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RAKENNEPOLIITTINEN OHJELMA TALOUDEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVIS-
TAMISEKSI JA JULKISEN TALOUDEN KESTÄVYYSVAJEEN UMPEEN KUROMI-
SEKSI

Johdanto

Suomen kokonaistuotanto jää tänä vuonna karkeasti 5 % matalammaksi kuin v. 2007.
Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien suuret alijäämät johtuvat ennen muuta tästä
pitkään jatkuneesta kasvuvajeesta. Talouden heikon kasvun taustalla ovat maailmanta-
louden ja euroalueen ongelmat, Suomen teollisuuden rakennemuutos ja heikko kilpai-
lukyky.

Kilpailukyvyn heikkenemisessä ei ole kyse pelkästään suhteellisesta kustannustasosta,
vaan myös kyvystä sopeutua globaalitalouden ja teknologian muutoksiin. Tarvitaankin
parempaa sopeutumiskykyä ja inhimillisten voimavarojen täysimääräistä hyödyntä-
mistä. Tämä puolestaan edellyttää osaamistason kohottamista.

Jo ennen talouskasvun heikentymistä Suomen julkisessa taloudessa oli kestävyysvaje.
Toisin sanoen normaalinkaan talous- ja työllisyyskehityksen oloissa julkisen talouden
tulot eivät riitä ilman korvaavia toimia rahoittamaan nykyperustein määräytyvät, väes-
tön ikärakenteen muutoksen myötä nopeasti kasvavat julkiset menot siten, että julki-
sen talouden velkaantuminen pysyisi hallinnassa.  Rakennepoliittisen ohjelman tehtä-
vänä on korjata tämä rahoitusvaje ja siten turvata tulevat etuudet ja palvelut.

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman avulla uudistetaan taloudellisen toiminnan
institutionaalisia puitteita ja niiden luomia kannusteita niin, että edellytykset talouden
kasvulle vahvistuvat. Uudistukset on kuitenkin sovitettava yhteen muun talouspolitii-
kan kanssa siten, että kokonaisuus tukee kasvua ja työllisyyttä myös lyhyellä aikavä-
lillä. On otettava huomioon, että maailmanlaajuisestikin talouden elpyminen on ollut
hidasta ja haurasta vuosien 2008-2009 talouskriisin jälkeen.

Jotta orastavaa kysyntää ja kasvua ei tukahdutettaisi, tarvitaan tasapainoista finanssi-
politiikkaa. On olemassa eräänlainen valintatilanne rakennepolitiikan ja nopeiden so-
peutustoimien välillä: mitä uskottavampaa julkisen talouden kestävyyden turvaava ra-
kennepolitiikka on, sitä vähemmän tarvitaan kasvua jarruttavia veronkorotuksia ja
menoleikkauksia lyhyellä aikavälillä.

Talouspolitiikan valinnan voi pelkistää ja yksinkertaistaa seuraavasti: ilman uskotta-
vaa rakennepoliittista kokonaisratkaisua olisi suurempi tarve valtiontalouden ja kunta-
talouden alijäämien nopeaan umpeen kuromiseen. Mittaluokaltaan suuret ja toteutuk-
seltaan välittömät sopeutustoimet heikentäisivät kysyntää ja työllisyyttä. Uskottavasta
rakennepaketista päättäminen antaa aikaa budjettivajeen hallittuun poistamiseen. Hal-
litus on valinnut jälkimmäisen vaihtoehdon.
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I Arvio, johtopäätökset ja päätöksenteko

Valtiovarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden rahoituksessa on 4,7 %
BKT:sta suuruinen kestävyysvaje. Rakennepoliittinen ohjelma täsmentää toimenpi-
teet, joiden toimeenpano kuroo umpeen kestävyysvajeen. Toimet kohdistuvat valtion
ja kuntien taloudenpitoon, julkisen palvelutuotannon tuottavuuteen, työuriin ja työn
tarjontaan, rakenteellista työttömyyteen sekä talouden tuotantopotentiaaliin määrittä-
viin tekijöihin.

Ohjelman jatkovalmistelun ovat tehneet ministeriöiden asiantuntijoista koostuneet
ryhmät. Valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama johtoryhmä on koordinoinut valmis-
telutyötä sille rakennepoliittisessa ohjelmassa annetun toimeksiannon mukaisesti. Li-
säksi johtoryhmän tehtävä on ollut arvioida ryhmien esityksiä ohjelmaan sisältyvien
toimenpiteiden toimeenpanoksi, täydentää niitä tarvittaessa ohjelman osa-alueille ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuottaa hallitukselle esitys päätöksiksi raken-
nepoliittisen ohjelman toimeenpanemiseksi.

Johtoryhmän arvio ministeriöiden 15.11. toimittamista esityksistä

Ottaen huomioon ministeriöiden esitykset toimenpiteiden sisällöksi ja toimeenpanoksi
ja valtiovarainministeriön asiantuntijoiden arviot toimien vaikutuksista julkisen talou-
den kestävyyteen valtiosihteeri Martti Hetemäen johtoryhmä arvioi, että:

Jos kuntien taloudenpitoon kohdistuvat toimet pannaan täytäntöön esitetyssä muo-
dossa kunnianhimoisesti, ne ovat riittäviä tehostamaan kuntien toimintaa ja oh-
jaamaan yksittäisiä kuntia tavalla, joka johtaa kuntasektorin rahoitusaseman tasa-
painottumiseen keskipitkällä aikavälillä.

On suuri riski, että julkiseen palvelutuotantoon kohdistuvat toimet eivät johda pal-
velutuotannon tuottavuuden kasvuun 0,5 prosentilla vuodessa pitkällä aikavälillä.

Jos eläkeuudistus saavuttaa sille asetetut tavoitteet, tavoite työurien pitenemisestä
1½ vuodella voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä.

On suuri riski, että opintotukeen, opintoihin ja työurien katkoksiin kohdistuvat
toimet eivät riitä pidentämään työuria ½ vuodella pitkällä aikavälillä.

On suuri riski, että työttömien työllistämiseen, työvoimapalveluihin ja työttömyys-
ja muun ansioturvan kannustavuuteen kohdistuvat toimet eivät riitä pienentämään
työttömyyttä niin, että rakenteellinen työttömyysaste alenee 1 prosenttiyksikön
pitkällä aikavälillä.

Jos työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisten palkankorotusten, kansallisen ICT
palveluarkkitehtuurin käyttöönoton ja tietovarantojen avaamisen suotuisat koko-
naistaloudelliset vaikutukset toteutuvat arvioidun mukaisesti, talouden tuotannon
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taso voi kasvaa niiden vaikutuksesta 1,5 prosentilla. Vaikutusarviot ovat kuitenkin
epävarmoja.

Asiantuntijoiden arviot toimenpiteiden vaikutuksesta julkisen talouden kestävyyteen
ovat väistämättä suuntaa-antavia ja karkeita.

Tiedot toimenpiteistä julkiseen palvelutuotannon tuottavuuden kasvattamiseksi, erityi-
sesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen reunaehtojen täyttymisen osalta ovat
vielä epävarmoja. Uudistuksen on määrä johtaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon pe-
rus- ja erityistasot yhdistäviin sote-alueisiin että varmistaa noiden alueiden tehokas
hallinto. Jotta ohjelmassa asetettu ½ prosentin julkisen palvelutuotannon tuottavuuden
kasvun tavoite toteutuu, on lähinnä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon tarvitta-
van henkilöstön määrä kasvu jäätävä noin 1 000 henkilöön vuodessa nettomääräisesti
pitkällä aikavälillä. Puolen prosentin julkisten palvelujen tuottavuuskasvu kaventaa
kestävyysvajetta arviolta 1,4 prosentilla BKT:sta eli noin kolmella mrd. eurolla. Jos
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ei tuota tavoitteeksi asetettua
tuottavuuden kasvua, kestävyysvajeen umpeen kurominen jää puuttuvalta osin kuntien
meno- ja verosopeutustoimien varaan.

Eläketurvakeskuksen tuoreimpien arvioiden mukaan työurat ovat pitenemässä lievästi
pitkällä aikavälillä. Arvio eläkeuudistuksen kestävyysvaikutuksesta perustuu kuiten-
kin pääasiassa oletukseen, että työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulos toteuttaa sen
vähimmäisvaatimuksen, johon järjestöt ovat yhdessä sitoutuneet. Työurien käynnissä
olevan pitenemisen ja eläkeuudistuksen, joka täyttäisi sille asetetut tavoitteet, voi ar-
vioida pidentävän yhdessä eläkkeelle siirtymisiän odotetta vähintään 1½ vuotta ja pie-
nentävän kestävyysvajetta runsaan 1 prosenttiyksikköä.

Johtoryhmän johtopäätökset

Jotta rakennepoliittinen ohjelma voisi toteutua hallituksen elokuussa 2013 päättämällä
tavalla ja ottaen huomioon johtoryhmän arvion ohjelman toteutumisesta, johtoryhmä
esittää, että

Hallitus päättää, että kuntalain muutokset ja kuntien tehtävien, velvoitteiden ja
normien muutokset pannan täytäntöön, kuntatalouden ohjausjärjestelmä otetaan
käyttöön ja kansallinen ICT palveluarkkitehtuuri otetaan kunnissa käyttöön kunni-
anhimoisesti liitteissä 1 ja 2 esitetyltä pohjalta. Lisäksi hallitus päättää pidättäytyä
uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että
samalla päätetään vastaavansuuruisista menojen vähennyksistä.

Hallitus varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun yhtey-
dessä, että uudistus johtaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityistasot
yhdistäviin sosiaali- ja terveydenhuollon alueisiin että turvaa niiden tehokkaan
hallinnon.
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Hallitus täydentää esityksiä valtionhallinnon palvelurakenteiksi siten, että erityi-
sesti valtion aluehallinnon uudelleen järjestämisen yhteydessä käytetään asiantun-
tijaresursseja aiempaa joustavammin ja järjestetään hallinnollisia tehtäviä uudel-
leen niin, että julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetettu 0,5 prosentin vuo-
tuinen kasvutavoite toteutuu myös valtion toiminnoissa.

Hallitus toteaa, että työmarkkinajärjestöt valmistelevat eläkeuudistuksen työuraso-
pimuksessa v. 2012 vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti niin, että voidaan riittä-
vällä varmuudella arvioida eläkkeelle siirtymisiän odotteen nousevan vähintään
62,4 vuoteen v. 2025.

Hallitus täydentää esityksiä työuran katkoksiin ja nuorten työllisyyteen kohdistu-
viksi toimiksi liitteessä 3 esitetyllä tavalla.

Hallitus täydentää esityksiä rakenteellisen työttömyysasteen alentamiseksi liittees-
sä 4 esitetyllä tavalla.

Hallitus täydentää esityksiä rakentamisen ja asuntomarkkinoiden toiminnan tehos-
tamiseksi liitteessä 5 esitetyllä tavalla.

