisen valokuitukaapelin avulla. Kaapelilla varmistetaan kan-
sainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä idän ja lännen (pohjoinen-etelä) välillä ja tuetaan suomalaisen digitaalisen 
talouden kasvua.  

 

Suomi tavoittelee asemaa uutena merkittävänä kansainvälisen ICT-liiketoiminnan keskittymä-
nä. Tähän tarvitaan entistä parempaa infrastruktuuria eli kapasiteetiltaan riittäviä, pieniviivei-
siä ja kyberturvallisia sekä toimintavarmoja tietoliikenneverkkoja.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on aiemmin selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa Itämerta pitkin Suomesta 
Saksaan uusi, suora tietoliikenneyhteys. Kaapelista valmistui teknistaloudellinen esiselvitys kesällä 2012. Me-
rikaapelihankkeen alustava liiketoimintasuunnitelma valmistui toukokuussa 2013. Heinäkuussa hanke siirtyi 
Valtioneuvoston kanslian Omistajaohjausosaston vastuulle. Elokuussa 2013 hanke otettiin osaksi hallituksen 
rakennepoliittista ohjelmaa. Tässä yhteydessä todettiin : 

 

”2.12. ICT-perusinfrastruktuurin edellytysten ja tietointensiivisen teollisuuden toimintaedellytysten kehit-
tämiseksi panostetaan huippunopeiden ulkomaanyhteyksien parantamiseen kehysriihen 2013 linjausten 
mukaisesti. Valtion omistajaohjausyksikkö varmistaa Suomen ja Saksan välisen Itämeren merikaapelin 
mahdollisimman nopean toteuttamisen.” 

 

Merkitys tiivistetysti: ICT-teknologian kehityksen ja digitaalisten palveluiden täysimääräinen hyödyntä-
minen kasvun luomiseksi edellyttää, että tietoliikenneyhteydet Suomesta ulkomaille parannetaan nykyi-
sestä. Uusi tieto-liikennekaapeli nostaisi Suomen ulkomaanyhteyksien varmistuksen ja tietoturvallisuu-
den uudelle tasolle ja loisi edellytykset datakeskusinvestoinneille ja  tietointensiivisen teollisuuden si-
joittumiselle maahamme.  

 

Valtion erityistehtäväyhtiö Governia Oy hankki syksyllä 2013 merikaapelin tulevaksi hallinnointiyhtiöksi Core-
net Oy:n. Yhtiö on sopiva hallinnointiyhtiöksi, sillä se tarjoaa televerkkoratkaisuja ja telepalveluja yrityksille ja 
yhteisöille. Corenet omistaa Suomessa laajan tiedonsiirtoverkoston (7 100 km), josta suuri osa on optista 
kuitukaapelia. Lisäksi yhtiö on rakentanut kansainvälisiä yhteyksiä mm. itään. Kassavirtaa jo nykyisin tuottava 
yhtiö helpottaa muiden mahdollisten sijoittajien mukaantuloa ”merikaapeli-yhtiöön”. Valtion lopulliseksi 
omistusosuudeksi on kaavailtu noin 33 %. 
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• 
 

Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 

Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi 2012 Suomi – Saksa-merikaapelin hinnaksi noin 50 milj.euroa. Lisäksi 
tarvitaan hallinnointiyhtiö, joka hoitaa tarvittavat toimenpiteet merikaapelin aikaansaamiseksi sekä myynti-
työn ja asiakashankinnan. Kokonaisuudessaan hanke on yli 100 milj.euron hanke. Merikaapeliyhtiöön ote-
taan valtion rinnalle myös muita omistajia ja kaapeliyhtiö käyttää toimintaansa myös lainarahoitusta. Tämä 
kokonaisuus on vasta hahmottumassa ja tarkentuu tämän vuoden kuluessa. Väliaikaisesti valtio ja sen omis-
tamat yhtiöt rahoittavat hanketta käynnistysvaiheessa kymmenillä miljoonilla.  

 
Valtion suora budjettivaikutus on arvion mukaan enintään 20 milj. euroa. Merikaapeli Saksaan lisää uutta 
yritystoimintaa ja kasvattaa työllisyyttä ja kansantuotetta sekä verotuloja samalla kun se parantaa kybertur-
vallisuutta ja toimintavarmuutta lisäämällä ulkomaanyhteyksien maantieteellistä hajautusta.   

 

• Lopputuote
 

: Merikaapeli Saksaan 2016 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Merikaapelin jatkovalmistelua 11.12.2013. 
Hankkeen määräraha (20 Meur) on tarkoitus esittää kevään lisätalousarvion yhteydessä 4-5/2014. 
Edellytyksenä on, että valtiontukinotifiointi EU:n komissiolle on saatu onnelliseen lopputulokseen. 
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2.13 TIETOVARANTOJEN AVAAMINEN 
 
Keskeinen sisältö 

OKM:n hallinnonalalla tietojen avaamista, yhteentoimivuutta, hyödynnettävyyttä ja säilymistä ja tarvittavan 
osaamisen kehittämistä edistetään KDK-hankkeessa (Kansallinen digitaalinen kirjasto) ja TTA-hankkeessa 
(Tutkimuksen tietoaineistot) ja OKM-ICT-2015 –hankkeessa sekä TTA:n työtä jatkavassa kehittämistyön ko-
konaisuudessa Avoimen tieteen tiekartta 2014-2017 (ATT). KDK- ja TTA-hankkeissa sekä ATT:ssä toteuttavat 
palvelut kustannuksineen on kuvattu toimenpiteessä 3.9. 

Julkisten sektorin kulttuuriympäristötietojen (erit. paikkatiedot) ja kulttuuriaineistojen (kuva-, esine-, äänite-, 
kirja-, äänikirja- ja liikkuvan kuvan kokoelmat ja niihin liittyvät metatietovarannot) avointa saatavuutta lisä-
tään, niiden hyödyntämistä tukevia palveluita kehitetään ja keskeisten kulttuuriperintöaineistojen digitointia 
jatketaan. Kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistojen metatietoja julkaistaan avoimena datana. Kirjas-
toille rakennetaan keskitetty  metatietovarantopalvelu Melinda. 

Toteutetaan todennetun osaamisen rekisteri, johon kootaan kansalaisten tutkintotiedot ja opintosuoritukset. 
Kansallisen palveluväylän kautta mahdollistetaan kaikille koulutuksen järjestäjille, Kansaeläkelaitokselle ja 
työhallinnolle todennetun osaamisen rekisterin hyödyntäminen omassa toiminnassa. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Lisäkustannuksia valtiontalouteen vuosina 2014-2017 yhteensä 14,9 miljoonaa euroa 
(TTA ja digitaaliset tietoaineistot). Kulttuurin tietovarantojen avaamisen rahoitustarve on yhteensä 3,6 mil-
joonaa euroa vuosina 2014-2017. Todennetun osaamisen rekisteri-perustietovaranto muodostaa tutkinnois-
ta ja opintosuorituksista kansallisen Mater Data-rekisterin, mikä alkuvaiheessa edellyttää kehittämisrahoja 
vuosille 2015-2018 yhteensä 2,3 milj. euroa ja tämän jälkeen ylläpitorahoitusta 1 milj. euroa vuosittain.  

Kestävyysvaikutukset: Tutkimuksen tietoaineistojen avaaminen ja niiden hyödyntäminen tutkimuksessa tuot-
taa merkittävää hyötyä yhteiskunnalle ja yritystoiminnalle tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tehostumisen 
kautta ja parantaa Suomen kilpailukykyä. Yhteiset palvelut tuottavat pitkällä aikavälillä merkittäviä kustan-
nussäästöjä. Metatietovarantopalvelun keskittämisestä koituu säästöjä palvelin- ja ohjelmistokustannuksissa. 
Kansallisen todennetun osaamisen rekisteri kokoaa yhteen eri viranomaisten tarvitseman tiedon ja vähentää 
päällekkäistä tiedonkeruuta kunnilta, kuntayhtymiltä ja kaikilta opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä. Keski-
tetty ratkaisu poistaa päällekkäisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokustannukset 
(KELA, työhallinto). Todennetun osaamisen rekisteri kokoaa kansalaisille hänen oman osaamisensa yhteen 
paikkaan. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Tietoaineistojen avaamisen mahdollistavat säädösmuutokset sekä rahoituspäätökset. Kulttuurisektorilla kes-
keiset metatieto- ja tietovarannot ovat avoimesti saatavilla ja hyödyntämiselle välttämättömät palvelut käy-
tössä. Aineistojen avaaminen toteutetaan vaiheittain 2014-2017, kirjastojen metatietovarantopalvelu toteu-
tetaan 2014-2017 ja vakiinnutetaan 2017-2018. Kansallisen todennetun osaamisen rekisteri on käytössä 
vuonna 2018. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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2.14 LUPA- JA VALITUSMENETTELYT 
 
Toimeenpanon kohde: Valmistellaan toimenpiteitä, joilla tehostetaan yritysten tiedonsaantia ja lupa-asioiden 
samanaikaista hoitamista toimivaltaisten ELY- ja aluehallintoviranomaisten kautta. Edistetään eri viranomais-
prosessien sujuvuutta ja aikataulujen yhteensovittamista lupamenettelyissä. Parannetaan käytäntöjä, jotta 
yhtä hanketta koskevat valitukset voidaan käsitellä samanaikaisesti. Suunnataan erityisiä toimia ruuhkautu-
neiden lupakäsittelyjen purkamiseen. 
 
Hallituksen päätös RPO:n  toimeenpanosta 29.11.2013: Merkittävissä lupahankkeissa otetaan käyttöön toi-
mintamalli, joka parantaa toiminnanharjoittajan ja lupaviranomaisen välistä tiedonkulkua jo ennen lupaha-
kemuksen jättämistä sekä nopeuttaa lupaprosessia. Hallituksen esitykset uudeksi ympäristönsuojelulaiksi 
annetaan joulukuussa 2013 ja syysistuntokauden alussa 2014. Muutoksenhakumenettelyiden kehittämistä 
koskeva hallituksen esitys annetaan keväällä 2014. 
 
Toimeenpanon tilanne 
 
Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi annettiin 19.12.2013.  Siihen sisältyy useita hallinnon keventämis- 
ja tehostamistoimenpiteitä, jotka kohdistuvat myös toiminnanharjoittajiin ja niiden tapaan asioida viran-
omaisessa. Keskeisimpiä ovat:  aluehallintoviraston toimivaltaan kuuluvien ympäristölupahakemusten säh-
köinen käsittely, luvanvaraisuusrajan ja lupakynnyksen muuttaminen eräiden toimintojen osalta ja valvonnan 
suunnitelmallisuus. 
 
Syysistuntokauden 2014 alussa on tarkoitus antaa ympäristönsuojelulakia koskeva hallituksen esitys, jolla 
toteutettaisiin maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain lupamenettelyiden yhdistäminen.  Myös maa-aineslain 
ja vesilain menettelyiden yhdistämistä selvitetään. Hallituksen esityksellä myös jatkettaisiin ympäristölupa-
menettelyn tehostamistoimien toteuttamista mm. liittyen toiminnan olennaisen muutoksen käsittelyyn ja 
luvan tarkistamiseen. 
 
Eläinsuojien ympäristöluvitusta käsittelevässä työryhmässä laaditaan ehdotukset lupaviranomaisten toimival-
tarajojen tarkistamisesta ja lupakynnysten muuttamisesta sekä selvitetään edellytyksiä ottaa käyttöön rekis-
teröintimenettely. Lupaviranomaisten toimivaltarajojen muuttamista ja lupakynnystä koskevat säädösmuu-
tokset on tarkoitus antaa vuonna 2014. 
 
Ympäristönsuojelulaki –hankkeessa kartoitetaan  muita toimialoja, joilla tulisi selvittää rekisteröintimenette-
lyn mahdollisuudet. Rekisteröintimenettelyn käyttöönoton selvittämisen lähtökohtana on, ettei ympäristön-
tila heikkene tai toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvien asianosaisten oikeusturva heikkene. Rekisteröintimenet-
telyn käyttöönottoon liittyvät valtioneuvoston asetukset valmisteltaisiin lähivuosina. 
 
Lainsäädäntömuutosten ohella myös toimintatapojen kehittämisellä sujuvoitetaan ympäristölupaprosessia. 
Ympäristöministeriöön 1.2.2014 perustettava Ohjaustoiminto vahvistaa ohjausta  ja lisää ohjauksen resursse-
ja sekä tehostaa ympäristöhallinnon yhtenäistä toimintaa. Ohjaustoiminnolla varmistetaan, että ympäristö-
hallinnolla on käytössä yhtenäiset ja parhaaksi todetut käytännöt mm. lainsäädännön täytäntöönpanossa.  
 
Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön  yhteistyönä varmistetaan ennakkoneuvotteluja ja etu-
käteisohjeistusta koskevan toimintamallin käyttöönotto keskeisten viranomaisten välillä. Toimintamallin 
käyttöönoton perusperiaatteet valmistellaan 15.3.2014 mennessä ja viimeistellään 31.5.2014 mennessä. 
Vastuuministeriöt varmistavat sovittujen  periaatteiden läpiviennin virastojensa toiminnan ohjaukseen. 