Hallitus velvoittaa ministeriöt panemaan toimeen terveen kilpailun ohjelman.

Hallitus varautuu päättämään kehysriihessä maaliskuussa 2014 tarvittavista li-
säsopeutustoimista valtiontalouden alijäämän pienentämiseksi ja valtion velkasuh-
teen kasvun taittamiseksi. Sopeutustoimien mittaluokka perustuu tuolloin käytet-
tävissä olevaan valtiovarainministeriön laatimaan valtiontalouden ennusteeseen
perustuvaan sopeutustarvearvioon ja mittaluokassa otetaan huomioon rakennepo-
liittisen ohjelman toimeenpano.
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Taulukossa 1 esitetään yhteenveto johtoryhmän arviosta rakennepoliittisen ohjelman
odotetun toimeenpanon mahdollisesta vaikutuksesta kestävyysvajeeseen, kun ohjel-
maa täydennetään edellä esitetyillä tavoilla.

Taulukko 1: Yhteenveto rakennepoliittisen ohjelman odotetusta toimeenpanosta.
Mahdollinen kestävyysvajevaikutus, %-yks.

Kuntien taloudenpito -1,0
Palvelutuotannon tuottavuus -1,41)

Työurat ja työn tarjonta -1,42)

Rakenteellinen työttömyys -0,3
Talouden tuotantopotentiaali -0,6
Yhteensä -4,7

1) Mahdollinen kestävyysvajevaikutus sisältää oletuksen, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen uudistamisen seurauksena lähinnä sosiaali- ja terveyden henkilöstön tarpeen kasvusta aiheutuva
julkisten palvelujen tuottamisessa aiemmin arvioidun noin 3 000 henkilön vuosittaisen nettolisäyksen
sijasta tuo lisäys jäisi 1 000 henkilöön vuodessa. Tämä tarkoittaa puolen prosentin julkisten palvelujen
tuottavuuskasvua, joka kaventaa kestävyysvajetta arviolta 1,4 prosentilla BKT:sta. Jos mainittuun tuot-
tavuuskasvuun ei päästä, jää kestävyysvajeen umpeen kurominen tältä osin kuntien meno- ja ve-
rosopeutustoimien varaan. Kuntatalouden uusi talousohjausjärjestelmä varmistaa, että kestävyysvaje
kuroutuu umpeen.
2) Mahdollinen kestävyysvajevaikutus sisältää eläkeuudistukselle asetetut tavoitteet. Eläkeuudistuksen
yksityiskohdista ei ole päätetty eikä uudistuksen kestävyysvajevaikutus ole vielä arvioitavissa. Uudis-
tus, joka täyttäisi työmarkkinajärjestöjen sitoumuksen, pidentää työuria vähintään 1½ vuotta ja pienen-
täisi kestävyysvajetta runsaan 1 prosenttiyksikköä.

Päätöksenteko hallituksen neuvottelussa 29.11.2013

Johtoryhmä esittää, että hallitus käsittelisi neuvotteluissaan 29.11.2013 vain toimenpi-
teitä, jotka on koottu taulukkoon 2. Nämä ovat toimia, jotka ovat kestävyyden kannal-
ta merkittäviä ja joiden toimeenpanon jatkovalmistelu ministeriöissä edellyttää halli-
tuksen päätöstä, sekä toimia, joita hallituksen tulisi täydentää, jotta ohjelma voisi to-
teutua hallituksen elokuussa 2013 päättämässä mitassa. Taulukossa asiat on todettu ot-
sikkotasolla. Käsittelyn selkeyttämiseksi keskeisistä kokonaisuuksista, joiden täyden-
tämisestä hallituksen pitäisi päättää, on laadittu suppeat luettelomaiset liitteet. Toi-
menpiteiden numerointi on hallituksen kannanoton 29.8.2013 liitteen mukainen.

Rakennepoliittinen ohjelma koostuu suuresta määrästä toimia. Taulukossa 2 on esitet-
ty hallituksen käsiteltäväksi vain rajoitettu joukko toimia. Taulukon ulkopuolelle on
eri syistä rajattu valtaosa rakennepoliittisen ohjelman toimista. Tällaisia ovat toimet,
joita koskeva hallituksen esitys on jo annettu eduskunnalle v. 2013 lisätalousarvioiden
yhteydessä, toimet, jotka sisältyvät v. 2014 täydennettyyn talousarvioesitykseen, ja
toimet, jotka on muutoin toimeenpantu. Tällaisia ovat myös toimet, joiden valmistelua
voidaan jatkaa ministeriöiden esitysten pohjalta normaalin valtiontalouden kehysval-
mistelun puitteissa ilman eri päätöstä tässä vaiheessa. Johtoryhmä arvioi, että nämä
toimet eivät ole kestävyysvajeen umpeen kuromisen kannalta keskeisiä, eikä siksi ota
erikseen kantaa näihin toimiin. Taulukkoon 2 ei ole sisällytetty myöskään toimia, jot-
ka ministeriöt valmistelevat suoraan talouspoliittisen ministerivaliokunnan erilliseen
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käsittelyyn. Lisäksi eläkeuudistuksen valmistelu etenee rakennepoliittisessa ohjelmas-
sa vahvistetulla tavalla. Sitä ei ole tarpeen käsitellä hallituksen neuvotteluissa.

Kaikista hallituksen kannanoton 29.8.2013 esitysten täytäntöönpanosta on kattava lista
jäljempänä liitteessä 7. Joihinkin toimenpiteisiin sisältyy osatoimenpiteitä, jotka ero-
tellaan alanumeroin.

Taulukko 2. Toimenpiteet, jotka edellyttävät hallituksen päätöstä 29.11.2013.
Toimenpide Hallituksen päätös
Työmarkkinat ja työurat
1.6 Täydennetään ministeriöiden esityksiä kelpoisuusvaatimuksista. Ministeriöt velvoitetaan

uudistamaan toimialoillaan kelpoisuusvaatimuksia siten, että kelpoisuuden tuottavia opinto-
ja voidaan suorittaa nykyistä joustavammin. Lainsäädännön muutokset tulevat voimaan
1.1.2015. Lisäksi täydennetään toimenpiteitä työurien pidentämiseksi alkupäästä liitteessä 3
esitetyllä tavalla.

1.10 Korjataan vuorotteluvapaajärjestelmän epätarkoituksenmukaiset kannusteet.
1.16 Täydennetään ministeriöiden esityksiä rakenteellisen työttömyyden alentamiseksi liitteessä

4 esitetyllä tavalla.
1.22 Hallitus päättää alkuperäisen linjauksen mukaisesta mallista asumistuen suojaosaksi.
Talouden uusiutumis- ja kilpailukyky ja kasvu
2.3
2.15
3.6

Täydennetään ministeriöiden esityksiä asuntomarkkinoiden toiminnan tehostamiseksi liit-
teessä 5 esitetyllä tavalla.

2.4 Hallitus velvoittaa ministeriöt panemaan toimeen terveen kilpailun ohjelman.
Julkisen palvelutuotannon tuottavuus
3.1 Päätetään uudesta kuntatalouden ohjausjärjestelmästä liitteessä 1 täsmennetyn esityksen

mukaisesti.
3.2 Päätetään kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä liitteessä 2 täsmennetyn esityk-

sen pohjalta. Tämän ohella hallitus pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja
velvoitteiden antamisesta ilman, että samalla päätetään vastaavansuuruisista menojen vä-
hennyksistä.

3.3 Päätetään uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne, joka on sopusoinnussa julkisen
palvelutuotannon tuottavuudelle asetetun 0,5 prosentin vuotuisen kasvutavoitteen kanssa.

3.9 Täydennetään ministeriöiden esityksiä palvelurakenteiksi. Erityisesti valtion aluehallinnon
uudelleen järjestämisen yhteydessä käytetään asiantuntijaresursseja aiempaa joustavammin
ja järjestetään hallinnollisia tehtäviä uudelleen niin, että julkisen palvelutuotannon tuotta-
vuudelle asetettu 0,5 prosentin vuotuinen kasvutavoite toteutuu myös valtion toiminnoissa.

Kestävyysvajeen umpeen kuromisen kannalta merkittävimmät toimenpiteet ovat 3.1, 3.2 ja 3.3.
Nämä eivät silti luonnollisestikaan yksin riitä kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi.
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II Ohjelman täytäntöönpano ja sen seuranta

Johtoryhmä esittää, että rakennepoliittisessa ohjelman toimeenpano ja sen seuranta
järjestetään seuraavalla tavalla:

Hallituksen neuvotteluissaan täydentämät ja vahvistamat esitykset rakennepoliitti-
sen ohjelman toimeenpanoksi tuodaan normaalin kehysmenettelyn puitteissa osak-
si valtiontalouden määrärahakehyksiä kehysriihessä maaliskuussa 2014. Jos ra-
kennepoliittisen ohjelman toimet edellyttävät määrärahojen lisäämistä, lisäykset
toteutetaan uudelleenkohdennuksin valtiontalouden määrärahakehysten puitteissa.

Hallitus valtuuttaa valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti
Hetemäen johtaman ryhmän seuraamaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpa-
noa maaliskuun 2014 kehysriiheen saakka.  Johtoryhmään kuuluvat valtiosihteeri
Hetemäen lisäksi valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen,
opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, työ- ja elinkei-
noministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen sekä ylijohtaja Jukka Pekkarinen
valtiovarainministeriöstä.

Valtiovarainministeriön budjettiosasto arvioi maaliskuun 2014 kehysriiheen men-
nessä, onko rakennepoliittinen ohjelma toteutumassa valtiontalouden määräraha-
kehyksen puitteissa.

Hetemäen johtoryhmä raportoi ohjelman toimenpiteiden toimeenpanosta talouspo-
liittiselle ministerivaliokunnalle tammikuussa. Johtoryhmä esittää hallitukselle
maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä tarpeelliseksi katsomansa täydentävät
toimenpiteet ja toimet toimeenpanon vahvistamiseksi, jotta ohjelma voisi toteutua
hallituksen elokuussa 2013 päättämällä tavalla.

Hallitus seuraa rakennepoliittisen ohjelman toteutumista maaliskuun 2014 kehys-
riihessä ja syyskuun 2014 budjettiriihessä ja päättää tarvittaessa lisätoimista sen
varmistamiseksi, että ohjelma toteutuu hallituksen elokuussa 2013 päättämällä ta-
valla.

Hallitus raportoi rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta EU:n budjettikehys-
direktiivin säädöksiä noudattavan kansallisen asetuksen määräämissä puitteissa
julkisen talouden suunnitelmassa keväällä 2014.
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Liite 1

Kuntatalouden ohjauksen kehittämistä valmistelevan työryhmän ehdotukset

Kuntien makrotalouden ohjauksen kehittämistä valmistelevan työryhmän (kuntamakrotyöryhmä)
tehtävänä on toimeksiantonsa mukaan kehittää yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja toimintamallik-
si, jossa kuntasektorin järjestämisvastuulla olevien palvelujen kokonaiskustannukset ja rahoitus ovat
tasapainossa. Työryhmän tulee valmistella kuntalain kokonaisuudistuksen, valtionosuusjärjestelmän
uudistuksen ja finanssipoliittisten säädösten valmistelun kanssa yhteen sovitettuja toimenpiteitä
peruspalveluohjelmamenettelyn vahvistamiseksi ja uuden kuntatalouden kehystarkastelun kehittä-
miseksi.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 16.10.2013 seuraavaa linjausta: ”Kehitetään kuntata-
louden ohjausmallia, jossa tavoitteeksi asetetaan, että kuntatalous on keskipitkällä aikavälillä tasa-
painossa kansantalouden tilinpidon käsittein. Varmistetaan, että yksittäisen kunnan taloudenhoitoa
ohjaavat kuntalain säännökset ovat riittävän johdonmukaisia koko kuntatalouden tasapainotavoit-
teen kanssa.  Kuntatalouden ohjauksen jatkovalmistelu sovitetaan yhteen kuntalain kokonaisuudis-
tuksen ja budjettikehysdirektiivin toimeenpanon valmistelun kanssa.”

Tässä kuntataloudella tarkoitetaan kuntien ja kuntayhtymien muodostamaa kokonaisuutta koko
maan tasolla, ei yksittäisen kunnan taloutta. Kuntatalouden synonyymina käytetään myös kuntasek-
torin käsitettä.

Kuntamakrotyöryhmä ehdottaa, että kuntatalouden makrotason ohjausta uudistetaan siten, että kun-
tatalousasioiden valmistelu olisi tähänastista kiinteämpi osa valtiontalouden talousarvio- ja kehys-
valmistelua sekä laajempaa julkisen talouden taloussuunnittelua. Kuntavaikutukset tulee ottaa kat-
tavasti huomioon valmistelun kaikissa vaiheissa sekä kuntatalouden että valtio-kuntasuhteen näkö-
kulmasta. Työryhmä ehdottaa lisäksi toimia, joilla kuntatalouden kokonaisuuden hallintaa paranne-
taan talouspoliittisen päätöksenteon valmistelun eri vaiheissa.  Kuntatalouden kokonaisuuden hal-
linnan parantaminen liittyy myös tavoitteeseen varmistaa rahoitusperiaatteen toteutuminen ja kunta-
talouden pitemmän aikavälin kestävyys siten, että kuntatalouden tulot riittävät väestön ikärakenteen
muutoksen takia kasvavien menojen rahoittamiseen. Kuntatalouden makro-ohjaus tapahtuisi käy-
tännössä pitkälti ehdotetun julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä ja osana valtion
kehys- ja talousarviovalmistelua.

Budjettikehysdirektiivin täytäntöönpanoa valmistellut työryhmä ehdottaa, että hallitus asettaa vaali-
kauden julkisen talouden suunnitelmassa julkiselle taloudelle sekä sen alasektoreille (ml. kuntatalo-
us) rahoitusasemaa koskevan tavoitteen. Rahoitusasematavoitteet olisi asetettava siten, että ne
suunnitelman perusteena olevan valtiovarainministeriön ennusteen mukaan yhdessä johtavat julki-
sen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun tavoitteen saavuttamiseen.

Kuntamakrotyöryhmä ehdottaa, että kuntataloudelle asetettaisiin tavoitteeksi, että kuntatalous on
kuntatalouden kokonaisuuden tasolla keskipitkällä aikavälillä tasapainossa kansantalouden tilinpi-
don käsittein.   Tässä tasapainotavoitteessa tulee otetuksi huomioon myös tulorahoituksen riittävyys
investointien rahoittamiseen, joten kuntatalouden velka ei nettomääräisesti kasvaisi. Tasapainota-
voitteen ohella myös kuntasektorin velkaantumiskehitystä on syytä seurata, vaikka sille ei ehdoteta
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erillistä tavoitetta. Pitkän aikavälin kestävyyden turvaamiseksi kuntataloudessa tulisi tavoitella käy-
tännössä lievää ylijäämää, jolla varauduttaisiin väestön ikääntymisestä ja siitä seuraavasta palvelu-
tarpeen kasvusta aiheutuviin menopaineisiin.

Yksittäisen kunnan tekemillä päätöksillä tuloista ja menoista ei tule olemaan suoraa ja välitöntä
yhteyttä makrotason tasapainovaatimukseen. Makrotason tasapainotavoite ohjaa välillisesti myös
yksittäisten kuntien päätöksentekoa kuntalain taloussäännösten kautta. Kuntalain taloussäännökset
ovat parhaillaan uudistettavina osana kuntalain kokonaisuudistusta. Kuntamakrotyöryhmä on toi-
mittanut kuntalakia uudistavalle talousjaostolle konkreettisia ehdotuksia, joilla makrotason ohjauk-
sen ja kuntatason (kunnat ja kuntayhtymät) ohjauksen riittävä johdonmukaisuus voidaan varmistaa.
Työryhmä esittää, että nämä ehdotukset otetaan kuntalain valmistelussa huomioon.

Kuntatalouden ongelmia tällä hetkellä ovat pysyvä rakenteellinen alijäämäisyys, nopeasti kasvanut
ja korkealle tasolle kohonnut velka, tulojen ja menojen suhdanneherkkyyden aiheuttama epävakaus
sekä kuntatalouden heikko ennakoitavuus. Vaikean taloustilanteen vuoksi tiukkoja kiristyksiä yksit-
täisen kunnan tasapainovaatimukseen ei voida toteuttaa välittömästi. Kuntamakroryhmän näkemyk-
sen mukaan yksittäisen kunnan tasapainovaatimusta tulisi kuitenkin valmistautua kiristämään asteit-
tain yhdenmukaisemmaksi makrotason tasapainotavoitteen kanssa. Muutoin vaarana on, että kunta-
taloudelle asetetut makrotason tavoitteet jäävät suosituksiksi, jolloin tilanne ei käytännössä korjaan-
tuisi ja makrotason ja kuntatason tavoitteiden välille syntyisi ristiriita.

Direktiiviryhmän ehdotuksen mukaan hallituskauden ensimmäisessä julkisen talouden suunnitel-
massa esitettäisiin tarvittavat, sektorikohtaisesti yksilöidyt toimenpiteet rahoitusasematavoitteiden
saavuttamiseksi. Kuntatalouden makroryhmä ehdottaa, että hallitus tekisi tarvittavat kuntatalouden
linjaukset ja päättäisi keskeisistä toimenpiteistä, joilla tasapainotavoitteen saavuttaminen voidaan
varmistaa. Hallitus sitoutuisi omassa valmistelussaan noudattamaan asettamaansa tasapainotavoitet-
ta. Toimenpiteet koskisivat mm. kunnille annettavia tehtäviä ja velvoitteita, valtionosuuksia, vero-
tusta sekä muita rakenteellisia toimia. Hallitus ottaisi tässä yhteydessä kantaa myös siihen, onko
kuntien tehtäviä ja velvoitteita tarpeen vähentää, miten uudet tai laajentuvat tehtävät ja velvoitteet
rahoitetaan sekä miltä osin toimenpiteet olisivat valtion ja miltä osin kuntien vastuulla. Tässä yh-
teydessä tulisi konkretisoida myös meno- ja tulokehitykseen vaikuttavien valtion toimenpiteiden
vaikutukset kuntasektorin rahoitusasemaan.

Osana julkisen talouden kokonaisuuden hallintaa julkisen talouden suunnitelma tarkistettaisiin vuo-
sittain seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Tarkistuksissa kuntatalouden tulo- ja menoeriä koskevat en-
nusteet päivitettäisiin, ja samalla arvioitaisiin ovatko vaalikauden alussa päätetyt toimenpiteet riittä-
viä tasapainotavoitteen saavuttamiseksi ja päätettäisiin mahdollisista lisätoimenpiteistä.

Kuntamakrotyöryhmä ehdottaa, että tasapainotavoitteen tueksi otettaisiin käyttöön kuntatalouden
rahoituskehys, jolla hillittäisiin valtion toimenpiteistä kunnille aiheutuvaa ennakoimatonta ja jälki-
käteen myös valtiontalouteen heijastuvaa kustannusten nousua. Kuntatalouden rahoituskehys olisi
euromääräinen rajoite valtion toimista kunnille aiheutuvalle menojen muutokselle. Ohjausvaikutuk-
sen tehostamiseksi hallituksen ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassa kuntatalouden ra-
hoituskehys voitaisiin vahvistaa hallinnonalakohtaisesti. Rahoituskehykseen sisällytettävien tehtä-
vien ja velvoitteiden muutosten kustannusvaikutukset tulisi arvioida luotettavasti ja läpinäkyvästi ja
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Kuthanekin yhteyteen perustettavan taloudellisten vaikutusten arviointijaoston asiantuntemusta
hyödyntäen.

Kuntamakrotyöryhmä katsoo, että kuntatalouden rahoituskehyksen tulisi sitoa hallinnonaloilla ta-
pahtuvaa valmistelua valtiontalouden menokehysten tapaan. Kehys- ja talousarviovalmistelusta
annettuihin ohjeisiin tulisi tehdä tarvittavat muutokset. Kehys- ja talousarviovalmistelun yhteydessä
varmistetaan, että kuntatalouden rahoituskehystä noudatetaan.

Kuntamakrotyöryhmä ehdottaa, että peruspalveluohjelmamenettelyä kehitetään osana julkisen ta-
louden kokonaisohjauksen uudistamista. Peruspalveluohjelmaa kehitetään kuntatalousohjelmaksi,
joka kuvaa paremmin ohjelman ulottumista koko kuntatalouteen. Kuntatalousohjelma olisi ehdote-
tun julkisen talouden suunnitelman liite, ja sen laadinta sovitettaisiin yhteen julkisen talouden suun-
nitelman valmistelun kanssa. Kuntatalousohjelman tulisi siten olla johdonmukainen julkisen talou-
den suunnitelman kanssa. Kuntatalousohjelmaan sisällytettäisiin julkisen talouden suunnitelman
kuntataloutta koskevat keskeiset toimenpiteet, joiden toteutusta ja vaikutuksia olisi ohjelmassa tar-
koituksenmukaista seurata ja niistä raportoida. Kuntamakroryhmän mielestä kuntatalousohjelmassa
tulisi tarjota monipuolista, ajantasaista ja laadukasta tausta-aineistoa julkisen talouden suunnitelman
puitteissa tapahtuvan kuntataloutta koskevan päätöksenteon valmisteluun.