 
Oikeusministeriössä laadittu hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten uudistamista koskeva hallituksen 
esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2014. Myös lupalainsäädäntöä koskevissa säädöshankkeissa 
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arvioidaan muutoksenhakusäännösten muutostarpeita. Vuoden 2014 alkupuolella valmistuvassa maankäyt-
tö- ja rakennuslain kokonaisarviointia koskevassa raportissa ehdotetaan selvitettäväksi mahdollisuuksia ra-
joittaa kaksinkertaista valitusmahdollisuutta asemakaava- ja rakentamisen lupa-asioissa sekä selvittää maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaisiin asioihin  liittyvien valitusoikeutettujen piirin muutoksen tarpeita, mahdolli-
suuksia ja vaikutuksia mm. kaavoitusprosessien kokonaiskestoon ja osallisten oikeusturvaan. 

 
Myös muiden ministeriöiden toimialoilla arvioidaan lupamenettelyiden sujuvoittamistarpeita. 

Tukes selvittää kemikaaliturvallisuuslain ja kaivoslain mukaisten lupa- ja ilmoitusmenettelyiden yksinkertais-
tamis- ja sujuvoittamismahdollisuudet toukokuun 2014 loppuun mennessä. Selvityksen tuloksia hyödynne-
tään kemikaaliturvallisuuslain uudistamisen yhteydessä. Maatalouselinkeinoja sääntelevää  lainsäädäntöä 
kehitetään osana EU:n maatalouspolitiikan uudistamista 

 

Arvio toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista  
 
Eräillä ehdotuksilla on alkuvaiheessa valtiontaloudellisia kustannusvaikutuksia. Aluehallintovirastojen ympä-
ristöluparuuhkien purkamiseksi on  kehysmenettelyn yhteydessä  esitetty 700 000 euron määrärahalisäystä  
vuosille 2014-2015 (10 htv/vuosi ) aluehallintovirastojen toimintamäärärahoihin. Samanaikaisesti edellyte-
tään aluehallintovirastoilta ympäristölupamenettelyn  tehostamistoimenpiteitä. Ruuhkanpurku –hankkeen ja 
sujuvoittamistoimenpiteiden seurauksena aluehallintovirastoihin saapuvien ympäristölupahakemusten ja 
ratkaistujen ympäristölupapäätösten määrät saadaan keskenään tasapainoon vuositasolla, mikä jatkossa voi 
lyhentää ympäristölupahakemusten käsittelyaikaa muutamalla kuukaudella. 
 
Samanaikaisesti maksullisuuden lisääminen ja maksujen suuruuden saattaminen vastaamaan suoritteiden 
omakustannusarvoa parantaa rahoituspohjaa sekä valtiolla että kunnilla. Lupa- ja valitusmenettelyiden suju-
voittamista koskevilla toimenpiteillä on myönteiset vaikutukset  elinkeinotoiminnan käynnistämiseen ja toi-
minnanharjoittamiseen sekä hallinnollisiin kustannuksiin vähentäen niitä. Toimenpidekokonaisuuksien kestä-
vyysvaikutukset ovat pienet. 
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2.15. TYÖELÄKELAITOSTEN ASUNTOSIJOITTAMINEN 
 
 Keskeinen sisältö:  

Uudistetaan työeläkelaitosten sijoitustoimintaa ohjaavaa sääntelyä kiinteistösijoittamisessa siten, 
että työeläkelaitokset voivat käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntojen rakennuttamiseen. Vie-
raan pääoman käyttö sallitaan työeläkelaitosten tätä tehtävää varten perustamille tytäryhtiöille ja 
rajataan 50 prosenttiin sijoitusten arvosta. Toimenpide on määräaikainen ja se on voimassa vuo-
sina 2015 - 2017. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset verolainsäädäntöön koskien 
varojen arvostamista käypiin arvoihin eläkelaitosten taseessa.   

 
 Taloudelliset vaikutukset (arvio): 
 Ei euromääräisiä kehysvaikutuksia. 

    
 Toimeenpanomuoto/lopputuote:  
 Hallituksen esitys 

  
 Toimeenpanoaikataulu:  
 Voimaan 1.1.2015 

 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 
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3.2. KUNTIEN TEHTÄVÄT, VELVOITTEET JA NORMIT (STM) 
 

1. Aikuisten hammashuollon säästötoimet 
 

Keskeinen sisältö: 

Aikuisten hammashuollon tarkastusväliä pidennetään: Suun tutkimus- ja hoitoväliä pidennetään 
terveillä aikuisilla kahteen vuoteen ja tarpeellinen tarkastus- ja hoitoväli niillä, joilla on erityinen 
tarve ja riski suusairauksiin, jolloin suun tarkastukset ja palvelut suuntautuvat yhtenäisillä käytän-
nöillä vaikuttavammin siitä eniten tarvitseville laatu ja potilasturvallisuus huomioon ottaen. 

Ympärivuorokautisesta päivystyksestä luovutaan suun perusterveydenhuollossa: ERVA -tasolla so-
vitaan suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämistä osana muuta päivystystä ja sovitaan 
hammaslääkärin tarpeellinen paikalla olo väestön tarpeiden mukaisesti. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -15,2 milj. euroa ja valtionosuus -4,5 milj. euroa vuonna 2018.  

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Suun tutkimus- ja hoitovälin määrittämiseen laaditaan yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet. 

Kiireellisen hoidon perusteista annetun asetuksen (Päivystysasetuksen) muuttaminen ja yhtenäis-
ten kiireellisen hoidon perusteiden laadinta suun terveydenhuollossa. 

Toimeenpanoaikataulu: 

Asetuksen muutos kevät 2014, toimeenpano 2015 aikana. 

Kiireellisen hoidon perusteet aloitus keväällä 2014, tavoitteena valmistuminen vuoden loppuun 
mennessä. 

Kiireettömän hoidon perusteet suun tutkimus- ja hoitovälin määrittämiseen syksy 2014. 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa)  

 
2. PÄIVYSTYSJÄRJESTELMÄN UUDISTAMINEN 

 

Keskeinen sisältö: 

- Nopeutetaan päivystysasetuksen toimeenpanoa.  
- Päivystysverkko rakennetaan huomioon ottaen seuraavat kriteerit: saavutettavuus, saata-

vuus ja vaikuttavuus. 
- Päivystystoimintaan liittyvin rakenteelliset muutokset voidaan toteuttaa potilasturvallisuutta 

ja laatua vahvistamalla ja henkilöstön riittävyyttä turvaamalla ilman, että sillä on oleellista 
vaikutusta väestön palveluiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen. 
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- Kustannusten pienentäminen edellyttää, että toimintaan korvaavissa paikoissa voidaan tehos-
taa ilman henkilöstölisäyksiä. 
- Suurimmat kustannusten vähenemiset valtakunnallisesti saavutetaan muuttamalla ns. 

aluesairaalat perusterveydenhuoltoa tukeviksi lähisairaaloiksi, joissa tarjotaan erityisesti 
konservatiivisten erikoisalojen suurten kansantautien erikoisalojen hoitoa ja kuntoutusta 
sekä laajasti eri erikoisalojen avohoitopalveluita. 

- Erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta koskevaa pykälää terveydenhuoltolassa muute-
taan siten, että toimintayksikössä tulee olla riittävät voimavarat sekä toiminnan volyymi. 
Päivystysasetuksen voimaantuloa aikaistetaan. Yhtenäisten hoidon perusteiden kautta yh-
denmukaistetaan hoitokäytäntöjä. 

- Sekstetti sopinut jo sovitun synnytysten keskittämisen aikaistamisen vuodesta 2017 vuo-
teen 2015, mutta ei koko mittakaavassa (siitä tuo + 10 milj. euroa) 

- Tuodaan Sotepolin käsittelyyn 
 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -57,5 milj. euroa, valtionosuus -17,0 milj. euroa vuonna 2018.  

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Päivystysasetuksen muutos ja voimaantulon aikaistaminen, terveydenhuoltolain muutos, keskit-
tämisasetuksen muutos: kevät 2014. 

Toimeenpanoaikataulu: 

Toimeenpano 2015 aikana. 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa) 

 

3. TURHIEN TODISTUSTEN PERKAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSTA 
 

Keskeinen sisältö: 

Erilaisia terveydenhuollossa laadittavia lääkärintodistuksia ja – lausuntoja arvioidaan olevan yli sa-
ta. Suuri osa laadittavista todistuksista ei liity välittömästi potilaan hoitoon. Osa terveystodistuksis-
ta on lakisääteisiä ja liittyy kunnan velvollisuuteen antaa virka-apua toiselle viranomaiselle, esi-
merkiksi terveyskeskuksen lääkärin virka-apuun poliisille tai vankeinhoitoviranomaisille. Muun 
muassa työhön, koulutukseen ja harrastuksiin liittyen laaditaan terveystodistuksia. 

Todistusten kirjoittamista voidaan vähentää silloin kun oikeus etuun tai ratkaisuun tarvittava tieto 
on välitettävissä toisin tavoin, esim. sotavammalain mukaiset kuntoutukset ja ajokorttitodistukset. 

Osa todistusten vähentämisestä voidaan toteuttaa ilman lainsäädännön muutoksia. Valmistelua 
tehdään yhdessä Kelan ja työmarkkinaosapuolten kanssa. 
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Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -8,0 milj. euroa (RAPO). 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Käytävä laajasti läpi säädökset, joihin liittyy todistusvelvoite. Tämän jälkeen näiden kymmenien la-
kien ja asetusten muutokset ja toimeenpanon ohjeistus.  

Toimeenpanoaikataulu: 

2015-2017. 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 

 

4. AKTIVOINTISUUNNITELMAN JA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN UUDELLEEN KOHDENTAMI-
NEN 

 

Keskeinen sisältö: 

Selkeytetään sosiaalihuollon ja työhallinnon välisiä vastuita heikossa työmarkkina-asemassa olevi-
en henkilöiden tukemisessa. Uudistetaan lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää siten, että sosiaali-
huollossa painopiste siirtyy sosiaaliseen kuntoutukseen ja varsinainen tuki työllistymiseen tapah-
tuu työ- ja elinkeinohallinnossa. Vähennetään suunnitelmia yhdistämällä aktivointisuunnitelma ja 
vuoden 2015 alussa lakisääteistettävässä työvoiman palvelukeskuksessa tehtävä työllistymissuun-
nitelma. Vähennetään työtoiminnan käyttöä sosiaalihuollossa ja tuetaan asiakkaiden pääsyä ja 
osallistumista TE-hallinnon palveluihin, koulutukseen ja työhön.     

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -3,0 milj. euroa. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Kuntouttavan työtoiminnan lain kumoaminen ja korvaaminen työikäisten sosiaalista kuntoutusta 
koskevalla erityislailla.  

Toimeenpanoaikataulu: 

Uudistukset toteutetaan osana sosiaalihuollon työelämäosallisuutta arvioivan työryhmän työtä. 
Työryhmä jättää esityksensä kesäkuun 2014 loppuun mennessä. Lainsäädäntöuudistukset tulevat 
voimaan viimeistään 2017. Aktivointisuunnitelman uudelleenkohdentaminen liittyy myös työvoi-
man palvelukeskusmalliin, jota koskeva laki astuu voimaan vuoden 2015 alussa.   

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 
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5. SOLARIUMLAITTEIDEN VALVONTAVELVOLLISUUDEN POISTAMINEN 
 

Keskeinen sisältö:  

Säteilylakia muutetaan siten, että solariumien valvontaa koskevat 44 a ja 44 b pykälät kumotaan, 
jolloin laista poistuu kunnan terveydensuojeluviranomaisen velvollisuus tarkastaa solariumlaittei-
ta. Samalla kumotaan terveydensuojelulain 50 §:n momentti, jossa säädetään solariumlaitteen 
valvonnan maksullisuudesta. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Rakennepoliittisen ohjelman mukaan kuntien menot -1,0 milj. euroa. STM:n laskelmien mukaan 
RAPO:ssa arvioidun kunnan säästöt eivät toteudu, koska valvonta on maksullista eli kuntien tulee 
periä valvonnastaan maksut suoritteesta aiheutuvan kustannuksen mukaisesti. Muutoinkin valvon-
ta on harvoin toistuvaa (noin kerran viidessä vuodessa tai valitusten perusteella), mikä tarkoittaa 
sitä, että valvontaan vuosittain käytettävät valvontaresurssit valtakunnallisesti ovat yhteensä enin-
tään 1 htkk.  Huom. kuntien valvonnasta saamien maksutulojen menetystä ei ole otettu huomi-
oon. Muutoksesta ei ole taloudellisia vaikutuksia 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Säteily- ja terveydensuojelulain muutos. 

Toimeenpanoaikataulu: 

HE kevätistuntokaudella 2014 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 

 

6. MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN 
 

Keskeinen sisältö:  

Hallitus selvittää yhdessä MELA: kanssa 30.5.2014 mennessä mahdollisuudet saada kustannussääs-
töjä järjestelmää kehittämällä. 

Valtion kustannusten vähentämiseksi on ensi vaiheessa mahdollista tehdä valtion korvaukseen oi-
keuttavia kustannuksia koskeva muutos maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin. Melan kanssa 
toimeksiantosopimuksen tehnyt kunta saa nykyisin valtion korvauksen ostamiensa palvelujen ja 
tuotteiden ostohintaan sisältyvän arvonlisäveron osuudesta, vaikka kunta saa vastaavan osuuden 
takaisin myös arvonlisäverolain mukaisena palautuksena. Muutoksen jälkeen arvonlisäveron osuus 
ei oikeuttaisi valtion korvaukseen. Vastaava muutos on tarpeen tehdä myös turkistuottajien lomi-
tuspalveluista annettuun lakiin.  
 
Muilta osin asia valmistellaan asetettavassa työryhmässä. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 
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Ensivaiheessa tehtävä lain muutos säästäisi valtion kustannuksia vuositasolla noin 2 miljoonaa eu-
roa STM:n pääluokan momentilla 33.80.40 (Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen 
kustannuksiin). Muutoksella saattaa olla vähäisiä vaikutuksia myös turkistuottajien lomituspalvelu-
jen kustannuksiin (mom. 33.80.41). 
 
Tässä vaiheessa ei pystytä arvioimaan rakennepoliittisen kirjauksen toteuttamisesta mahdollisesti 
aiheutuvia muita kustannusvaikutuksia. 
 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Ensivaiheessa HE laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain sekä turkistuottajien lomituspalvelu-
lain muuttamisesta. 

Työryhmän ehdotukset muista mahdollisista toimenpiteistä 30.5.2014 mennessä. 

Toimeenpanoaikataulu: 

Ensivaiheen lakimuutoksia koskeva HE annetaan vuoden 2014 aikana ja lakien on tarkoitus tulla 
voimaan vuoden 2016 alusta. 
 
(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 
 

7. YKSITYISEN PALVELUNTUOTTAJAN TILOJEN JA LAITTEIDEN TARKISTAMISEN SIIRTO ALUEHAL-
LINTOVIRASTOILLE 

 

Keskeinen sisältö:  

Yksityisen palveluntuottajan tilojen ja laitteiden tarkastamisen siirto aluehallintovirastolle. Tehtä-
vän siirto. Velvoitteen siirtäminen liittyy läheisesti aluehallintovirastojen jo tekemään työhön. So-
siaali- ja terveydenhuollon lupaprosessit yhtenäistyvät. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -0,55 milj. euroa, valtionosuus -0,16 milj. euroa siirtona AVI:n toimintamenomo-
mentille. Edellyttää 0,55 milj. euron resurssilisäystä aluehallintovirastoille. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Edellyttää säädösmuutoksia 

Toimeenpanoaikataulu: 

Säädösmuutokset 2014-2015, toimeenpano 2016 aikana.  

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa) 

 

8. KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN POISTAMINEN KUNTIEN TEHTÄVISTÄ  
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Keskeinen sisältö: 

Työvoiman palvelukeskuksissa (TYP) tehdään aiempaa tiiviimpää työvoimahallinnon ja sosiaalityön 
yhteistyötä, jossa toteutuu myös asiakasyhteistyö, ja tältä osin kunnissa ja alueellisena tehty kun-
toutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävä voidaan poistaa.  Kunta huolehtii muun kuin TYP -
toiminnassa järjestyn asiakasyhteistyön toteutumisesta muilla keinoin. Työvoiman palvelukeskus-
mallia koskeva HE annetaan eduskunnalle syksyllä 2014. Lakiesityksessä säädetään yhteistyövel-
voitteesta työhallinnon, Kelan ja sosiaali- ja terveydenhuollon kesken. Kuntoutuksen asiakasyhteis-
työlaissa oleva paikallisten toimijoiden yhteistyövelvoite poistetaan 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -3,5 milj. euroa. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain muuttaminen 

Toimeenpanoaikataulu: 

Lain muutos syksyllä 2014, toimeenpano 2015 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 

 

9. POTILASTIETOJEN ARKISTOIMINEN PAPERIMUODOSSA 
 

Keskeinen sisältö:  

Asiakastietolain (159/2007) mukaan 1.9.2014 alkaen syntyviä potilasasiakirjoja kuntien ei tarvitse 
arkistoida paperimuodossa, vaan kansallinen potilastiedon arkisto (Kanta) hoitaa arkistolain mu-
kaisen pitkäaikaisen arkistoinnin sähköisesti. Arkistoon liittyminen on porrastettu siten, että 
1.9.2016 arkisto kattaa suurimman osan potilasasiakirjoista. Syntyvät säästöt riippuvat toiminnan 
kehittymisestä, mm. päällekkäisten tutkimusten vähenemisestä ja siitä, että kunnat voivat luopua 
uusien potilasasiakirjojen arkistoimisesta paperimuodossa. 

Kunnille sähköiseen arkistoon liittymisestä aiheutuneita kustannuksia ei ole otettu huomioon pe-
ruspalvelujen valtionosuuksissa.  

Taloudelliset vaikutukset (arvio):  

Kuntien menot -94,7 milj. euroa, valtionosuus -28,0 milj. euroa vuonna 2018. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 
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Kyse asiakastietolain (159/2007) toimeenpanosta. Kanta-arkisto on käytössä. Kunnat liittyvät pal-
veluun vuoden 2014 aikana. Arkistoon toimitettava tietosisältö laajenee asteittain. 2016 lopussa 
tietosisältö on jo varsin kattava. Sähköisestä arkistoinnista saatavat hyödyt realisoituvat täysimää-
räisinä vuonna 2018. 

Toimeenpanoaikataulu: 

Vaiheistusasetus keväällä 2014 ja maksuasetus syksyllä 2014 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa) 

 

10. TURVAKOTIEN SIIRTO VALTIOLLE 
 

Keskeinen sisältö: Rahoitusvastuu siirretään valtiolle niin että turvakotipalvelu korvataan 100 %:n 
valtionavustuksella. Kunnille jää järjestämisvastuu. THL toimii valtakunnallisena koordinoijana. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Ei vaikutusta valtionosuusmomentille. Vaikuttaa kuitenkin STM:n pääluokkaan perustettavalle uu-
delle momentille, jolle kohdennetaan 8 milj. euroa. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote:  

HE budjettilakina 

Toimeenpanoaikataulu: 

HE-esitysluonnos valmis helmikuussa 2014. HE annetaan budjettilakina syksyllä 2014. Voimaan 
vuoden 2015 alusta. 

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa) 

 

15.  KUNTIEN VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENARVIOINTI  
 

Keskeinen sisältö: 

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuus: 

Ympäristöterveydenhuollon kokonaisuuden (terveydensuojelulaki, tupakkalaki, elintarvikelaki ja 
kuluttajaturvallisuuslaki) osalta kuntien valvontatehtävien karsimista arvioidaan STM:n asettamas-
sa ympäristöterveydenhuollon lakien yhdenmukaistamista valmistelevassa työryhmässä, jonka 
toimikausi päättyy 31.12.2014. Samassa työryhmässä valmistellaan RAPO:n liitteen 2 kohtien 11 ja 
38 mukaisesti koko ympäristöterveydenhuollon osalta kuntien valvontamaksujen perinnän tehos-
tamista ja suunnitteluvelvoitteiden vähentämistä koskeva hallituksen esitys 
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Valvontatehtäviä on monella hallinnonalalla. Tulee selvittää kattavasti, olisiko näitä mahdollista 
karsia tai tehostaa toimintaa siten, että kuntien menoissa saavutetaan säästöä.  

- Täsmentyy jatkovalmistelussa. 

- Kytkentä kohtaan 28. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon valvonnan maksullisuuden tehostuminen 
(kuntien maksutulot + 14 milj. euroa). Valvontatehtävien karsimisella ja suunnitteluvelvoitteiden 
vähentämisellä ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia. 

Ei voida vielä arvioida. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Ympäristöterveydenhuolto 

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys ympäristöterveydenhuollon lakien muutta-
misesta siten, että valvonnasta perittävien maksujen maksutulot nousevat, kuntien valvonnan 
suunnitteluvelvoitteet kevenevät ja suunnitelmallinen valvonta vähenee (tehtävien karsinta). Teh-
tävien karsintamahdollisuuksien arvioinnissa on ensisijaisesti otettava huomioon mahdollisuus siir-
tää tehtävät kolmannelle osapuolelle. 

Toimeenpanoaikataulu: 

Ympäristöterveydenhuolto 

Maksullisuuden tehostamista koskeva hallituksen esitys kevätistuntokaudella 2014 ja suunnittelu-
velvoitteiden karsimista ja tehtävien karsimista koskeva hallituksen esitys tai muut toimenpiteet 
syksyllä vuoden 2014 loppuun mennessä 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 

 

16.  KUNTIEN SUUNNITTELUVELVOITTEIDEN VÄHENTÄMINEN  
 

Keskeinen sisältö: 

Toimenpiteen edistäminen edellyttää erillistä selvitystä, ennen kuin arvioita toimenpiteen sisällös-
tä, sen budjettivaikutuksista ja tarkemmasta aikataulusta voidaan kertoa. Lainsäädännöissä run-
saasti suunnittelutehtäviä, tulee harkita, miten suunnittelu ja miltä osin hyvä suunnittelu säästää 
jatkossa.  

Ympäristöterveydenhuollon osalta ks. edellä kohta 15. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Ei voida vielä arvioida. 
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Ero RAPO:n: VOS -9 milj. euroa, kuntien menot -30 milj. euroa 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Edellyttää laajoja säädösmuutoksia.  

Toimeenpanoaikataulu: 

2017. 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 

 

24.  LAITOSHOIDON VÄHENTÄMINEN VANHUSTENHUOLLOSSA 
 

Keskeinen sisältö: 

Kun iäkkäiden palvelujen rakennetta muutetaan niin, että kasvavasta iäkkäiden määrästä yhä suu-
rempi osuus saa avohuollon palveluja (= kotihoito, omaishoidon tuki, tehostettu palveluasuminen) 
ja yhä pienempi osa on laitoshoidossa, kasvavat kustannukset vuodesta 2011 vuoden 2017 lop-
puun mennessä 300 miljoonaa euroa vähemmän verrattuna siihen, että avopalveluissa ja laitos-
hoidossa olevien iäkkäiden (75+) osuus pysyisi samantasoisena kuin vuonna 2011. Vanhuspalvelu-
lain toimeenpanoa tukevassa laatusuosituksessa on tavoitetasot palvelurakenteen muutokselle 
(suhteessa 75+ väestöön).  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(nk. vanhuspalvelulaki 980/2012; 14 §) linjaa rakennemuutosta em. suuntaan: 

Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen 
yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja 
terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön 
kulloisiakin palvelutarpeita. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, 
jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja 
turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. 

Toimeenpanosuunnitelma laitoshoidon vähentämiseksi sisältää mm. seuraavat toimenpiteet: 
 täsmäohjaus ja valvonta, jonka pohjana ovat  

o THL:n kyselyllä kerätyt kattavat tiedot tilanteesta ennen lain voimaan tuloa sekä 
sen jälkeen  

o käytettävissä olevien palvelurakenneindikaattoreiden vuosittain tuottama tieto 
palvelurakenteesta (kunta, alue- & koko maan taso)  

 tietoiskut (osana sote-järjestämislain aluekierrosta) maaliskuussa 2014 
 julkinen raportointi, (mm. palvelurakenneuudistuksen vuosittaiset päivitykset, 

vanhuspalvelulain seurannan tulokset)  
 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -300 milj. euroa. 
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Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Muuttuneen palvelurakenteen myötä kustannusten kasvun pieneneminen (300 milj. euroa, 2011-
2017) 

Toimeenpanoaikataulu: 

Toimeenpanosuunnitelma laitoshoidon vähentämiseksi valmistuu tammikuun 2014 loppuun 
mennessä.  
 
(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 

 

25.   RESEPTIEN VOIMASSAOLOAJAN PIDENTÄMINEN 
 

Keskeinen sisältö: 

Reseptin voimassaoloajan pidentäminen vähentää kuntien terveyden- ja sairaanhoidon kustannuk-
sia, koska reseptin uusimiseen liittyvien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen määrä vähentyy.  Samalla 
vähentyy potilastietojen päivittämiseen kuluva työaika ja vastaanottohenkilökunnan työmäärä, 
koska tulevien ja menevien reseptien kulku vähentyy. 3 kk voimassa olevat=>6 kk. 1 vuoden voi-
massa olevat => 2 vuotta. Pohdittava vielä, miten yhteen sovitetaan rationaalisen lääkehoidon 
edistämisen kanssa.  

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -3,0 milj. euroa. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Liittyy Lääkepolitiikka 2020 -toimeenpanoon. Vaatii säädösmuutoksia.  

Toimeenpanoaikataulu: 

Säädösmuutokset syksy 2014, ohjeistus ja toimeenpano 2015. 