Kuntamakroryhmä ehdottaa, että kuntatalouden ennuste laadittaisiin kuntatalousohjelman yhteydes-
sä. Kuntatalouden keskipitkän ajan kehitysarvion laadintaa selkeytetään budjettikehysdirektiivin ja
ennakkovalvonta-asetuksen täytäntöönpanon edellyttämällä tavalla. Kuntatalouden ennusteessa
esitettäisiin tulo- ja menoeriä koskevat ennusteet sekä sen taustalla olevat laskentaoletukset ja me-
netelmät. Lisäksi tulee osoittaa kansantalouden tilinpidon ja kuntien kirjanpidon mukaisten laskel-
mien yhdenmukaisuus. Ennusteessa käytettyjä oletuksia ja laskentamenetelmiä esiteltäisiin ja niistä
voitaisiin käydä nykyiseen tapaan keskustelua neuvottelukunnassa, mutta ennusteen laatimisesta
vastaisi VM:n kansantalousosasto.

Budjettikehysdirektiivin täytäntöönpanoa käsittelevä työryhmä ehdottaa, että valtiovarainministeriö
laatii vaalikautta koskevan julkisen talouden suunnitelman laatimista varten ennen eduskuntavaaleja
arvion julkisen talouden lähtökohdista ja kehitysnäkymistä keskipitkällä aikavälillä. Kuntamakro-
työryhmä katsoo, että kuntatalouden osalta kyseessä tulisi olla kattava tarkastelu, jossa kehitysnä-
kymien arvioinnin lisäksi tulisi esittää vaihtoehtoisia politiikkatoimia ja niitä koskevia vaikutusar-
vioita päätöksenteon pohjaksi. Tarkastelun laatimisessa tulisi hyödyntää kunnallistalouden ja –
hallinnon neuvottelukunnan alaisen taloudellisten vaikutusten arviointijaoston asiantuntemusta ja
selvitystyötä. Työryhmä pitää tärkeänä, että arviointijaoston toimintaedellytykset turvataan asian-
mukaisella resursoinnilla.

Kuntamakrotyöryhmä on arvioinut myös vaihtoehtoisten suhdanne- ja rakenteellisten toimien sovel-
tuvuutta eri tilanteissa, kun tavoitellaan kuntatalouden tulo- ja menokehityksen vakautta ja ennakoi-
tavuuden parantamista. Suhdanteiden hallinta on osoittautunut kunnissa hankalaksi. Työryhmä kat-
soo, että suhdannevaikutuksia voidaan parhaiten lieventää yhteisöveron jako-osuuden ja valtion-
osuusprosentin muutoksilla. Työryhmä ehdottaa, että näitä toimia voitaisiin käyttää tulokehityksen
tasoittamisessa johdonmukaisesti molempiin suuntiin. Kuntatalouden rakenteellisen tasapainon tur-
vaamiseen tähtäävinä toimina tulevat lisäksi kysymykseen kuntien tehtävien ja velvoitteiden muu-
tokset, tuottavuuden kohottamiseen tähtäävät uudistukset kuntapalveluiden järjestämisessä ja tuot-
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tamisessa sekä kunnallisveron ja kiinteistöveron veropohjan tai verorakenteen muutokset. Kuntien
oikeuteen määrätä omasta veroprosentistaan ei sen sijaan ehdoteta muutoksia.

Valtionosuusjärjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä ehdottaa kustannustenjaon tarkistuksen
tekemistä jatkossa vuosittain, mikä on linjassa myös kuntatalouden makro-ohjauksen kehittämisen
kanssa. Kustannustenjaon tarkistuksen nopeuttaminen on sekä valtion että kuntien edun mukaista.
Kuntamakrotyöryhmän mielestä kustannustenjaon tarkistuksen yhteydessä tulisi pystyä selvittä-
mään, missä määrin kustannustenjaon tarkistustarve aiheutuu valtion toimenpiteiden vaikutusten
aliarvioinnista ja missä määrin kuntien omista toimista. Nykyinen tilastopohja ei tätä mahdollista.

Kuntien tietopohjaan liittyy merkittäviä kuntatalouden ohjausta heikentäviä puutteita. Kuntien mak-
rotalouden ohjauksen kehittäminen ehdotetulla tavalla vaatii tuekseen nykyistä parempaa tieto- ja
tilastopohjaa. Kuntatilastointia ollaan parhaillaan uudistamassa. Vaikuttaa siltä, että kuntatilastoin-
nin kehittämisohjelman toimeenpanossa ei riittävällä tavalla ole otettu huomioon kuntatalouden
ohjauksen uudistamisen edellyttämiä tietotarpeita, kuten kuntien ja kuntayhtymien talousarvioita ja
investointisuunnitelmia koskevia tiedonkeruita sekä kuntien ja kuntayhtymien taloustoimien välisiä
sulautuksia. Kuntamakroryhmä pitää välttämättömänä, että kuntatilastoinnin kehittämistä valmistel-
leen ohjausryhmän kuntatilastoinnin kehittämiselle asetetut tavoitteet toteutettaisiin. Lisäksi uudis-
tamisessa tulee ottaa huomioon kuntatalouden ohjauksen, budjettikehysdirektiivin toimeenpanon,
kuntalain kokonaisuudistuksen sekä valtionosuusjärjestelmän uudistamisen tietotarpeet.

Kuntatalouden uuteen ohjausmalliin voitaisiin siirtyä budjettikehysdirektiivin täytäntöönpanon mu-
kaisessa aikataulussa. Budjettikehysdirektiivityöryhmä ehdottaa, että jo keväällä 2014 päätöksente-
on painopistettä tulisi siirtää julkisen talouden kokonaisuuden suuntaan. Julkisen talouden suunnit-
telu kokonaisvaltaisesti käynnistyisi keväällä 2015.
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Liite 2

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen

Ministeriöt ovat tehneet syksyn 2013 aikana esityksiä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämi-
seksi tavoitteena saavuttaa yhden miljardin euron vähennys kuntien toimintamenoissa vuoden 2017
tasossa. Ministeriöiden esittämillä lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämisehdotuksilla
ei päästä tavoiteltuun yhden miljardin suuruiseen säästöön kuntien toimintamenoissa vuoden 2017
tasossa. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimeksiannosta valmistelua on jatkettu valtiova-
rainministeriössä.

Tarkasteluun on sisällytetty vain sellaiset esitykset, joiden arvioidaan kokonaisuudessaan supistavan
julkisia menoja. Tästä syystä tehtävän siirtoja kunnilta valtiolle ei ole otettu huomioon, ellei niiden
katsota tuovan keskittämisellä saavutettavia tuottavuus- tai muita hyötyjä. Tarkastelussa ei ole
myöskään otettu huomioon toimenpiteitä, joiden toteutus on jo meneillään (esimerkiksi hallituksen
esitys on jo annettu).

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu ministeriöiden toimittamien esitysten lisäksi uusia ehdo-
tuksia kuntatalouden tasapainottamiseksi, jotta tavoiteltu 1 miljardin euron mittaluokka voitaisiin
saavuttaa. Täydennyksessä keskityttiin esityksiin, jotka kuntien toimintaa ohjaavaa sääntelyjärjes-
telmää muuttamalla mahdollistaa toimintojen tehostumisen siten, että kuntien menot vähenevät.

Osa on alkuperäisen toimeksiannon mukaisesti kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentäviä ehdotuk-
sia. Loput ovat pikemminkin säästöehdotuksia tai maksujen korotusehdotuksia. Tarkastelunäkö-
kulmaa on laajennettu siten, että mukaan on otettu myös alemman asteisen sääntelyn piiriin kuulu-
via velvoitteita, joiden lieventämisellä mahdollistetaan toiminnan tehostamista. Lisäksi tarkasteluun
on otettu mukaan maksuperusteiden tarkistaminen.

Rakennepoliittisen ohjelman kokonaisuuteen kuuluu lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kokonais-
uudistus, jonka osuus ohjelmaan sisältyvän julkisen palvelujärjestelmän tuottavuusvaatimuksen
toteuttamisessa on hallitseva. Tämän uudistuksen vaikutukset eivät sisälly tähän ehdotukseen.

Ehdotuksilla on 1,2 mrd. euroa kuntien menoja vuoden 2017 tasolla vähentävä vaikutus. Ehdotusten
vaikutusarviot ovat monelta osin alustavia, ja toimeenpanon konkretisointi vaatii jatkovalmistelua.
Tämä koskee erityisesti liitteessä tähdellä merkittyjä kohtia.

Ehdotukset vaativat eräiltä osin vielä täsmentämistä siten, että ne ovat hallituksen päätettävissä
29.11.2013. Ministeriöiden tulee valmistella kehysehdotuksensa näiden päätösten pohjalta.
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LIITE. Kestävyysvajeen supistamisen näkökulmasta olennaiset ehdotukset kuntien tehtävien ja vel-
voitteiden vähentämiseksi. Tähdellä (*) merkityt esitykset edellyttävät jatkoselvityksiä.

Vaikutus vuonna 2017, milj. euroa

Kuntien menot Kuntien tulot Valtion menot Julk. talous yht. VM:n kommentit
Hallinnon-
ala

Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon
rakenteellinen uudistaminen ja
rahoitusjärjestelmän uudistaminen (ml.
investointimenot)

Normin
purku -165 -73,5 -73,5 -195

Säästövaikutus perustuisi pääosin opiskeluaikojen
lyhentämiseen 0,5 - 1 vuodella (rahoitusperusteet
varmistettava, alkuvuosina pieni vaikutus) sekä
osin myös koulutuksen järjestäjäverkon
tiivistämiseen, vaikutus voisi osin toteutua
toiminnan tehostumisena. Laite- ja
tilainvestointien tarve vähenisi arviolta 30 milj.
euroa.

OKM

Keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja
luovutaan muun koulutuksen julkisesta
rahoituksesta

Normin
purku

-65 -27 -27 -65

Lukiokoulutuksen aineopinnoista ja ammatillisen
lisäkoulutuksen osatutkintoon johtamattomasta
koulutuksesta voitaneen luopua asteittain jo
vuodesta 2015 lukien.

OKM

Lasten päivähoito-oikeuden rajaaminen osa-
aikaiseksi silloin, kun ainakin toinen
vanhemmista on kotona. (Säästö suhteessa rak.
pol. ohjelman toimenpiteeseen 1.9)

Normin
purku

-54 -16 -16 -54

Esitys merkitsisi oikeuden lisärajoitusta suhteessa
rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteeseen 1.9
(kotihoidon tuki). Kustannusvaikutukset on
laskettu suhteessa em. toimenpiteeseen.

OKM

Perusopetuksessa opetuksen tueksi
säädettyjen erillisten tehtävien yhdistäminen ja
erikseen määriteltävien oppiaineiden
opetuksen järjestämisen edellytysten
tiukentaminen

Normin
purku -30 -12 -12 -30

Toimeenpano merkitsisi käytännössä
todennäköisesti mm. erityisopetuksen, erityisen
tuen ja tehostetun tuen yhteismäärän
vähentymistä tai kasvun taittumista ja mm. eri
oppiaineiden opetuksen järjestämiseksi
edellytettyjen erityisten oppilasryhmäkokojen
vähimmäismäärien korottamista. Edellyttäisi
OKM:n/OPH:n jatkovalmistelua.

OKM

 Vapaan sivistystyön rahoituksen vähentäminen Säästö -35 -20 -20 -35

OKM:n esitys. Vaikutus perustuisi valtion
rahoituksen vähentämiseen, minkä oletetaan
johtavan myös kuntien toteuttaman koulutuksen
vähenemiseen.

OKM

 Ammattikorkeakoulujen rahoituksen ja
järjestäjäverkon mitoitus

Säästö -60 -25 -25 -60

Meneillään olevan uudistuksen yhteydessä
järjestämislupia tarkistetaan laajuudeltaan siten,
että edellytetty säästövaikutus saadaan aikaan.
Tässä yhteydessä selvitetään mahdollisuus periä
nykyistä kattavammin maksuja ulkomaisilta
opiskelijoilta.

OKM

Perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen
varatun erityisen valtionavustuksen
poistaminen

Säästö -77,3 -77,3 -77,3 -77,3

Luovutaan ryhmäkokojen ohjaamisesta
valtionavustuksia käyttäen. Valtionavustuksissa ei
ole edellytetty kuntien omarahoitusosuutta, mutta
todennäköisesti kunnat ovat käyttäneet
tarkoitukseen myös omaa rahoitustaan. Näin ollen
säästöt kunnille voivat olla suuremmatkin.

OKM

Aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitus
(valtionosuuden vähentäminen ja
asiakasmaksujen korottaminen)

Säästö -15 5 -5 -25

Koko valtionosuus noin 50 milj. euroa.
Nykyjärjestelmä perusteiltaan hyvä, joten
esitetään 10 prosentin leikkausta valtionosuuteen
ja asiakasmaksujen korottamista vastaavasti.
Korotetaan asiakasmaksuja siten, että maksutulo
kasvaa 10 milj. euroa.

OKM
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Potilastietojen arkistoiminen paperimuodossa.
Poisto.

Normin
purku -94 -94

Lainsäädäntö valmis, toteutusta edistetään ja
tehtävä poistetaan kunnilta alkaen 1.9.2014
syntyvistä asiakirjoista. EI OLE UUSI ASIA

STM

Aikuisten hammashuollon supistaminen siten,
että kunta vastaisi jatkossa vain kiireellisestä
hoidosta.

Normin
purku -50 -16,5 -16,5 -50 STM

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen
kehyksissä varatusta lisärahoituksesta
luopuminen.

Säästö -60 -20 -20 -60

VM:n ehdotus. Merkitsisi käytännössä ainakin
sosiaalihuoltolain uudistukseen varatun
lisärahoituksen poistamista 2015 lukien. Erikseen
harkittava myös nykyisten
suunnitteluvelvoitteiden karsintaa.

STM

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen
tehtävien keskittäminen ylikunnallisiin
yksiköihin (YM:n esitys)

Normin
purku -7,5 16,5 -24 YM

Pelastustoimen järjestelmän
uudelleenorganisointi 22 laitoksesta 11:een.
(SM:n esitys)

Säästö -13 -13

SM:n esitys pelastustoimen järjestelmän
uudelleenorganisoinnista siten, että
pelastuslaitoksia olisi jatkossa 22:n sijasta 11 lienee
sinänsä realistinen. Samoin pelastusalueiden
vähentämisen perusteella mahdolliset  säästötkin.
Säästön toteutuminen edellyttää kuntien omia
toimia.

SM

 * Päivähoitomaksujen tarkistaminen
painottuen erityisesti ylempien tuloryhmien
maksuihin

Säästö 55 -55

Tavoitteena on lisätä maksutuloja siten, että
euromääräinen vaikutus olisi samaa
suuruusluokkaa kuin päivähoito-oikeuden
rajaamisen perusteella saatava säästö.
Jatkovalmistelussa otettava huomioon kehitteillä
oleva tuntiperusteinen maksu.

OKM

 * Säädetään vieraalla kielellä annettava
korkeakoulututkintoon johtava koulutus
maksulliseksi EU/ETA-alueen ulkopuolisten
valtioiden kansalaisille

Säästö 20 -20

Edellyttää jatkoselvitystä. Maksujen asettamisella
on vaikutus koulutuksen houkuttelevuuteen.
Maksujen oletetaan ainakin alkuun vähentävän
eu/eta-alueen ulkopulelta koulutukseen Suomeen
hakeutuvien määrää. Jos vuosittainen
aloittajamäärä puolittuisi, voidaan arvioida
vapautuvien resurssien vakiintuvan
ammattikorkeakouluissa vuositasolla n. 20 milj.
euroon. Tämän lisäksi yliopistojen resursseista
vapautuisi lähes vastaava summa.

OKM

 * Toimeentulotuen perusosan laskennan ja
maksatuksen siirto Kelalle. (STM:n esitys)

STM arvioi keskittämisen säästävän kuntien menoja
ja lisäävän Kelan menoja, mutta vähemmän, jolloin
julkisten menojen nettosäästö olisi 52,5 m€.
Toimeentulotuen hakemisen helpottuminen
saattaisi lisätä toimeentulotuen hakemista
huomattavasti ja näin lisätä julkisia menoja.
Voitaisiin sisällyttää ensi vuonna käynnistettäviin
kuntakokeiluihin.

STM

 * Varallisuuden huomioiminen
asiakasmaksuissa. Erityisesti hoivapalvelut.

Säästö
Selvitetään jatkotyössä, miten varallisuus voitaisiin
ottaa huomioon vanhuspalveluiden
asiakasmaksuissa. STM

 * Kasvatus- ja perheneuvonnan
uudelleenorganisointi. Päällekkäisyyksien
poisto.

-15 -15
Alustava ehdotus. Säästöpotentiaali noin 15 milj.
euron luokkaa.

STM
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 * Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvien
neuvontapalvelujen yms. järjestämisvastuun
siirtäminen valtakunnallisten järjestöjen ja
niiden paikallisyhdistysten tehtäväksi

Normin
purku

Toteuttamista voidaan harkita, nykyään neuvontaa
antavat sekä kunnat että järjestöt; osittaista
päällekkäisyyttä. Esityksen
toteuttamismahdollisuuksia ja vaikutuksia ei ole
pystytty arvioimaan tässä aikataulussa. STM

 * Laitoshoidon vähentäminen
vanhustenhuollossa (STM:n esitys). Selvitetään
tarvittavat valtion toimenpiteet niin, että
nopeutetaan rakennemuutosta (mm.
korjausavustukset, omaishoidon tuen
kehittäminen)

-300 -300

STM:n alkuperäinen arvio 330 milj. euron kuntien
toimintamenojen säästöstä on kaavamaisesti
arvioitu. Arviossa ei ole otettu huomioon, että
asiakkaiden ja Kelan maksuosuudet kasvavat jonkin
verran.  Esitys lisäisi investointimenoja, arviolta 60
milj. euroa v. 2017 tasossa, josta vain osa kuntien
investointeja.

Kunnat toteuttavat laitoshoidon vähentämistä jo
nyt. STM:n esityksestä puuttuvat ehdotukset
valtion toimenpiteiksi, joilla laitoshoidon
vähentämistä vauhditetaan. Alkuvaiheessa saattaa
lisätä kustannuksia, ja säästöt näkyvät vasta
pidemmällä aikavälillä.

STM

* Omaishoidon tuki. Omaishoitopalkkion
siirtäminen Kelan hoidettavaksi

Omaishoidon tuen kehittäminen (esimerkiksi
omaishoitopalkkion siirtäminen Kelan
hoidettavaksi yhtenäistäisi käytännöt
valtakunnallisesti ja vähentäisi kuntien tehtäviä)
voisi osaltaan vähentää laitoshoidon ja muiden
kalliimpien vanhuspalveluiden tarvetta.
Alkuvaiheessa voisi lisätä julkisia menoja
etuusmenon kasvaessa, mutta pidemmällä
aikavälillä voisi tuottaa säästöä.

STM

 * Matkojen yhdistämiskeskuksilla voitaisiin
saavuttaa merkittäviä säästöjä etenkin harvaan
asutuilla alueilla. Julkisen paikallisliikenteen ja
sen tukemisen (LVM), koulu- ja
oppilaskuljetusten (OKM) sekä
sairasvakuutuskorvattavien matkojen
(STM/Kela) sekä vanhus- ja
vammaiskuljetuksien (STM) yhdistäminen toisi
kustannussäästöjä.

Tulisi käynnistää selvitys siitä, miten kuntien
matkojen yhdistämiskeskuksien perustamista
voidaan lainsäädännön kehittämistoimin tukea ja
edistää.  Ks. seuraava kohta.

STM, LVM,
OKM

* Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten
tehostaminen 10 prosentilla.

-70 -70
Kymmenen prosentin säästö olisi 100 milj. euroa,
josta kuntien osuus 70 milj. euroa. Konkreettiset
ehdotukset puuttuvat. Ks. edellinen kohta.

LVM

 * Kuntien valvontatehtävien tarkastelu Normin
purku

Valvontatehtäviä on monella hallinnonalalla. Tulee
selvittää kattavasti, olisiko näitä mahdollista karsia
tai tehostaa toimintaa siten, että kuntien menoissa
saavutetaan säästöä.

Kaikki
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 * Suunnitteluvelvoitteiden perkaaminen.
Kuntatason suunnitelmavelvoitteet otetaan
kuntalain sekä sote -järjestämislain valmistelun
yhteydessä kokonaisarvioinnin kohteeksi
kaikkien hallinnonalojen osalta, ja eri
ministeriöiden yhteisenä toimena tarkastellaan
mahdollisuudet yhtenäistää kuntatason
suunnitelmaprosesseja isompiin
kokonaisuuksiin. Tarkasteluun otetaan kaikki
toiminnot, joihin liittyy palvelun/toiminnan
järjestämisen suunnitelman laatimisen
velvoite.

Normin
purku -30 -30

Kustannussäästöä on vaikea arvioida, mutta se on
arviolta korkeintaan muutama kymmenen
miljoonaa euroa.

Kaikki

 * Kelpoisuusvaatimusten väljentäminen Normin
purku -200 -200

Toimenpide-esitys: Yksityiskohtaisista ja kapea-
alaisista kelpoisuusvaatimuksista luovutaan.
Julkisen vallan käyttöön kuuluvien tehtävien
kelpoisuusehdot säädetään lainsäädännössä.
Muilta osin lainsäädäntötasoisista
koulutustasovaatimuksista luovutaan ilman
erityisen painavia perusteita. Kelpoisuusehtoja
uudistetaan siten, että korkea-asteen koulutusta
vaativissa asiantuntijatehtävissä kelpoisuusehto on
pääsääntöisesti korkeakoulututkinto. Tehtävät,
joissa ei ole lain tai asetuksentasoisia
kelpoisuusvaatimuksia, jätetään jatkossakin
normituksen ulkopuolelle.