(Ryhmä 2 = toimenpiteet, jotka eivät edellytä muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpanoa 
täytyy seurata erikseen) 

 

26.  SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISEEN KEHYKSISSÄ VARATUN LISÄRAHOITUKSEN 
PIENENTÄMINEN 
 

Keskeinen sisältö: 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kehyksissä varatun lisärahoituksen pienentäminen 4 
milj. eurolla, joka käytännössä vähentää sosiaalihuoltolain uudistukseen käytettävissä olevaa mää-
rärahaa. Leikkaus kohdistuu sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen voimassa olevassa kehys-
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päätöksessä varattuun 130 milj. euron määrärahaan, josta kohdentamatta on 13,4 milj. euroa. 
Käytännössä kohdentamatta oleva määräraha on varattu sosiaalihuollon lainsäädännön kehittämi-
seen, joka leikkauksen jälkeen pienenee 13,4 milj. eurosta 9,4 milj. euroon. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Ei vähennä kuntien menoja, vaan peruuttaa suunnitellun lisäyksen 4 milj. euroa/vuosi. Kuntien ja 
valtion menojen lisäyksen peruutus yhteensä 8 milj. euroa.  

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Tekninen leikkaus kehyspäätöksessä, jonka johdosta sosiaalihuollon lainsäädäntöä pystytään kehit-
tämään suunniteltua pienimuotoisemmin.  

Toimeenpanoaikataulu: 

Esitetty kehyksiin 2015 alkaen. Päätös tehdään kehyspäätöksessä.  

(Ryhmä 1 = toimenpiteet, jotka edellyttävät muutoksia määrärahoihin ja joiden toimeenpano ete-
nee kehysmenettelyn puitteissa) 

 

27.  PERUSTERVEYDENHUOLTO-ERIKOISSAIRAANHOITO-SOSIAALIHUOLTO -INTEGRAATIO  
 

Keskeinen sisältö: 

STM:n valmistelee välittömästi tarvittavat lainsäädännön muutokset, joilla terveydenhuollon jär-
jestämissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen laajennetaan kattamaan myös kuntien järjestämiä 
sosiaalipalveluja sosiaali- ja terveydenhuollon perustason toiminnan vahvistamiseksi, integraation 
parantamiseksi, toiminnan tehostamiseksi ja päällekkäisen hallinnon purkamiseksi.  Näin tuetaan 
saumattomien palveluketjujen muodostumista palveluihin, esim. mielenterveys ja päihdepalvelut, 
vammaisten palvelut, lastensuojelu ja vahvistetaan. 

Edellyttää tiivistä yhteistyötä nykyrakenteissa ja kansallisen tason ohjausta. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Ei voida vielä arvioida (alustava arvio kuntien menoihin -29,0 milj. euroa, RAPOssa -50,0 milj. eu-
roa)) 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

HE. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden osalta esityöt käynnistetään Mieli 2009 -ohjausryhmän 
toimesta. (HTO ja STO) 

Toimeenpanoaikataulu: 

Säädösmuutokset aloitettava syksyllä 2014, toimeenpano 2017. 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa)  
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28.  NORMILUONTEISTEN SUOSITUSTEN PURKAMINEN 
 

Keskeinen sisältö: 

Useissa tapauksissa esimerkiksi henkilöstömitoitukset ja tilamitoitukset ja muut numeraalisesti 
määritellyt ohjeet eivät yleisesti sisälly lainsäädäntöön tai asetuksiin, vaan suosituksiin ja usein 
myös Valviran vahvistamiin valvonta- ja muihin ohjeisiin. Niitä on noudatettu yhdenvertaisuuden 
periaatteen toteuttamiseksi kuntakohtaisessa harkinnassa, jolloin niistä on muodostunut normei-
hin verrattavaa ohjausta kuntiin nähden. 

Toimenpiteessä sosiaali- ja terveydenhuollon normiluontoiset suositukset käydään läpi ja arvioi-
daan niiden asema suhteessa lainsäädäntöön ja palvelujen tavoitteisiin.  

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Ei voida vielä arvioida  

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Mahdollisesti säädösmuutoksia.  

Toimeenpanoaikataulu: 

2015 - 2017. 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 

 

30. JOUKKOLIIKENTEEN JA HENKILÖKULJETUKSEN TEHOSTAMINEN (STM) 
 

Keskeinen sisältö: 

Tämä on ns. matkakeskus -aloite: Edistetään kuntien matkojen yhdistämiskeskuksien perustamista 
lainsäädäntöä kehittämällä. Sisältyi STM:n poikkihallinnollisiin aloitteisiin (ei varsinaisiin tehtävien 
vähennysesityksiin alun perin). Myös LVM on tehnyt oman kehittämisprosessinsa pohjalta tähän 
ehdotuksen. Huomioitava sv-korvauksiin jo aiemmin kehyksissä kohdennettu yhteensä 50 milj. eu-
ron säästö, josta osa kohdentunee matkakorvauksiin. Seurataan jo aiemmin sovittujen sv-
säästöjen vaikutusta kuljetuskustannuksiin. Tarkentuu.  

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Säädös. 

Toimeenpanoaikataulu: 
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(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 
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3.2 KUNTIEN TEHTÄVÄT, VELVOITTEET JA NORMIT (LVM) 
 

30. JOUKKOLIIKENTEEN JA HENKILÖKULJETUKSEN TEHOSTAMINEN (LVM) 
 

Liikenne- ja viestintäministeriölle on osoitetuista toimenpiteistä kehyksiin vaikuttava toimenpide Joukkolii-
kenteen henkilökuljetusten tehostaminen.  Sen sijaan katuverkon kunnossapidon tehostaminen ei vaikuta 
kehyksiin ja on silloin nk. kehysmenettelyn ulkopuolinen toimenpide. 

 

Liite 2, LVM:n osuus 
Vaikutus vuonna 2017, milj. 
euroa     

Kuntien tehtäviä vähentävät 
toimet: 

Kunti-
en me-
not 

Kun-
tien 
tulot 

Valti-
on 
me-
not 

Julk.t
alous 
yht. 

  

Hall.ala 

Joukkoliikenteen ja henkilö-
kuljetusten tehostaminen 

-70   -30 -100 Edistetään kuntien matkojen yhdistämiskes-
kuksien perustamista lainsäädäntöä kehittä-
mällä. Tavoitteeksi asetetaan kymmenen 
prosentin säästöt joukkoliikenteen ja henkilö-
kuljetusten kustannuksiin. Matkojen yhdis-
tämiskeskuksilla voitaisiin saavuttaa merkit-
täviä säästöjä etenkin harvaan asutuilla alu-
eilla. Julkisen paikallisliikenteen ja sen tuke-
misen,koulu- ja oppilaskuljetusten, sairasva-
kuutuskorvattavien matkojen sekä vanhus- ja 
vammaiskuljetuksien yhdistäminen toisi kus-
tannussäästöjä 

LVM, 
STM,  
OKM 

Katuverkoston kunnossapidon 
tehostaminen sekä yksityis-
teiden rakentamiseen, rahoi-
tukseen ja ylläpitoon liittyvien 
kuntien tehtävien uudelleen 
järjestely 

-5     -5 Katuverkoston kunnossapidon tehostaminen 
kehittämällä hankintaprosesseja kuntien ja 
valtion (ely-keskukset) yhteistoiminta-alueilla 

LVM 

 

LVM:n toimenpiteet:  

 
1) Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tehostaminen 
Toimen keskeinen sisältö: 
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Edistetään yhteiskunnan tukemien kuljetusten keskitettyä hankintaa, suunnittelua ja rahoitusta lainsäädän-
töä kehittämällä. Hankkeen tavoitteiden toteutuessa henkilökuljetuksia hallinnoitaisiin ja hankittaisiin keski-
tetysti poikkihallinnollisista logistiikkayksiköistä. Tällä hetkellä eri lähteistä rahoitettavien kuljetusten rahoi-
tus olisi keskitetty yhdelle taholle. 

Arvioidut taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset kuntien tehtävien vähentämiseen: 

Hallituksen 29.11. päätöksen mukaan tavoitteeksi asetetaan kymmenen prosentin säästöt joukkoliikenteen ja 
henkilökuljetusten kustannuksiin. Kuljetusten uudistamisella voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä etenkin 
harvaan asutuilla alueilla. Julkisen paikallisliikenteen ja sen tukemisen, koulu- ja oppilaskuljetusten, sairasva-
kuutuskorvattavien matkojen sekä vanhus- ja vammaiskuljetuksien yhdistäminen toisi kustannussäästöjä. 

Henkilökuljetusten tehostamishankkeella pyritään hallituksen päätöksen mukaan saavuttamaan 100 milj. 
euron vuositason säästöt, josta  on vuodesta 2017 lähtien 30  milj. euroa kohdennettu valtiolle sekä kunnille 
70 milj. euroa.  

Säästöt syntyvät etenkin nk. erityiskuljetuksista. LVM katsoo, että valtiolle osoitettu säästö kohdistuu valtio-
sektoriin kuuluvaan Kelaan. Sen sijaan valtion talousarviosta osoitettuun rahoitukseen ei ole säästöjä odotet-
tavissa johtuen siitä, että tuella rahoitetaan kaikille avoimia joukkoliikennepalveluita. Vuoden 2014 talousar-
viossa on osoitettu alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin, hintavelvoitteisiin ja kehittämiseen 30,8 milj. 
euroa. Kyseessä on pääosin harvaan asuttujen alueiden  joukkoliikennepalveluiden tukemiseen osoitettu 
määräraha. Tästä osuudesta ei kerry säästöjä.  

Eteneminen päätöksentekoon ja lopputuote (toimeenpanon aikataulu): 

Valtioneuvosto hyväksyi 16.5.2013 periaatepäätöksen julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten uudistami-
sesta. Periaatepäätöksessä liikenne- ja viestintä-ministeriö velvoitettiin asettamaan ohjausryhmä, joka muo-
dostuu asianosaisten ministeriöiden, niiden hallinnonalojen virastojen, valtiovarainministeriön, Kelan sekä 
Kuntaliiton edustajista. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 18.9.2013 uudistamisesta vastaavan ohjaus-
ryhmän toimikaudelle, joka päättyy 30.4.2015. Ohjausryhmä raportoi uudistusten etenemisestä säännönmu-
kaisesti liikenne- ja viestintäpoliittiselle ministerityöryhmälle. 

Ohjausryhmän tarkoituksena on muun muassa käynnistää kokeiluja 1-3 alueella ja valvoa niiden toteutumis-
ta.  Ohjausryhmä käynnistää tarvittavat lainsäädäntöhankkeet ja perustaa hankeryhmät säädösmuutosten 
valmisteluun ja läpiviemiseen sekä ohjaa hankeryhmien työtä.  

Ohjausryhmä on käynnistänyt vuoden 2014 alussa seuraavat hankeryhmät selvittämään hankkeeseen 
liittyviä kysymyksiä: 1) Uudenlaisten henkilö-liikenteen palvelukonseptien mahdollistaminen, 2)  Henki-
lökuljetusten julkisen rahoituksen yhteiskäyttöisyys, 3) Henkilökuljetuksiin liittyvän lainsäädännön 
uudistaminen 

Hanke on nimetty hallituksen VATU-ohjelmaan LVM:n hallinnonalan toiseksi kärkihankkeeksi.  Kokei-
luihin liittyvät mahdolliset säädösmuutokset on suunniteltu valmisteltavan vuoden 2014 aikana ja voi-
maantulo 1.5.2015 alkaen. Muut säädösmuutokset on ollut tarkoitus valmistella keväällä 2015. Mikäli 
hallitus edellyttää säädösmuutosten voimaantulon tapahtuvan tällä hallituskaudella, on aikataulua 
kiristettävä siten, että kaikki säädös-muutokset ovat valmiit vuoden 2014 loppusyksyllä. 
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31. KATUVERKON KUNNOSSAPIDON TEHOSTAMINEN (LVM) 
 

2) Kuntien kadunpidon tehostaminen 
 

Toimen keskeinen sisältö: 

Katuverkoston kunnossapidon tehostaminen kehittämällä hankintaprosesseja kuntien ja valtion (ely-
keskukset) yhteistoiminta-alueilla. 

Arvioidut taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset kuntien tehtävien vähentämiseen: 

Katuverkoston kunnossapidon tehostaminen, on rakennepoliittisessa ohjelmassa merkitty aiheuttavan sääs-
töjä kuntasektorille 5 milj. euroa.  

Kuntien katuverkon käyttökustannukset olivat v.2012 1,1 mrd euroa.  Tuotta-vuuspotentiaali on huomatta-
vasti suurempi, koska kunnista huomattava osa on sellaisia, joilla katuverkon pituus on vähäinen. Voidaan 
arvioida, että esimerkiksi katuverkon ollessa alle 100 km, kunnan mahdollisuudet toimia taloudellisesti tilaa-
jana, ovat rajoitetut. Alustavasti on arvioitu, että kadunpitoa voitaisiin tehostaa mm. kadunpitoa kilpailutta-
malla sekä yhteistyön lisäämisellä kuntien ja valtion sekä eri kuntien kesken.  

Tilastokeskuksen tilastotietojen (v.2013 alussa) mukaan 313 kunnasta peräti 77%:lla oli katuverkon pituus 
vain alle 100 km. Katuverkon pituus oli vain alle 50 km 59%:lla kunnista. Katukilometrien määrä oli näillä 
77%:lla yhteensä noin 8 200 km.  

  
kuntien 
määrä 

%-
osuudet 

katukilometrien 
määrä 

%-
osuudet 

alle 50 km 184 59 4277 15 

51-100 km 55 18 3954 14 

101-200 km  37 12 5339 19 

201-300 km 17 5 4335 15 

 300-400  km 7 2 2386 8 

400-600 7 2 3590 13 

yli 600 km 6 2 4618 16 

Yhteensä 313 100 28499 100 

 

Eteneminen päätöksentekoon ja lopputuote (toimeenpanon aikataulu): 

Työtä varten jatketaan alustavaa kartoitusta nykytilanteesta, kuten kuntien vastuulla olevan verkoston pi-
tuudesta ja kustannuksista, jo mahdollisesti käytössä olevista yhteishankintamenettelyistä jne. Samoin kar-
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toitetaan saatavissa olevaa tietoa kuntien vastuulla olevan liikenneverkon tilasta. Alustavan kartoituksen 
jälkeen tarkoitus on yhteistyössä Suomen Kuntaliiton, Liikenneviraston ja  ELY-keskusten sekä joidenkin kun-
tien kanssa laatia ehdotus joistakin pilottihankkeista, miten käytännön yhteistyötä valtion ja kuntien välillä 
tai kuntien kesken lisättäisiin.  

Aikataulu: alustavat tulokset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi saadaan kevään aikana 2014.  

34 KELPOISUUSVAATIMUKSET  
 

Keskeinen sisältö  

ks. edellä  kohta 3.4. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kuntien menot -145,0 milj. euroa (RAPO). 

Toimeenpanomuoto/lopputuote:  

Toimeenpanoaikataulu  
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3.2. KUNTIEN TEHTÄVÄT, VELVOITTEET JA NORMIT (OKM) 
 
17 Toisen asteen järjestäjäverkko ja 
18 Toisen asteen koulutus, keskittyminen tutkintojen rahoitus 

Keskeinen sisältö 
 
Toteutetaan toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus. Sääntely- ja rahoitusjärjestelmästä muodos-
tetaan nykyistä yhtenäisempi ja selkeämpi kokonaisuus, jonka ohjausvaikutus on nykyistä vahvempi.  

Toimenpiteet toteutetaan uudistamalla lukiokoulutuksen sekä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta koskeva 
säätely- ja rahoitusjärjestelmä sekä järjestäjäverkko. Rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin 
koulutusaikojen lyhentymistä ja koulutuksen laadun parantamista. Koulutuksen järjestäjien rahoitus määräy-
tyy pääasiassa tutkintojen sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden perusteella. Rahoitus myönnetään 
ja maksetaan edelleen suoraan koulutuksen järjestäjille. 

Koulutuksen järjestäjäverkkoa kootaan olennaisesti. Koulutuksen järjestäjäluvat uudistetaan. Tavoitteena on 
vahvoihin toisen asteen koulutuksen järjestäjiin perustuva koulutuksen järjestäjäverkko. 

Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan toisen asteen koulutuksen järjes-
täjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä aluei-
den muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Toisen asteen rahoitus- ja sääntelyjärjestelmän kehittämistoimilla pyritään noin 260 miljoonan euron vähen-
nykseen koulutuksen järjestäjien kokonaisrahoituksessa vuoteen 2017 mennessä. Säästö kohdentuu pääosin 
talousarvion momenteille 29.10.30 (lukiot), 29.20.30 (ammatillinen peruskoulutus, 29.30.31 (ammatillinen 
lisäkoulutus), 29.30.32 (oppisopimuskoulutus) ja 29.30.51 (ammatilliset erikoisoppilaitokset). 

Toisen asteen järjestäjäverkon rakenneuudistuksen vaikutukset opintoraha-, asumislisä ja koulumatkatuki-
menoihin otetaan huomioon vuodesta 2017 lukien uudistuksen yksityiskohtien täsmennyttyä. 

Toimeenpano/Lopputuote 
 

Toisen asteen koulutuksen uudistunut rahoitus- ja säätelyjärjestelmä sekä uudistettu järjestäjäverkko. Toi-
menpideohjelma käynnistyy keväällä 2014. Uudet koulutuksen järjestämisluvat tulevat voimaan 1.1.2017 
lukien.  

Etenee kehysprosessissa. Rakenteellisen kehittämisen toimeenpanon edellyttämät säädösmuutokset teh-
dään lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeviin lakeihin syksyllä 
2014. Lakimuutokset astuvat voimaan vuonna 2015 siirtymäajalla. 

19 Muiden kun evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetuksen 
minimiryhmäkoon nostaminen  

Keskeinen sisältö 

Muutetaan perusopetuslain 13 pykälää ja lukiolain 9 pykälää. Opetuksen järjestäjän tulisi järjestää muiden 
uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon oman uskonnon opetusta ja elämänkatso-
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mustiedon opetusta silloin, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita olisi vähintään kymmenen. Kuten nykyisin-
kin, opetuksen järjestäminen edellyttäisi edelleen huoltajien pyyntöä. Voimassa olevan säännöksen mukai-
sesti vaadittava oppilasmäärä on kolme.  

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Uudistuksen välitön enimmäissäästö perusopetuksessa olisi noin 2,5 miljoonaa euroa. Tämä lisäksi käytän-
nössä vaikeaksi osoittautuneesta kelpoisten opettajien rekrytoinnista koituu jossain määrin hallinnollisia 
säästöjä. Lukion kustannukset pienryhmäisestä uskonnonopetuksesta ovat perusopetusta pienemmät. Sääs-
tön voidaan arvioida olevan vuodessa noin 500 000 euroa. Yhteensä uudistuksesta arvioidaan saatavan julki-
selle taloudelle noin kolmen miljoonan euron säästö. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. HE annetaan syyskuussa 2014 budjettilakina. HE lausunnolle 3/2014. Laki voimaan 
1.1.2015. Uudet vähintään 10 oppilaan opetusryhmät käyttöön elokuun alusta 2015. 

20 Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus 

Keskeinen sisältö 

Toteutetaan vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikutta-
vuuden varmistamiseksi luoda riittävän suuret vapaan sivistystyön oppilaitokset. Uudistuksessa selkeytetään 
ja ajantasaistetaan rahoituksen määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen ke-
hittämiseen. Toiminnan ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyy-
mille ylläpitäjäkohtaiset rahoituksen reunaehdot.  

Kansanopistoihin vaikuttaa merkittävästi myös toisen asteen koulutuksen rakenteellinen ja rahoitusjärjes-
telmän uudistus. Kansanopistojen OKM:n toimialan rahoituksesta 42% tulee ammatillisesta ja aikuiskoulutuk-
sesta.  

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Säästöjen kokonaisuus voi pitää sisällään esimerkiksi suoritemäärien vähennystä, rahoituksen porrastusteki-
jöiden muutoksia ja ylläpitämislupien uusia rajoitteita. 

Taloudelliset vaikutukset valtiontalouteen ovat 8,5 milj. €. Vähennykset vaikuttavat kuntatalouteen siltä osin 
kuin ne koskevat kunnallisia ylläpitäjiä. Siten kuntatalouteen vaikuttavia säästöjä saavutetaan lähinnä kansa-
laisopistojen rahoituksen kautta. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Nykyistä vahvempi ylläpitäjärakenne. Rakenne- ja rahoitusuudistusta valmistellaan OKM:n asettamassa työ-
ryhmässä. Työryhmän määräaika on 15.12.2014.  Säädösmuutokset tulisivat voimaan 1.1.2016.  

21 Maakuntakirjastojen määrän vähentäminen 

Keskeinen sisältö 

Alueellinen kirjastotoiminta organisoidaan uudelleen kirjastolainsäädännön uudistamisen yhteydessä ja sa-
malla vähennetään nykyisten maakuntakirjastojen määrää. 
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Kuntien määrän vähentyessä on perusteltua laajentaa alueellisen kirjastotoiminnan, so. maakuntakirjastojen 
toiminta-alueita ja vähentää niiden määrää. Yleiset kirjastot muodostavat nykyään myös laajoja, jopa maa-
kunnallisia yhteenliittymiä, mikä myös vaikuttaa alueellisen kirjastotoiminnan tulevaan organisointiin. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Alueellisen kirjastotoiminnan uudelleen organisointi vähentää olemassa olevaa päällekkäisyyttä maakuntakir-
jastojen ja yleisten kirjastojen yhteenliittymien välillä, koska maakuntakirjastot ovat pääsääntöisesti myös 
yleisten kirjastojen yhteenliittymien vastuukuntia. Nykyisten maakuntakirjastojen määrän vähentäminen 
vähentää toiminnasta kunnille myönnettäviä valtionavustuksia.  
 
Rakennepoliittisessa ohjelmassa toimenpiteestä on arvioitu koituvan valtiolle 350 000 – 400 000 euron me-
nosäästöt ja kunnille vastaavasti 350 000 – 400 000 euron tulomenetykset edellyttäen, että kunnat vähentä-
vät maakuntakirjastotoimintaan käytettäviä voimavaroja avustusta vastaavassa suhteessa. Maakuntakirjasto-
toiminnan menoista valtaosa on henkilöstökuluja. 
 
Yleisten kirjastojen toiminnan kehittämisen näkökulmasta olisi toivottavaa, että osa menosäästöistä voitaisiin 
jättää tekemättä ja kohdentaa määräraha uudelleen yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseksi. Esi-
merkiksi lisääntyvä maahanmuutto ja kotoutumisen edistämistarve edellyttäisi uudenlaista monikulttuuris-
ten kirjastopalvelujen kehittämisen koordinointia.  
 
Toimeenpano/Lopputuote 

HE uudeksi kirjastolaiksi annetaan seuraavan hallituskauden alkupuolella. Laki tulisi voimaan viimeistään 
1.1.2017. 

22 Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta  

Keskeinen sisältö 

Perusopetusasetuksessa on säädetty erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilai-
den opetusryhmien koosta. Säätelyä joustavoitetaan siten, että koulunkäyntiavustajat luetaan osaksi opetta-
ja-oppilassuhdetta. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevien oppilaiden opetusta yleisopetuksen yhteydessä järjestettäessä hyödynnetään erityisopet-
tajan ja muiden opettajien yhteistyötä sekä tarpeen mukaan avustavaa henkilöstöä.  

Opetusryhmiä koskevaa tilastointia kehitetään perusopetusasetuksessa säädettyjen ryhmäkokojen arvioimi-
seksi siten, että koulunkäyntiavustajat luetaan osaksi opettaja-oppilassuhdetta. Tässä yhteydessä otetaan 
huomioon keskimääräisen opetusryhmäkoon lisäksi joustaviin opetusjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet, 
kuten esimerkiksi koulunkäyntiavustajat, tiimiopettajuus ja resurssiopettajat. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Kustannusten arvioidaan vähenevän noin 10 milj. euroa vuodesta 2017 lähtien. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Etenee kehysprosessissa. Koulunkäyntiavustajien huomioiminen osana oppilas-opettajasuhdetta edellyttää 
opetusryhmäkokojen säännösten muuttamista.  
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23 (VM) Oppimateriaalien keskitetty hankinta ja siirtyminen kohti digitaalisia oppimateriaaleja  

Keskeinen sisältö 

Oppimateriaalien keskitetyn hankinnan ja digitaalisten oppimateriaalien käyttöönoton tavoitteena on tekno-
logian, tieto- ja viestintätekniikan sekä digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksien laaja hyödyntä-
minen opetuksessa. Kehittämispanoksia suunnataan toimintakulttuurisen muutoksen edistämiseen, laite-
hankintojen tukemiseen ja tarvittaessa lähiverkkojen kunnostamiseen kansallisen laajakaistastrategian tuke-
na sekä niihin liittyvän osaamisen varmistamiseen. Luodaan keskitetty, vuorovaikutteinen palvelu, jonka 
kautta löytyvät oppimista tukevat sisällöt ja erilaiset materiaalit.  Annetaan oppijoille ja opettajille aktiivinen 
rooli ja yhteistyömahdollisuus yritysten kanssa materiaalin kehittämisessä. Rakennetaan palvelu moduuleit-
tain palvelemaan oppijoita, opettajia, hallintoa ja vanhempia. Digitaaliseen oppimateriaaliin siirtymisen ja 
koulutuspilven hyödyntämisen arvioidaan säästävän kuntien oppimateriaalikustannuksia. Mikäli vastaavaa 
järjestelyä hyödynnettäisiin myös lukiokoulutuksessa, koituisi tästä syntyvä hyöty opiskelijoille. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Oppimateriaalien keskitetyn hankinnan yleissivistävässä koulutuksessa ja siirtymisen kohti digitaalisia oppi-
materiaaleja arvioidaan säästävän noin 5-10 prosenttia oppimateriaalikustannuksissa. 