Kaikki

Yhteensä -1341 -191 -292 -1472
Vaikutus kuntatalouteen, netto -1150
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Mittaluokaltaan pienet ehdotukset kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi.
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Vaikutus vuonna 2017, milj. euroa

Kuntien menot Kuntien tulot Valtion menot Julk. talous yht. VM:n kommentit
Hallinnon-
ala

Kirjasto- ja tietopalveluverkon
supistaminen maakuntakirjastojen
määrää vähentämällä (OKM:n esitys)

-1 -0,4 -0,4 -1 OKM

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon
opetusperusteiden tiukennus
perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

-3 -1 -1 -3

Muiden kuin evankelis-
luterilaisen ja ortodoksisen
uskonnon opetuksen
minimiryhmäkoko 10 henkeä
(nykyisin kolme).

OKM

Työelämän kehittämis- ja
palvelutehtävän rahoituksen siirto
ammatillisen koulutuksen rahoitukseen

-6,5 -6,5 OKM

Valtionavustus teattereiden ja
orkestereiden käyttökustannuksiin
(29.80.31)

-5,8 -3,4 -3,4 -5,8

Tämä ja seuraava esitys
vähentäisivät valtion
rahoitusta yhteensä 5 milj. €
(4,3 %). Kunnat voivat
korottaa maksuja
kompensoidakseen
vähennyksen. Tarkoitus ei ole
siirtää kompensaatiota
veikkausvoittovarojen käytön
määrärahaan.

OKM

Valtionosuudet museoille (29.80.32) -2,7 -1,6 -1,6 -2,7 Ks. edellinen kohta OKM

Eräiden lääkärintodistusten
edellyttäminen; lääkärintodistuksen
antaminen. Poisto. (STM:n alkuperäinen
esitys)

-0,5 -0,5 STM

Lääkärintodistukset lyhytkestoisen
työkyvyttömyyden osoittamiseksi (STM:n
jatkoesitys, vrt. sivuava alkuperäinen
ehdotus)

-5 -5

Arviot säästetyistä
lääkäriresursseista välillä 10-
20 milj. Mutta osa korvautuu
sairaanhoitajien
lisääntyneellä työpanoksella.
Tässä oletettu nettosäästöksi
5 milj. euroa (STM:n arvio).

Valmistelu käynnistetään v.
2014, edellyttää
kolmikantaneuvotteluja.

STM

Yksityisen palveluntuottajan tilojen ja
laitteiden tarkistaminen (siirto
aluehallintovirastoille) (STM:n esitys)

-0,55 0,55 0 Siirto, ei poisto. STM

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen.
Siirto valtiolle tai tuomioistuimelle
(STM:n esitys)

-0,8 0,8 0
Siirto, ei poisto. Valmistellaan
sosiaalihuoltolain
uudistuksen yhteydessä

STM

Lapsen elatusavun vahvistaminen. Siirto
valtiolle tai tuomioistuimelle. (STM:n
esitys)

-1,6 1,6 0
Siirto, ei poisto. Valmistellaan
sosiaalihuoltolain
uudistuksen yhteydessä

STM
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Aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan
työtoiminnan uudelleenkohdentaminen.
Kunnan mukanaolovelvoitteen
purkaminen. (STM:n esitys)

-3 -3

Vuoteen 2017 mennessä.
Työllisyyspolitiikasta tulee
vastakkaiset paineet siirtää
pitkäaikaistyöttömyyden
hoitoa enemmän kunnille.

STM

Solariumlaitteiden
valvontavelvollisuuden poisto

-1 -1 STM

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
tehtävien vaikuttavuuden arvionti ja
tehtävien ja toimintatapojen
uudistaminen. (YM:n esitys)

-3,5 -3,5

Menojen vähennysarvio
kolmesta neljään miljoonaan
euroa. Toteutetaan
ympäristönsuojelulain ja
–asetuksen sekä eräiden
muiden säädösten
uudistamishankkeen toisen
vaiheen yhteydessä.

YM

Ympäristö- ja maa-aineslain mukaisen
valvonnan maksullisuus.

3,3 -3,3

Tulojen kasvuarvio 1,1-5,6
milj. euroa (3,3 m€ on
keskiarvo)

Valvonnan maksullisuutta
selvitetään osana
ympäristönsuojelulain
uudistusta.

YM

Elintarvikevalvonta (elintarvikelaki
23/2006). Kevennetään ja sähköistetään
kuntien raportointi- ja
suunnitteluvelvoitteita. (MMM:n esitys)

-1 -1 Katso myös seuraava ehdotus. MMM

Elintarvikevalvonta (elintarvikelaki
23/2006). Valvontamaksutulojen lisäys.
(MMM:n esitys)

10 -10
Maksutulojen
nostopotentiaali VM:n arvio.

MMM

Maaseutuelinkeinohallinto (210/2010).
CAP2020-uudistuksen toimeenpanon
yhteydessä selvitetään kunnille
aiheutuvien tehtävien muutosta niin,
että syntyy säästöjä. (MMM:n esitys)

-1,5 -1,5 Nettovaikutus. MMM

Kuntien suunnitteluvelvoitteet
vesihuoltolaissa (119/2001).
Vesihuoltolain uudistamisen yhteydessä
kunnan lakisääteisen vesihuollon
kehittämissuunnitelman laatimis- ja
ylläpitovelvoitteen poisto. (MMM:n
esitys)

-2 -2 Nettovaikutus. MMM

Työllistämisen aluevelvoitteen poisto. -2,6 -0,8 -0,8 -2,6 TEM

Yhteensä -42 6 -4 -52
Vaikutus kuntatalouteen, netto -48
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Liite 3

Työurien pidentäminen alkupäästä ja katkosten vähentäminen

Kotihoidontuen uudistuksen työllisyysvaikutukseksi arvioidaan 5 500 henkilöä, mikä pidentää työ-
uria noin 0,9 kuukaudella. Vuorotteluvapaan uudistuksen työllisyysvaikutukseksi arvioidaan 2 100
henkilöä, mikä pidentää työuria noin 0,4 kuukaudella.

Rakenneohjelman opintotukiuudistuksen (ml. korkeakoulujen rahoituskannusteiden muutos) työlli-
syysvaikutukseksi arvioidaan 6 000 henkilöä, mikä pidentää työuria noin kuukaudella.

Seuraavien työuria pidentävien ja jo päätettyjen toimien vaikutuksista ei ole vielä voitu laatia luotet-
tavaa arvioita:

- Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus (otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa 2014 ja
2016).

- Korkeakoulujen tavoitteellisia valmisteluaikoja koskevien säädösten tiukentaminen
(lainsäädäntö astuu voimaan 1.8.2015).

Myöskään seuraavia nyt ehdotettavien uusien toimien vaikutuksista ei ole vielä laadittu arvioita:
- Kelpoisuusvaatimusten muutos
- Ammatillisen peruskoulutuksen ns. 2+1-malli
- EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksu, joka vapauttaa

opiskelupaikkoja ja siten nopeuttaa opiskeluihin pääsyä.

Jo päätettyjen ja nyt päätettävien toimien vaikutuksista työurien pituuteen laaditaan huolellinen ar-
vio maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä. Jos kyseisen arvion perusteella työurien odote alku-
päässä ei ole pidentymässä vuoteen 2017 mennessä vähintään 5 kuukaudella, toteutetaan riittävät
lisätoimet opintoaikojen lyhentämiseksi, esimerkiksi siten, että opiskelijoiden omavastuu opintojen
rahoituksessa kasvaa.
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Liite 4

Rakenteellisen työttömyysasteen alentaminen

Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuksien muutoksen sekä työttömyysetuuden ennakkomak-
sun mahdollisuuden arvioidaan yhdessä lisäävän työllisyyttä 3 000 – 4 000 henkilöllä.

Seuraavien rakenteellista työttömyyttä alentavien toimien työllisyysvaikutuksista ei ole voitu vielä
laatia luotettavaa arvioita:

- Sovelletaan johdonmukaisesti nykyistä aktiiviseen työnhakuun, työllistymissuunnitel-
man noudattamiseen sekä työn ja aktiivitoimien vastaanottamiseen velvoittavaa järjes-
telmää ja sen mukaisia sanktioita. Tehdään työtarjouksia laajasti erilaisiin työmahdolli-
suuksiin. Työtarjousten käytön tavoitteet on sisällytetty ELY-keskusten ja TE-
toimistojen tulossopimuksiin vuodelle 2014.

- Siirrytään uuteen sähköiseen työllistymissuunnitelman seurantajärjestelmään 2014.
- Työllistymissuunnitelmassa sovitaan, millä tavoin työnhakija itse hakee työtä ja miten

TE-toimisto tukee työnhakua. Suunnitelmassa sovitaan, mitä palveluja työnhakijalle tar-
jotaan ja mihin palveluihin työnhakija itse hakeutuu. Työnhakija velvoitetaan raportoi-
maan säännöllisesti suunnitelman noudattamisesta joko sähköisesti tai TE-toimistossa.

- Tarjotaan avoimia työpaikkoja 3 kk ammattisuoja-ajan jälkeen myös työttömän oman
ammattialan ulkopuolelta.

- Tarjotaan avoimia työpaikkoja yli 80 kilometrin säteellä työttömän kodista. Työttömyys-
turvalakia muutetaan siten, että tällainenkin työ on otettava vastaan, jos päivittäinen
työmatkajoukkoliikennettä käyttämällä ei kokoaikatyössä ylitä kolmea tuntia, osa-
aikatyössä vastaava aikaraja on kaksi tuntia. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.

- Jos henkilölle ei ole tarjottu avointa työpaikkaa 3 kuukauden työttömyyden jälkeen, hä-
nelle tarjotaan tuolloin aktiivitoimia.

- Annetaan 2014 alussa toimeentulotukeen liittyen STM:n uusi ohje, jossa edellytetään
nykylainsäädännön mukaista tuen aleneman yhtenäistä soveltamista, jos henkilö kieltäy-
tyy työstä tai aktiivitoimesta. Samalla vastuutetaan TE-toimistot tarjoamaan 2014 alkaen
toimeentulotukea saaville työttömille aktiivitoimia viimeistään 3 kk työttömyyden alka-
misesta.

- Lakisääteistetään ja valtakunnallistetaan työvoiman palvelukeskusten verkosto. Verkosto
kokoaa yhteen ne TE-toimistojen, kuntien ja Kelan palvelut, jotka parantavat pitkäai-
kaistyöttömien työmarkkinavalmiuksia. Lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2015.

- Siirrytään palkkatuen joustavampaan haku- ja maksatusjärjestelmään siten, että sähköi-
nen maksatushakemus otetaan käyttöön tammikuussa 2014.

- Aiemmin sovitun mukaisesti pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuu siir-
tyy kunnille (arviolta 150 milj. euron rahoitusvastuun siirto). Lainsäädäntö tulee voi-
maan 1.1.2015.