Vuodesta 2017 alkaen säästön arvioidaan olevan noin 7 milj. euroa vuodessa. 

Toimeenpano/Lopputuote  

Etenee kehysprosessissa. 

36 Päivähoitomaksujen tarkistaminen 

Keskeinen sisältö 

Hallitus on 29.11.2013 antanut päätöksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Hallituksen päätök-
sen liitteessä 2 on kuntien tulopohjaa vahvistavana esityksenä todettu päivähoitomaksujen tarkistaminen, 
jonka vaikutus vuonna 2017 kuntien tuloihin on 25 miljoonaa euroa. Hallituksen päätöksen liitteen 2 mukaan 
päivähoitomaksuja korotetaan maltillisesti siten, että maksujen korotus painottuu suurituloisiin. 

Rakennepoliittisen ohjelman mukainen asiakasmaksujen tarkistaminen edellyttää lain muutosta. Koska päi-
vähoito ei enää ole sosiaalihuoltoa ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki on tarkoitus uudistaa 
lähivuosina kokonaan, on tarkoituksenmukaista laatia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle oma 
lakinsa päivähoidon asiakasmaksuista. Kuntien kannalta on tarkoituksenmukaista, että asiakasmaksuihin 
tehtävät muutokset ajoitetaan toimintavuoden alkuun eli tulemaan voimaan elokuun alusta. Kunnat tarvitse-
vat aikaa maksuohjelmien päivittämiseen ja asiakasmaksupäätösten tekemiseen. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Hallituksen päätöksen mukaisesti kuntien tulopohjaa vahvistetaan 25 miljoonaa euroa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Hallituksen esitys annetaan 2015 ja uudistus tulee voimaan 1.8.2016. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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3.3. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNE JA -RAHOITUS 
 

Keskeinen sisältö: 

Hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraation että turvaa niiden tehokkaan hallinnon. 

Rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti hallitus asettaa laajapohjaisen (mm. parlamentaarinen 

edustus, eri rahoittajatahot ja järjestöt) työryhmän, joka laatii selvityksen sosiaali- ja terveyden-
huollon monikanavaisen rahoituksen purkamisen vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Uusi laki sekä laajapohjaisen työryhmän selvitys 

Toimeenpanoaikataulu: 

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2014. Laki tulee 
voimaan 1.1.2015. Uudet organisaatiot aloittavat toiminnan 1.1.2017. Työryhmän selvitys alku-
vuodesta 2015. 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 
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3.3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNE JA –RAHOITUS (OKM) 
 
Keskeinen sisältö 

Kokonaisuus on STM:n toimialaan kuuluva. OKM:n osalta toteutetaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkä-
rikoulutuksen hallinnollinen siirto OKM:stä STM:ään ja STM:n lääkärikoulutukseen osoitetun erityisvaltio-
osuuden kohennus osittain suoraan yliopistoille. OKM:tä koskee opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Erikois(hammas)lääkärikoulutuksen siirrosta ei tule kustannusvaikutuksia. 

Kestävyysvaikutukset: Vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen ei tässä vaiheessa tarkemmin arvioitavissa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Erikois(hammas)lääkärikoulutuksen siirron osalta työryhmä jättää esityksen 12/2013, jonka yhteydessä HE, 
josta on jo lausuntokierros järjestetty.  

Ammattikorkeakoulujen opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseen liittyy ammattikorkeakoulujen opiskelija-
kuntien automaatiojäsenyys, jota koskeva ehdotus sisältyy lausunnolla olevaan HE:n ammattikorkeakoululain 
muuttamisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.  

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien automaatiojäsenyys linkittyy perustuslain yhdistymisvapautta kos-
kevaan säännökseen ja asiaa tullaan käsittelemään perustuslakivaliokunnassa. Opiskelijaterveydenhuollon 
järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä vastaa STM. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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3.4 KELPOISUUSVAATIMUKSET 
 

Kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamista koskevissa laeissa on säädetty henkilöstön kelpoi-
suusehdoista tai henkilöstön koulutusrakenteesta. Kelpoisuusehtojen ja koulutusrakenteen väl-
jentäminen edellyttää ministeriöissä säädösvalmistelua. Hallitus asettaa tavoitteeksi, että ministe-
riöt käynnistävät säädösvalmistelun välittömästi, jotta esityksen toimeenpano voi alkaa v. 2015. 

HUOM: sama asia toimenpiteen 3.2 (kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen) kohdassa 
34; molempien toimeenpanosta annetaan yksi esitys  

Keskeinen sisältö  

Tavoiteltu säästö voi syntyä ensisijaisesti hillitsemällä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatilli-
sen henkilöstön määrällistä kasvua ja varmistamalla tarvittavan ammatillisen osaamisen oikea 
kohdentuminen asiakkaiden palvelutarpeisiin sekä palvelujen laatu ja turvallisuus. Tämä vaatii 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteiden uudistamista ja 
moniammatillisen työnjaon kehittämistä sekä asiakkaiden / potilaiden kokemustiedon ja tek-
nologian hyödyntämistä.  

Henkilöstön määrää vähentää kehyskaudella 2015 - 2018 henkilöstön eläkepoistuma, joka 
merkitsee Kunnallisen eläkelaitoksen eläkepoistumaennusteen mukaan 24 301 henkilön siir-
tymistä eläkkeelle sosiaali- ja terveydenhuollosta. Toimenpiteen 3.4 budjettivaikutukseksi esi-
tetty säästö kehyskaudella tarkoittaa 2900 henkilön vähennystä, kun kokonaispalkkamenot 
ovat keskimäärin 50 000 euroa/henkilö. Mikäli eläkkeelle siirtymän vuoksi avautuvista työpai-
koista jätettäisiin täyttämättä 12 prosenttia, niin se vastaisi 2 900 työntekijän vähennystä. Vä-
hennyksen toteuttaminen vaatii nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävärakenteen ja 
työnjaon arviointia ja uudistamistarpeiden määrittelyä yhteistyössä ministeriöiden (OKM, 
TEM,VM), kuntien, työmarkkinaosapuolten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Lisäksi arvioi-
daan kelpoisuuden tuottavien opintojen suorittamista nykyistä joustavammin.  

Edellä esitetyn arviointityön pohjalta voidaan aloittaa hallituksen esityksen valmistelu sosiaali- 
ja terveydenhuollon kelpoisuusvaatimusten uudistamiseksi. 
 

Meneillään oleva sosiaalihuollon lainsäädännön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen uudistaminen edesauttavat toimenpiteen toteuttamista.  Sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kehittämisohjelman (KASTE) avulla voidaan tukea tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittä-
mistä kunnissa ja kuntayhtymissä. 

Taloudelliset vaikutukset  

- vaikutus PPVmomentille 145 miljoonaa euroa (kunta+valtio) vuosina 2015 -2018 
 

Toimeenpanomuoto/lopputuote 

HE sosiaali- ja terveydenhuollon kelpoisuusvaatimuksista annettujen lakien uudistamiseksi se-
kä yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisten ammattien ammattihenkilörekisteri. Li-
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säksi laaditaan suositukset sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön kansainvälisen rekrytoinnin 
eettisistä periaatteista.   

Toimeenpanoaikataulu 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteen ja työnjaon arviointi 
ja uudistamistarpeiden määrittely vuoden 2014 aikana. Kelpoisuusvaatimuksia koskevien laki-
en uudistamiseksi annettavan hallituksen esityksen valmistelu käynnistetään keväällä 2015, 
voimaan 2017. 

(Ryhmä 3 = toimenpiteet, jotka siinä määrin kesken, ettei kehysesitystä tässä vaiheessa) 
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RAKENNEPOLIITTISEN OHJELMAN LIITE 2 (STM): 
 

Toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto Kelalle 

Keskeinen sisältö  

− Hallitus arvioi toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirtoa Kelalle maaliskuun 2014 kehys-
riiheen mennessä. Hallitus sitoutuu kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyöhön vähintään kun-
takokeilujen kautta. 

 
Valtiosihteeri Rajakankaan toimeksiannosta koottu ryhmä (STM, VM, Kela, Kuntaliitto, THL), jossa 
valmistellaan hallituksen arvio toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirrosta Kelalle. 
 
Kuntakokeilut valmistellaan VM:ssä. 

 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Kustannusvaikutuksia vaikea arvioida ennen tarkempaa muutoksen määrittelyä. 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

Arvio hallitukselle. Kuntakokeilujen kautta syntyvä lisätieto (kuntakokeilujen eteneminen ongel-
mallista ennen hallituksen arviota). 

Toimeenpanoaikataulu: 

Arvio kehysriiheen mennessä. Kuntakokeilut: ? 
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RAKENNEPOLIITTISEN OHJELMAN LIITE 4 (STM): 
 

Toimeentulotuen alenema 

Keskeinen sisältö:  

Rakenteellisen työttömyysasteen alentaminen: Toimeentulotuen alenema, jos kieltäytyy työstä tai 
aktiivitoimesta. Vastuutetaan TE-toimistot tarjoamaan 2014 alkaen toimeentulotukea saaville työt-
tömille aktiivitoimia viimeistään 3 kk työttömyyden alkamisesta 
 

Taloudelliset vaikutukset (arvio): 

Toimeenpanomuoto/lopputuote: 

STM:n uusi ohje, jossa edellytetään nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä sovel-
tamista, jos henkilö kieltäytyy työstä tai aktiivitoimesta. Samalla vastuutetaan TE-toimistot tarjoa-
maan 2014 alkaen toimeentulotukea saaville työttömille aktiivitoimia viimeistään 3 kk työttömyy-
den alkamisesta. 

Toimeenpanoaikataulu: 

Ohje annetaan vuoden 2014 alussa. Valmistelu etenee tavoitteena ohjeistus kunnilla maaliskuussa 
2014.  

TE -toimistojen vastuuttaminen TEM -valmistelu.  
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3.4 KELPOISUUSVAATIMUKSET (OKM) 
 
Keskeinen sisältö 

Kelpoisuusehtoja asetettaessa ja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon tutkintojen tuottama osaaminen ja 
muutokset koulutusjärjestelmässä. Kelpoisuusvaatimukset eivät saa muodostua kohtuuttomaksi esteeksi 
työvoiman saatavuudelle. Kelpoisuusvaatimusten täyttäminen ei saisi johtaa moninkertaisen koulutukseen. 
Kelpoisuusvaatimukset tulisi asettaa siten, että ne voidaan saavuttaa joustavasti myös täydentämällä aikai-
sempia opintoja. 

Julkisella sektorilla (valtio ja kunnat) useisiin virkoihin säädettynä kelpoisuusvaatimuksena on nykyisin kor-
keakoulututkinto. Tämä tarkoittaa ammattikorkeakoulututkintoa ja yliopistoissa alempaa korkeakoulututkin-
toa, joka yleensä on kandidaatin tutkinto. Julkisen sektorin eri hallinnonaloilla voitaisiin jatkossa arvioida 
niiden virkojen kelpoisuusehtoja suhteessa virkojen tehtäviin, joissa edelleen edellytetään ylempää korkea-
koulututkintoa ja tehdä tarvittaessa muutoksia kelpoisuusvaatimuksiin. 

Lähtökohtana on, että opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksia ei tulisi merkittävästi lieventää. Jos opetus-
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia yleisesti Suomessa alennettaisiin, ajauduttiin niihin vaikeuksiin, joista 
lukuisat Euroopan maat juuri paraikaa pyrkivät pääsemään eroon korottamalla opettajiensa koulutustasoa 
koskevia vaatimuksia.  

Kelpoisuuksien lievennystä tai lievennysten selvittämistä koskevat ehdotukset koskevat lähinnä ammatillisen 
koulutuksen henkilöstön kelpoisuutta koskevia erivapauksia, vapaan sivistystyön opettajina toimivien kelpoi-
suusvaatimuksia, aikuiskoulutuksen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia ja 
eräiltä osin perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuuden tarkastelua. Lisäksi valmistelussa on tarkasteltu 
ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteen suhdetta sosiaali- ja terveysalan kelpoisuusvaatimuksiin, 
ammattikorkeakouluja ja korkeakoulututkintoon liittyviä kelpoisuusvaatimuksia, kirjastotoimen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksia sekä OKM:n hallinnonalan virastojen kelpoisuusvaatimuksia. Varhaiskasvatuksen osal-
ta kelpoisuuksia koskevat säädökset valmistellaan osana lasten päivähoitoa koskevan lainsäädännön koko-
naisuudistusta. Varsinaiset esitykset löytyvät erillisestä liitteestä. 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Kelpoisuusehtojen väljentämisellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuk-
sia. Ne voivat jossakin määrin tuoda oppilaitosten ylläpitäjille säästöjä palkkauskustannuksissa.  