Toimenpiteiden vaikutuksista laaditaan huolellinen arvio maaliskuun 2014 kehysriiheen mennessä.

Mikäli todetaan, että työllistyminen ei tehostu ehdotetuilla keinoilla, valmistellaan kolmikantaisesti
lisätoimenpiteitä toteutettavaksi hallituskauden aikana.
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Liite 5

Asuntomarkkinat

Työmarkkinoiden toimivuuden, talouskasvun ja rakenteellisen työttömyyden alentumisen kannalta
metropolialueen asuntopula ja korkea asuntojen hintataso muodostavat merkittävän rajoitteen. Kes-
keisenä ongelmana on jo pitkään ollut asuntorakentamiseen allokoidun tonttimaan niukkuus ja kor-
kea hinta.

Vuosina 2008-2012 metropolialueella on jäänyt rakentamatta vuosittain keskimäärin kolmannes
sovitusta 12 000 - 13 000 uudesta asunnosta. Tämä on merkinnyt noin 20 000 asunnon vajetta,
vaikka esimerkiksi 2012 päästiin lähelle sovittua tasoa. Sovitusta vähintään 13 000 asunnon vuosit-
taisesta kaavoituksesta metropolialueen kunnat ovat jääneet jälkeen viidessä vuodessa noin 17 000
asunnon verran. Tonttimaan niukkuus on myös omiaan rajoittamaan rakennusalan kilpailua ja siten
vaikuttamaan metropolialueen muuta maata korkeampiin rakennuskustannuksiin.

Metropolialueen kaavoituksen ja asuntotuotannon riittävyys on tärkeässä asemassa koko talouden
työllisyys-, työvoiman liikkuvuus- ja tuottavuuskehityksen kannalta. Siksi sillä on tärkeä merkitys
rakennepoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumisen kannalta.

Seuraavaan on kirjattu täydennyksiä tai muutoksia liittyen Rakennepoliittisen ohjelman asuntopoli-
tiikkaa koskeviin kohtiin ja ministeriöiden esittämiin asuntopoliittisiin toimenpide-ehdotuksiin.

Metropolialue
1. Metropolialueella valtion kanssa yhdessä päätetyt kaavoitus  ja asuntotavoitteet

toteutetaan (Rakennepoliittisen ohjelman kohta 3.7):
- Metropolialueen kuntien ja valtion välillä tehtävien sopimusten on velvoitetta-

va kuntia hoitamaan kaavoitusvaje, joka on syntynyt vuosina 2008-2012 suh-
teessa kuntien ja valtion  tekemässä sopimuksessa sovittuun asuntojen kaavoi-
tusmäärään.

- Valtio arvioi infrastruktuuri- ja palveluinvestointejaan kuntien kaavoituksen
tulosten perusteella ja edellyttää, että kunnissa on käyttöön otettavissa jatku-
vasti vähintään noin viiden vuoden asuntotuotantotavoitetta vastaava tonttiva-
ranto.

- MAL-aiesopimuksissa harkitaan valtion kannusteiden lisäksi myös sanktioiden
käyttöä, jos sopimus jää toteutumatta kunnista johtuvista syistä.

- Selvitetään, voitaisiinko kaavoitusmenettelyä kehittää avaamalla maanomista-
jille nykyistä laajempi mahdollisuus tehdä kunnalle aloitteita asemakaavoituk-
sen käynnistämisestä omistamallaan alueella. Kunnan tulisi tehdä asiasta pää-
tös määräajassa. Päätöksenteossa olisi otettava huomioon, mitä muutoin kaa-
voituksesta on maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty.

Vuokra-asuntotuotanto
2. Parannetaan vuokra-asuntotuotannon edellytyksiä
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(Rakennepoliittisen ohjelman kohta 2.15):
- Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla uudistetaan työeläkelaitosten sijoitus-

toimintaa ohjaavaa sääntelyä kiinteistösijoittamisessa siten, että työeläkelai-
tokset voivat käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntojen rakennuttamiseen.
Vieraan pääoman käyttö sallitaan työeläkelaitosten tätä tehtävää varten perus-
tamille tytäryhtiöille ja rajataan 50 prosenttiin sijoitusten arvosta. Uudistus to-
teutetaan osana meneillään olevaa TyEL-laitosten vakavaraisuusuudistusta.
Toimenpide on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2015 - 2017.

- Tavoitteena on luoda edellytyksiä vuokra-asuntotuotannon kasvattamiselle.
Työeläkelaitosten (työeläkeyhtiöiden sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen) sijoi-
tuspäätökset riippuisivat kuitenkin edelleen niiden omista sijoitusstrategioista
ja vallitsevasta markkinatilanteesta.

Kaavoitus ja kilpailun esteet
3. Puretaan kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä kilpailun esteitä eheää yhdys-

kuntarakennetta vaarantamatta (Rakennepoliittisen ohjelman kohdat 2.2 ja 2.3)
- Kuntien tulee edistää kaavoitusta tiivistämällä jo rakennettuja alueita, lisää-

mällä rakennusten tiheyttä ja korkeutta erityisesti lähellä keskustaa ja rakenta-
malla alueille, joiden sijainti on hyvä. Täydentäminen ja tiivistäminen hyvissä
sijaintikohteissa lisäävät tutkimusten (mm. Maailmanpankki) mukaan tuotta-
vuutta.

- Kehitetään MRL-lakiin riittävät kannustimet täydennysrakentamiselle sekä li-
särakentamisen hyötyjen ja haittojen korvaamiselle. Lainsäädäntöä tulee kehit-
tää siten, että se tukee kiinteistönomistajien ja muiden osapuolten keskinäistä
neuvottelua, kaupankäyntiä ja sopimista, joista kaikki hyötyisivät (Loikkanen:
Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys). Kaavoituksen tulee
reagoida joustavasti yritysten ja asukkaiden tarpeisiin ja kansantalouden muu-
toksiin.
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Liite 6

Johtoryhmän katsaus, arvio ja johtopäätökset ohjelman osa-alueittain

1. Kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä talousohjaus

Rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että kuntien rahoitusasema
tasapainottuu vuoteen 2017 mennessä. Tämä pienentäisi julkisen talouden kestävyys-
vajetta 1,0 prosenttiyksikköä.

Tavoitteen saavuttamiseksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan ja palvelutuotan-
toa ohjaavia normeja väljennetään. Lisäksi otetaan käyttöön kuntien talousohjausjär-
jestelmä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kunnilta myös omia, toimintaa tehosta-
via toimenpiteitä.

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita karsitaan ja palvelutuotantoa ohjaavia normeja muute-
taan niin, että kuntien toimintamenot kasvavat 1 mrd. euroa nyt arvioitua matalammal-
le tasolle v. 2017. Suurimmat muutokset, kohdistuvat sosiaali- ja terveysministeriön,
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloille.
Lista muutoksista esitetään liitteessä 2. Kun tehtäviä ja velvoitteita karsitaan ja norme-
ja väljennetään, kuntien toimintamenojen pieneneminen kohentaa julkisen talouden
rahoitusasemaa koko määrällään.

Kansallisen ICT palveluarkkitehtuurin käyttöönotto kunnissa luo edellytykset tehostaa
kuntien toimintaa. Kansallisen ICT palveluarkkitehtuurin yksityiskohdat esitetään liit-
teessä 7 kohdassa 2.11.

Hallitus antaa tarvittavat esitykset tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi ja normien
muuttamiseksi kevätistuntokaudella 2014. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 2015 alus-
sa. Määrärahamuutokset sisällytetään valtiontalouden määrärahakehyksiin ja kuntien
peruspalveluohjelmaan keväällä 2014.

Kuntatalouden ohjausjärjestelmän perusta on kuntataloudelle asetettava rahoitustasa-
painotavoite. Tavoitteen asettaminen on samalla osa EU:n tiivistynyttä talous- ja fi-
nanssipolitiikan monenkeskistä koordinaatiota ja valvontaa. Tavoite ja toimenpiteet
sen saavuttamiseksi vahvistetaan ja niiden toteutumista seurataan vaalikausiksi asetet-
tavassa ja vuosittain tarkistettavassa kuntatalousohjelmassa, joka on osa laajempaa
vaalikauden julkisen talouden suunnitelma. Ohjausjärjestelmän avulla sovitetaan yh-
teen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Valtio voi säätää kunnille teh-
täviä ja velvoitteita vain rahoituskehyksen puitteissa. Valtionosuusjärjestelmä uudiste-
taan toimivaksi osaksi talousohjausjärjestelmää. Kuntien verotus- ja maksuperusteet
ovat keskeinen osa talousohjausjärjestelmää. Uudistuksen yhteydessä tehostetaan
myös kuntalain mukaisia yksittäisiä kuntia koskevia alijäämän kattamisvelvoitetta se-
kä kuntien arviointi- ja kriisikuntamenettelyä. Uudistuksen yksityiskohdat esitetään
liitteessä 1.
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Hallitus antaa tarvittavat esitykset kuntien valtionosuusjärjestelmän ja yksittäisen
kunnan rahoitusasemaa säätelevän kuntalain uudistamiseksi kevätistuntokaudella
2014. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 2015 alussa. Talousohjausjärjestelmän yksi-
tyiskohdat täsmentävän työryhmän työ jatkuu 2014 loppuun. Hallitus antaa tarvittavat
esitykset järjestelmän luomiseksi kevätistuntokaudella 2015. Uusi lainsäädäntö tulee
voimaan ja järjestelmä alkaa toimia 2016 alussa.

Johtoryhmä arvioi, että kunnianhimoisesti esitysten mukaan toimeenpantuina kuntien
talousohjausjärjestelmän ja kuntalain muutokset, kuntien tehtävien, velvoitteiden ja
normien muutokset sekä kansallisen ICT palveluarkkitehtuurin käyttöönotto kunnissa
tehostavat kuntien toimintaa ja ohjaavan valtiota ja yksittäisiä kuntia tavalla, joka joh-
taa kuntasektorin rahoitusaseman tasapainottumiseen.

2. Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvu

Rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että julkisen palvelutuotan-
non tuottavuuden kasvu nopeutuu 0,5 prosenttiyksikköä vuodessa. Tämä pienentäisi
julkisen talouden kestävyysvajetta 1,4 prosenttiyksikköä.