Kestävyysvaikutukset: Muutokset helpottaisivat henkilöstön rekrytointia ja sitä kautta joustavoittaisivat ja 
tehostaisivat työmarkkinoiden toimintaa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

OKM on käynnistänyt kelpoisuussäädösten muuttamista koskevan valmistelutyön. Säädösvalmistelu on tar-
koitus toteuttaa kevään 2014 aikana. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja kelpoisuusasetuksen muu-
tos valmistellaan vuoden 2014 aikana ja muutokset tulisivat voimaan 1.8.2015. Varhaiskasvatuksen henkilös-
tön kelpoisuuksia koskevat säädökset valmistellaan siten, että HE annetaan kevätistuntokaudella 2015 ja 
uudet säännökset tulisivat voimaan vuoden 2016 aikana.  

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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3.8 HANKINTALAIN KOKONAISUUDISTUS 
 
Esityksen substanssiydin  
 
Valmistelun tavoite ja aikataulu: Hankintalakia valmisteleva työryhmä ja sen työtä ohjaava seurantaryhmä 
asetetaan marraskuun alussa. Kokonaisuudistuksen aikataulutavoitteena on uusien lakien voimaantulo direk-
tiivien mukaisesti helmikuussa 2016. 
 
Arvio esityksen taloudellisista vaikutuksista 
 
Vaikutus julkisen talouden kestävyyteen: Menettelyiden uudistaminen antaa uusia vaihtoehtoja kilpailutta-
miseen. Keskeistä on luoda nykyistä käytännönläheisempää ja konkreettisempaa ohjausta siitä, kuinka lain 
tarjoamia eri mahdollisuuksia voidaan erityyppisissä hankinnoissa parhaiten hyödyntää. Oikean kilpailutta-
mistavan valinnalla säästetään ostajan hallinnollisia kustannuksia ja myös yritysten hallintotyön määrää.   
 
Määrärahaseuraamukset: kokonaisuudistuksessa on luotava myös uusi valvontajärjestelmä ja organisoitava 
neuvontaa. Näistä aiheutunee kustannuksia vuoden 2016 alusta lukien. 
 
Lopputuote   

 
Suomen hankintalainsäädännön kokonaisuudistus toteutetaan helmikuussa 2014 annettavien uusien EU-
direktiivien mukaiseksi hallitusohjelma huomioiden. Tavoitteena on tehdä menettelyistä mahdollisimman 
joustavia ja käytännön hankintatoimeen sopivia. Kilpailuttamisvelvoitteen sisältö ja keskeiset periaatteet 
säilynevät nykyisellään, mutta soveltamisalaan ja lähes kaikkiin hankintaprosessin eri vaiheisiin tullee tarken-
nuksia. Hankintojen ulkoistamiseen ja palvelutasoon liittyviä kysymyksiä käsitellään myös vireillä olevassa 
kuntalakiuudistuksessa. (E) 
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LIITE 2: ESITYKSET KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISESTÄ, TOIMINNAN TEHOSTAMI-
SESTA JA MAKSUPERUSTEIDEN TARKISTAMISESTA 
 
Toimenpide 14. Työllistämisen aluevelvoitteen poisto 

Keskeinen sisältö 
Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa säädetään, että valtion, kuntien ja yritysten yhteisin 
talous- ja työllisyyspoliittisin toimin huolehditaan alueellisesti, ettei minkään työmarkkina-alueen työttömyys 
olennaisesti ylitä maan keskimääräistä tasoa. Kunta on velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuksia 
edellä mainitun ns. aluevelvoitteen toteuttamiseksi, kuitenkin vuositasolla enintään yhdelle prosentille kun-
nan työvoimasta. Kunnalla on oikeus saada palkkatukea aluevelvoitteen nojalla työllistämistään työttömistä. 
Valtio on vastaavassa tarkoituksessa velvollinen järjestämään työntekomahdollisuuden niille työttömille, 
joita kunta ei ole työllistänyt. 

Valtion talousarviossa säädetään, että olennaisena ylityksenä pidetään vuositasolla työmarkkina-alueen työt-
tömyyden ylittymistä 80 prosentilla keskimääräisestä tasosta. Määrärahojen käyttö voidaan kuitenkin aloit-
taa työttömyyden tason ylittymisen estämiseksi, kun työttömyys ylittää vähintään 60 prosentilla maan kes-
kimääräisen tason. Käytännössä ylittymistä seurataan 12 edellistä kuukautta kattavalla kumulatiivisella tilas-
tolla, jossa 1,8 –kertainen työttömyysaste merkitsee keskimääräisen tason ylittymistä 80 prosentilla.   

Kuntien osuus aluevelvoitteen nojalla tarjotusta palkkatuetusta työstä on viime vuosina ollut noin neljännes.  

Aluevelvoitteen nojalla palkkatuetussa työssä vuosina 2010 - 2012 keskimäärin olleet 

 yhteensä näistä kuntien palve-
luksessa 

kunnissa olleiden 
osuus, % 

2010 842 209 25 

2011 406 128 24 

2012 300 87 27 

 

Taloudelliset ja fiskaaliset vaikutukset 
Aluevelvoitteesta luopumisen arvioidaan vähentävän valtion menoja 0,8 miljoonalla ja kuntien nettomenoja 
1,8 miljoonalla.  

Toimenpiteen eteneminen ja lopputuote 
Johtuen aluevelvoitteen poistamisesta TEM on 15.1.2014 tehnyt täydentävän kehysehdotuksen, jossa julki-
sen työvoima- ja yrityspalvelun määrärahaa (mom. 32.30.51) vähennetään 0,8 miljoonalla eurolla vuodesta 
2015 lähtien. Asiaan liittyvä hallituksen esitys annetaan syksyllä 2014 budjettilakina.   
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3.9 VALTIONHALLINTO JA PALVELURAKENTEET (OKM) 
 
Keskeinen sisältö (ks. myös 2.13.) 

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeessa (KDK) ja Tutkimuksen tietoaineistot – hankkeessa (TTA) kehitet-
ty pitkäaikaissäilytysjärjestelmien kokonaisuus (KDK-PAS ja TTA-PAS) vähentää digitaalisten kulttuuriperintö-
aineistojen ja tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan, jakelun ja säilyttämisen päällekkäisiä toimia, tuottaa 
korkealaatuisia palveluita kustannustehokkaasti ja mahdollistaa digitaalisten aineistojen monipuolisen hyö-
dyntämisen tulevaisuudessa. 

KDK- ja TTA-PAS-kokonaisuuden toteuttaminen nopealla aikataululla on välttämätöntä, sillä aineistojen säi-
lyminen on vaarantumassa. Digitaalisia kulttuurin ja tieteen aineistoja ylläpidetään lakisääteisesti säilytetään 
tällä hetkellä järjestelmissä (valtionhallinto, kunnat, kolmas sektori), jotka eivät sisällä pitkäaikaissäilytyksen 
edellyttämiä toiminnallisuuksia.  

Kansallinen todennetun osaamisen rekisteri kokoaa yhteen eri viranomaisten tarvitseman tiedon ja vähentää 
päällekkäistä tiedonkeruuta kunnilta, kuntayhtymiltä ja kaikilta opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä. Keski-
tetty ratkaisu poistaa päällekkäisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitokustannukset 
(KELA, työhallinto). 

Arvio taloudellisista vaikutuksista 

Budjettivaikutukset: Kulttuurin ja tutkimuksen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittäminen (KDK-PAS ja TTA-
PAS) sekä palvelujen tuottaminen vaatii määräaikaisia lisämäärärahoja valtiontalouteen vuosina 2014-2017, 
yhteensä 33,1 milj. euroa. Todennetun osaamisen rekisteri- perustietovaranto muodostaa tutkinnoista ja 
opintosuorituksista kansallisen Master Data-rekisterin, mikä alkuvaiheessa edellyttää kehittämisrahoja vuo-
sille 2015-2018 yhteensä 2,3 milj. euroa ja tämän jälkeen ylläpitorahoitusta 1 milj. euroa vuosittain. 

Kestävyysvaikutukset: Vaikutukset julkisen talouden kestävyyteen ei tässä vaiheessa tarkemmin arvioitavissa. 

Toimeenpano/Lopputuote 

Toimivat digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytyksen järjestelmät. 

Luetaan muihin kuin kehykseen sisältyviin toimenpiteisiin. 
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3.9 VALTIONHALLINTO JA PALVELURAKENTEET (SM) 
 
Valmistelua jatketaan painopisteen ollessa erityisesti hallitusryhmien puheenjohtajien 
8.11.2013 tekemien linjausten (mm. KEHU, aluehallinto) mukaisissa toimenpiteissä. 
 
Valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustetaan 1.3.2015 valtioneuvoston hallintoyksikkö, 
johon keskitetään ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutoiminnot. Esitys siirrettävistä tehtävistä ja mää-
rärahoista 30.4.2014 mennessä. 
 
Erityisesti valtion aluehallinnon uudelleen järjestämisen yhteydessä käytetään 
asiantuntijaresursseja aiempaa joustavammin ja järjestetään hallinnollisia tehtäviä 
uudelleen niin, että julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetettu 0,5 prosentin 
vuotuinen kasvutavoite toteutuu myös valtion toiminnoissa. Kansliapäällikköryhmä 
antaa esityksen aluehallinnon uudelleen järjestämiseksi 31.1.2014 mennessä. 
 
Valtioneuvoston uudistustarpeita arvioimaan asetetaan parlamentaarinen komitea. 
Työn määräaika on tammikuussa 2015. 
 
SM:n koordinoimana raportoidaan ko. päätökseen tai sitä edeltäviin muihin hallituksen päätöksiin liittyen 
seuraavat kokonaisuudet (ao. numerointi perustuu kansliapäällikkö Nergin esityksen numerointiin): 
 

- 1.1. KEHU -hanke ja sen toimeenpano 
Sisältö: Perustetaan valtioneuvoston kanslian yhteyteen valtioneuvoston hallintoyksikkö, johon kes-
kitetään ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutoiminnot. Valtioneuvoston kanslia johtaa kans-
liapäällikkökokouksen ohjauksessa yhdistettävien kokonaisuuksien muodostamisen toimeenpanoa 
kaikkia ministeriöitä osallistaen. Esitys tehtävistä, tehtäväjaosta ja määrärahasiirroista tuodaan seks-
tetille 30.4.2014 mennessä. 
 
Eteneminen: Valtioneuvoston kanslia on 4.12.2013 asettanut valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -
hankkeen (VNHY 2015), jonka määräaika on 28.2.2015. Hanke tekee VNHY:n koottavia tehtäviä ja 
kokoamisen ajallista vaiheistamista koskevat linjausehdotukset 30.4.2014 mennessä sekä valmistelee 
VNHY:n muodostamisen sekä tehtävien, virkojen ja muiden voimavarojen kokoamiseksi tarvittavat 
säädösmuutos-, talousarvio- ja muut ehdotukset 30.8.2014 mennessä. Tämän jälkeen valmistellaan 
VNHY:n toimintojen sisäinen organisointi ja valtioneuvoston hallintoprosessien uudistaminen siten, 
että VNHY voi aloittaa toimintansa 1.3.2015 lukien. 
 
Osana KEHU -kokonaisuutta on asetettu 16.12.2013 ohjausjärjestelmähanke, jonka tehtävänä on oh-
jauspolitiikan periaatteiden hahmottaminen, tavoitteena tukea hallituksen strategisen näkemyksen 
toimeenpanoa ja vaikuttavuutta julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa ja saada valtioneuvostossa 
tehtävä politiikka-, lainsäädäntö- ja resurssiohjaus yhtenäisemmäksi sekä vahvistaa niitä tukevaa tie-
topohjaa ja toimeenpanokykyä. Hankkeen määräaika on 30.11.2014.  Hankkeen tehtävänä on tehdä 
suosituksia seuraavalla hallituskaudella noudatettavista menettelyistä ja toiminnan pelisäännöistä. 
 

- 1.2. Valtioneuvoston ylimmän virkamiesjohdon virka- ja tehtävärakenteen kokonaisuudistus - esi-
tystä valmistellaan osana parlamentaarisen komitean työtä 
Sisältö: Uudistuksen myötä valtionhallinnon ylin johto, 130 virkamiestä, muodostaa valtionhallinnon 
yhteisen johdon foorumin, jota tuetaan tarkoituksenmukaisella virka- ja tehtävärakenteella ja kehit-
tämistoimilla. Foorumin piiriin kuuluvia johtajia, virkoja ja tehtäviä johdetaan ja kehitetään valtio-
neuvoston yhteisenä voimavarana ja siten varmistetaan johdon liikkuvuus tehtävien välillä valtion-
hallinnossa. Kehittämistä ohjaa yhteinen näkemys johtamistehtävien ammattimaisesta sisällöstä ja 
niiden vaatimuksista ja siitä, miten johdon asema ja palvelussuhteet, rekrytointi, ura-ajattelu ja kehit-
täminen sekä suorituksen johtaminen kytkeytyvät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 
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Eteneminen: Valtion ylimmän johdon uudistusta valmistelevan hankkeen ohjausryhmä on tarkoitus 
asettaa parlamentaarisen komitean asettamisen jälkeen. Ohjausryhmä ja sihteeristö aloittavat työn-
sä hankkeen asettamisen jälkeen. Määräaika on 30.12.2014. Asiaa koskeva hallituksen esitys on tar-
koitus antaa eduskunnalle syksyllä 2014. 
 

- 1.3. Käynnistetään hallinnonalojen välisten tehtävien tarkastelu ja tarvittavien muutosten tekemi-
nen - esitystä valmistellaan osana parlamentaarisen komitean työtä 
Sisältö: Osana kohdassa 1.1. määritellyn parlamentaarisen komitean työtä käydään läpi kaikki ne mi-
nisteriöiden väliset tehtävä- ja vastuujakokysymykset, jotka viime vuosina ovat olleet esillä sekä mi-
nisteriöiden välillä bilateraalisesti että koko valtioneuvostotasolla esimerkiksi vaikuttavuus- ja tulok-
sellisuushankkeen yhteydessä. 
 
Eteneminen: etenee osana kohtia 1.1., 1.4. ja 1.9. 
 

- 1.4 Käynnistetään selvitys valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen yhdenmukaistamiseksi 
ja virtaviivaistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä 
Sisältö: Virastorakenteiden selkiyttämisellä ottaen huomioon niin toiminnallis-taloudelliset vastuut 
kuin liittymäpinnat muuhun virastorakenteeseen on mahdollista tehostaa toimintaa.  Mikäli samalla 
joustavoitetaan valtionhallinnon välistä suoritetuotantoa, on mahdollista löytää tuottavuushyötyjä. 
Virastot voivat parhaimmillaan tuottaa toisilleen osia eri palveluprosessien ketjuista. 
 
Tutkimuslaitosten osalta selvityksestä rajataan ulos ns. TULA – uudistuksen yhteydessä tehdyt linja-
ukset ja niiden toimeenpano. Selvityksessä tulee kuitenkin tarkastella virastoina toimivien tutkimus-
laitosten asiantuntija- ja viranomaistehtäviä, joita ei TULA – uudistuksen yhteydessä käsitelty. 
 
Eteneminen: Hanke/selvitystyö valtion keskushallinnon virastorakenteen kehittämiseksi ja selkeyt-
tämiseksi on valmistella. Eri hallinnonaloilla on jo aikaisemmin toteutettu itsenäisesti vastaavaa yh-
denmukaistamista ja virtaviivaistamista. 
 
 

- 1.5. Rakenteellis-hallinnolliset toimenpiteet (5 kpl) 
o 1. Käynnistetään eräiden valtion tietohallinnon tehtävien kokoamiseen tarvittavat valmis-

televat toimenpiteet 
Sisältö: Valmistelutyöstä vastaa valtiovarainministeriö (Julk ICT ja KAO) ja se tehdään tiiviissä 
yhteistyössä ainakin maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja 
elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

 
Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan ehdotus palveluyksikön perustamisesta Väestörekis-
terikeskukseen. Ensimmäisen vaiheen tulee olla valmis 1.2.2014. Toisessa vaiheessa valmis-
tellaan ehdotus näiden tehtävien ja palvelujen rahoituksen, ohjauksen ja hoitamisen organi-
soinnista yhteen toimivaltaisen viranomaiseen. Toisen vaiheen valmistelutyön lopputulosten 
tulee olla valmiina viimeistään 30.5.2014. 
 
Eteneminen: Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 19.11.2013 linjausten mukaisesti on 
valmisteltu ehdotusta Kansallisen palveluarkkitehtuurin (RAPO 2.11) operatiivisesta kehittä-
misestä vastaavan yksikön perustamista Väestörekisterikeskukseen ja tähän tarvittavasta ju-
ridisesta toimivallasta säätämistä osana TORI -asetuksia. Ehdotus käsitellään talouspoliitti-
sessa ministerivaliokunnassa helmikuun 2014 alussa. Toisena vaiheena asetetaan helmikuus-
sa 2014 VM / JulkICT johdolla toimiva poikkihallinnollinen työryhmä valmistelemaan talous-
poliittiselle ministerivaliokunnalle ehdotusta julkisen hallinnon eräiden tietohallinnon kehit-
tämistehtävien kokoamisesta Tietohallinnon kehittämisvirastoon (työnimenä Tietovirasto) ja 
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viraston muodostamisesta VM:n hallinnonalalle. Ehdotus käsitellään talouspoliittisessa mi-
nisterivaliokunnassa viimeistään 2014 toukokuussa. 
 
 

o 2. Valtion vahingonkorvaustoiminta keskitetään Valtiokonttoriin tarkentaen aikaisemmin 
HALKE:ssa käsiteltyä esitystä 
Sisältö: Valtion vahingonkorvaustoiminnan osittaisesta keskittämisestä Valtiokonttoriin val-
mistui HE -luonnos kesällä 2013. 
 
Ehdotuksen mukaan keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan piiriin tulisi sellaiset korvausvaa-
timukset, jotka perustuvat valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin taikka toimin-
taan, josta valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta. Kaikki viran-
omaistoiminnassa aiheutuneet henkilöön kohdistunutta vahinkoa koskevat korvausvaati-
mukset käsiteltäisiin yhtenäisin perustein keskitetysti Valtiokonttorissa myös muutoin keskit-
tämisen ulkopuolelle jäävien toimintojen osalta. Keskitetyn menettelyn ulkopuolelle jätettäi-
siin sellaisten esine- ja taloudellista vahinkoa koskevien korvausvaatimusten ratkaisu, joiden 
hoitaminen keskitetyssä menettelyssä ei olisi välttämätöntä siksi, että toiminta joi nykyisel-
lään riittävästi huomioi keskittämiselle asetetut tavoitteet (mm. ulosottomenettelystä, 
maanmittaustoimituksista, puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen harjoitustoiminnasta, ve-
rotus- ja tullaustoiminnasta liikenneväylien ylläpidosta aiheutuvat vahingot). 
 
Ehdotuksella arvioidaan olevan myönteisiä valtiontaloudellisia vaikutuksia, kun vahingonkor-
vausasioiden käsittelyä selkiinnytetään ja hallinnollisia prosesseja tehostetaan. Keskittämi-
nen mahdollistaa myös kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja tätä kautta vahingonkorvaus-
vaatimusten vähenemisen. Euromääräistä arviota taloudellisista vaikutuksista ei kuitenkaan 
tässä vaiheessa ole mahdollista esittää.   
 
Eteneminen: Vahingonkorvaustoiminnan osittaisesta keskittämisestä johtuvat määräraha-
siirrot (korvausmäärärahat sekä tietojärjestelmän kehittäminen) sisältyvät valtiovarainminis-
teriön kehysehdotukseen vuosille 2015–2018. Osittainen keskittäminen ehdotetaan toteu-
tettavaksi ilman htv -siirtoja. 
 
3. Selvitetään eräiden muutoksenhakulautakuntien yhdistämismahdollisuudet (Sosiaali-
turvan muutoksenhakulautakunta, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta, Työelä-
keasioiden muutoksenhakulautakunta, Opintotuen muutoksenhakulautakunta) STM:n hal-
linnonalalle 
Eteneminen: Valmistelutyötä johtaa sosiaali- ja terveysministeriö (vakuutusosasto) ja se teh-
dään tiiviissä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Uudistukset voisivat tulla 
voimaan 2017/2018. 
 
Valmistelu aloitetaan aiempien suunnitelmien mukaan, ja aloitusajankohta on arviolta ke-
väällä 2014. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimii eri rahoitusperiaatteella kuin 
muut lautakunnat eikä ollut mukana STM:n valmistelumuistioissa ja se olisikin syytä jättää 
pois selvitystyöstä. 
 

o 4. Keskitetään valtion täytäntöönpanokelpoisten saatavien perintä Oikeusrekisterikeskuk-
seen 
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on keskittää kaikki valtion täytäntöönpanokelpoiset rikospe-
rusteiset saatavat ja hallinnolliset seuraamusmaksut OM:n hallinnonalalla toimivan Oikeus-
rekisterikeskuksen perittäväksi. Selvitystyötä johtaa OM yhteistyössä ORK:n kanssa. 1. vai-
heessa selvitetään valtion perimiskelpoiset, massaluonteiset saatavat sekä ORK:n tietojärjes-
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telmät ja toimintaprosessin mahdollisuudet ottaa vastaan uusia tehtäviä ja tehtäväsiirtojen 
edellyttämät henkilöstömuutokset. 1. vaiheen selvityksen tulee olla valmis 30.5.2014. 

 
Tämän jälkeen valmistellaan tarvittavat säädös- ja henkilöstömuutokset siten, että muutos 
voi tulla voimaan 1.1.2015. 
 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä tarkasti arvioitavissa. Tässä vaiheessa voidaan esittää 
karkeana arviona, että htv-säästö koko valtionhallinnon osalta olisi 10 htv (a 50 000 euroa) eli 
vuotuinen säästö olisi 500 000 euroa. 

 
Hanke tehostaa hajanaisesti järjestettyä rikosperusteisten saatavien perimistä merkittävästi. 
 
Eteneminen: OM on asettamassa työryhmää, toimikausi toistaiseksi avoin. Työryhmän teh-
tävänä on selvittää valtion perimiskelpoiset, massaluonteiset saatavat sekä ORK:n tietojärjes-
telmät ja toimintaprosessin mahdollisuudet ottaa vastaan uusia tehtäviä samoin kuin tehtä-
väsiirtojen edellyttävät henkilöstömuutokset. Selvityksen tulee olla valmis 30.5.2014. Tämän 
jälkeen valmistellaan tarvittavat säädös- ja henkilöstömuutokset. 
 

o 5. Valtuutettujen kokoaminen yhteen (Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiainvaltuutettu ja vä-
hemmistövaltuutettu kootaan yhteen ja mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin) 
Sisältö: Tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistövaltuutetun kokoaminen 
oikeusministeriön yhteyteen ja mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin. Valmistelutyötä 
johtaa OM ja se tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. STM:n ja SM:n kanssa. 
 
Eteneminen: OM on asettamassa työryhmää toimikaudelle 1.2.2014 - 31.12.2014. Työryh-
män tehtävänä on valmistella tasa-arvovaltuutetun, lapsiasiavaltuutetun ja vähemmistöval-
tuutetun sekä näiden toimistojen samoin kuin tasa-arvolautakunnan ja syrjintälautakunnan 
siirtäminen oikeusministeriön yhteyteen. Valmistelussa on huomioitava valtuutettujen itse-
näinen asema ja toimintaedellytysten turvaaminen. 
 
Työryhmän tulee selvittää valtuutettujen ja niiden toimistojen sekä lautakuntien siirtämisen 
edellyttämät hallinnolliset, taloudelliset, lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet. Lisäksi työ-
ryhmän tulee selvittää edellytykset valtuutettujen ja näiden toimistojen kokoamiseksi sa-
moihin tiloihin. 
 
Taloudelliset vaikutukset eivät ole vielä tässä vaiheessa tarkasti arvioitavissa, vaan tulevat ar-
vioitavaksi perustettavassa työryhmässä.  Valtuutettujen keskittämisen OM:n hallinnonalalle 
arvioidaan mahdollistavan yhtenevien hallinnollisten toimintaperiaatteiden käyttöönoton ja 
selkeämmän näkyvyyden ulospäin. Synergiaetuja ja mahdollisia säästöjä voidaan arvioida 
syntyvän mm. toimitiloissa. 
 

- 1.9. Aluehallinnon kehittäminen: aluehallintovirastojen, maistraattien, ELY – keskusten ja TE -
toimistojen toiminnan ja rakenteiden kehittäminen lähitulevaisuudessa 
Sisältö: Käynnistetään selvitys aluehallinnon virastorakenteen ja toimintamallien yhdenmukaistami-
seksi tarvittavista toimenpiteistä. Tarkempi kuvaus selvityksen painopisteistä muodostuu osana or-
ganisointimallia. 
 
Eteneminen: Kansliapäällikköryhmä ja sen apuna työskennellyt virkamiesryhmä ovat laatineet alus-
tavan selvityksen aluehallinnon nykytilasta, muutoshankkeista sekä uudistuksen tavoitteista ja mah-
dollisista uusista rakenteista. Ryhmän ehdotus Talpolle pohjautuu alustavan selvityksen tuloksiin. Ta-
voitteena on tehdä esitys Talpolle 11.2.2014. 
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Varsinainen selvitysvaihe tapahtuu kevään 2014 kuluessa ja eri vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuk-
sia selvitetään 15.3.2014 mennessä.  HE:t ja muut päätökset uudistuksen osista on tarkoitus antaa 
kevätistuntokauden 2016 alussa ja uudistus tulisi voimaan vuoden 2017 alussa. 

 
 
KP Nergin raportin luvun 2. "Digitalisaation avulla kohti tehokkaita palveluita ja rakenteellisia uudistuksia 
julkisessa hallinnossa" osalta ei ole tarpeen toimittaa erillisraportointia. Tähän kokonaisuuteen liittyvät 
toimet raportoidaan osana kohtaa 2.11 sähköinen palveluväylä 
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