Kunnista jää eläkkeelle n. 320 000 henkeä seuraavan 20 vuoden aikana. Jos sosiaali-
ja terveydenhuollon palveluissa käytettyjä työmenetelmiä ei kyetä samaan aikaan uu-
distamaan niin, että työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus paranevat, palvelutarpeen kas-
vu edellyttäisi, että näissä tehtävissä työskentelisi 20 vuoden kuluttua 60 000 henkeä
enemmän kuin nyt. Jos työmenetelmiä kyettäisiin uudistamaan niin, että palvelutuo-
tannon tuottavuus kasvaisi 0,5 % vuodessa, näihin tehtäviin tarvittaisiin töihin 20 000
henkeä enemmän kuin nyt. Korvatakseen eläkkeelle jäävien työntekijöiden työpanok-
sen ja kattaakseen lisätyövoiman tarpeen, kuntien pitäisi silti palkata 17 000 uutta
työntekijää joka vuosi seuraavan 20 vuoden aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet, niiden rahoitusmalli, kuntarakenne,
kuntien ICT ratkaisut ja kelpoisuusvaatimukset palvelutuotannon eri tehtävissä määrit-
tävät ne keskeiset puitteet, joissa työtä palvelutuotannon tuottavuuden kohottamiseksi
tehdään kunnissa. Näiden uudistusten yksityiskohdat esitetään liitteessä 7 kohdissa
3.3-3.7 ja 2.11.

Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvulle asetettu tavoite on mahdollista saa-
vuttaa vain, jos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita ja niiden rahoitusta se-
kä kuntarakennetta koskevat ratkaisut tehdään kokonaisuutena ja tavalla, jonka lähtö-
kohta ovat nykyistä selvästi tehokkaammat toiminnot ja niiden rahoitus ja jonka oi-
keudelliset perusteet ovat kestävät. Koska kuntien tehtävien, velvoitteiden ja normien
uudelleenmäärittely ja kuntien talousohjausjärjestelmän käyttöön otto liittyvät myös
kiinteästi tähän kokonaisuuteen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita ja nii-
den rahoitusta koskevat ratkaisut täytyy sovittaa yhteen näiden ratkaisujen kanssa. Li-
säksi on tärkeää, että ratkaisut pannaan täytäntöön kunnianhimoisesti.
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Johtoryhmä arvioi, että riski siitä on suuri, että ohjelmassa täsmennetyt mallit sosiaali-
ja terveydenhuollon uudeksi palvelurakenteeksi ja rahoituksen järjestämiseksi ja esi-
tykset mallien täytäntöön panoksi eivät ohjaa palvelujen tuotantoa riittävästi niin, että
palvelutuotannon tuottavuudelle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa pitkällä aikavä-
lillä.

Johtoryhmä ehdottaa, että esityksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiksi ja
niiden rahoitusmalliksi täydennetään siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
rakenteita ja niiden rahoitusta koskevat ratkaisut sovitetaan yhteen kuntien tehtävien,
velvoitteiden ja normien uudelleenmäärittelyn kanssa kuntien talousohjausjärjestel-
män puitteissa sen varmistamiseksi, että uusi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenne on sopusoinnussa julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetetun 0,5 prosen-
tin vuotuisen kasvutavoitteen kanssa.

Myös esityksiä valtionhallinnon palvelurakenteiksi tulisi täydentää siten, että erityi-
sesti valtion aluehallinnon uudelleen järjestämisen yhteydessä käytetään asiantuntija-
resursseja aiempaa joustavammin ja järjestetään hallinnollisia tehtäviä uudelleen niin,
että julkisen palvelutuotannon tuottavuudelle asetettu 0,5 prosentin vuotuinen kasvu-
tavoite toteutuu myös valtion toiminnoissa.

3. Työurat ja työn tarjonta

Rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että työurat pidentyvät 2
vuodella nykyisestä, 1½ vuodella loppupäästä ja ½ vuodella alkupäästä. Tämä pienen-
täisi julkisen talouden kestävyysvajetta 1,4 prosenttiyksikköä.

Työmarkkinajärjestöt vahvistivat työurasopimuksessa v. 2012 valmistelevansa eläke-
uudistuksen, jonka myötä eläkkeelle siirtymisiän odote nousee 62,4 vuoteen v. 2025.
Vuonna 2012 odote oli 1½ vuotta alhaisempi eli 60,9 vuotta. Lisätoimista päättämisen
tueksi sovittiin, että käynnistetään ylijohtaja Jukka Pekkarisen johdolla selvitys uudis-
tustyön pohjaksi ja aloitetaan eläkejärjestelmän uudistamisneuvottelut eläkeneuvotte-
luryhmässä.

Ylijohtaja Jukka Pekkarisen johtama eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän käsityk-
sen mukaan eläkejärjestelmän nykyiset sopeutumiskeinot eivät ole riittäviä suhteessa
elinajanodotteen jatkuvaan kasvuun erityisesti työllisyysasteen ja vanhusväestön toi-
meentulon kannalta.

Työurasopimuksen mukaan eläkejärjestelmän uudistamisneuvottelut kohdistuvat
elinajan odotteen kasvun huomioon ottamiseen, eläkejärjestelmän ikärajoihin, var-
haiseläkejärjestelmiin, eläkkeen karttumiin ja karttumisen alkamiseen, työkyvyttö-
myyseläkkeen tulevaan aikaan, palkansaajamaksun vähentämiseen palkasta, indeksei-
hin, eläke-edut turvaavaan maksukehitykseen ja TyEL-maksun saattamiseen pitkän
aikavälin vakaalle maksutasolle mahdollisimman tasaisella maksukehityksellä.
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Järjestöt neuvottelevat ratkaisun eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Tavoit-
teena on, että kaikki uudistukseen liittyvät hallituksen esitykset annetaan heti v. 2015
eduskuntavaalien jälkeen ja uudistus tulee voimaan viimeistään v. 2017 alussa.

Opintorahan tason korottaminen ja keston lyhentäminen kustannusneutralisti, yli 55
opintopistettä vuodessa suorittavien osuuden korostaminen korkeakoulujen rahoituk-
sessa, alempien korkeakoulututkintojen kelpoisuuden vahvistaminen työmarkkinoilla
ja hakijasuman purku ovat keskeisiä keinoja työurien pidentämiseksi työuran alku-
päässä. Kotihoidon tuen kohdentamiseksi puoliksi molemmille vanhemmille, subjek-
tiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen ja vuorotteluvapaan ehtojen tiukentaminen
lyhentävät katkoksia työurissa. Näiden uudistusten yksityiskohdat esitetään liitteessä 7
kohdissa 1.4-1.11.

Hallitus voi antaa näitä koskevat esitykset syysistuntokaudella 2013 ja kevätistunto-
kaudella 2014. Uudistukset tulevat voimaan niiden valmisteluvaiheen mukaan v. 2014
ja 2015. Määrärahamuutokset sisällytetään valtiontalouden määrärahakehyksiin ke-
väällä 2014.

Eläkeuudistuksen tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Toteutuessaan ne tarkoittavat, että
15–74 -vuotiaiden työllisten määrä kasvaa n. 105 000 henkeä ja työllisyysaste nousee
runsaat 2½ prosenttiyksikköä pitkällä aikavälillä. Työuran muihin kohtiin asetettujen
tavoitteiden toteutuminen edellyttää, että työllisten määrä kasvaa n. 35 000 henkeä ja
työllisyysaste vajaan 1 prosenttiyksikön pitkällä aikavälillä.

Johtoryhmä arvioi, että työkyvyn ylläpitämiseen, työuran katkoksiin ja nuorten työlli-
syyteen kohdistuvien toimenpiteet ovat ohjelmassa täsmentyneessä muodossaan oike-
ansuuntaisia, mutta eivät riitä työurien pidentämiseksi, työllisten määrän lisäämiseksi
ja työllisyysasteen nostamiseksi tavoitteen mukaisesti.

Johtoryhmä ehdottaa, että työuran katkoksiin ja nuorten työllisyyteen kohdistuvia toi-
menpiteitä täydennetään liitteessä 3 esitetyllä tavalla.

4. Rakenteellinen työttömyys

Rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että rakenteellinen työttö-
myys alenee 1 prosenttiyksikön. Tämä pienentäisi julkisen talouden kestävyysvajetta
0,3 prosenttiyksikköä.

Ohjelmassa toimenpiteet kohdistuvat erityisesti työvoimapalveluihin ja työttömien ak-
tivointiin esitettyjen yksinkertaisempien ja tehokkaampien menettelyjen puitteissa,
työn vastaanottamisen kannusteisiin ja erityistoimiin osatyökykyisille. Lisäksi ohjel-
massa otetaan huomioon, että työmarkkinoiden keskusjärjestöjen työurasopimuksessa
sovitut muutokset ansioturvan ehtoihin tulevat voimaan 2014 alussa. Näiden uudistus-
ten yksityiskohdat esitetään liitteessä 7 kohdissa 1.12 ja 1.15-1.22.
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Hallitus antaa näitä koskevat esitykset syysistuntokaudella 2013 ja kevätistuntokau-
della 2014. Uudistukset tulevat voimaan niiden valmisteluvaiheen mukaan v. 2014 ja
2015. Määrärahamuutokset sisällytetään valtiontalouden määrärahakehyksiin keväällä
2014.

Asetetun tavoitteen toteutuminen edellyttää, että keskipitkällä aikavälillä työttömien
määrä vähenee noin 25 000 – 28 000 yli sen, mitä se muutoin mahdollisesti vähenee,
kun taantuma hellittää ja talous alkaa kasvaa ja työllisyys kohentua.

Johtoryhmä arvioi, että työvoimapalvelujen tehostaminen, työllistymissuunnitelmien
seuranta ja sanktiot laiminlyönneistä, työttömyysturvassa ja asumistuessa käyttöön
otettavat suojaosuudet, mahdollisuus työttömyysetuuden ennakkomaksuun ja täsmen-
netyt menettelytavat vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi sosiaalisissa yrityksissä ja
julkisissa hankinnoissa ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät edes yhdessä työurasopi-
muksessa sovittujen toimenpiteiden kanssa riitä työttömien määrän pienentämiseksi
tavoitteen mukaisesti.

Johtoryhmä ehdottaa, että ohjelmaa täydennetään liitteessä 4 esitetyllä tavalla.

5. Talouden tuotantopotentiaali

Rakennepoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että talouden tuotannon taso
kasvaa talouden tuotantopotentiaalin kasvun myötä 1,5 prosenttia. Tämä pienentäisi
julkisen talouden kestävyysvajetta 0,6 prosenttiyksikköä.

Lokakuussa solmittu kolmivuotinen työllisyys- ja kasvusopimus on keskeinen talou-
den tuotantopotentiaalin nostamiseksi. Sopimus kohentaa suomalaisen tuotannon kus-
tannuskilpailukykyä ja vakautta yritysten toimintaympäristöä. Siltä osin, kun sopimus
heijastuu suotuisasti yritysten odotuksiin, se lisää yritysten investointeja. Investoinnit
kasvattavat tuottavuutta ja tulonmuodostusta. Lyhyellä aikavälillä sopimus kohentaa
julkisen talouden rahoitusasemaa vain vähän. Pidemmällä aikavälillä tuottavuuden ja
tulonmuodostuksen kasvun nopeutuminen voi vahvistaa julkisen talouden rahoitus-
asemaa enemmän.

Muut toimenpiteet talouden olemassa olevien tuotantoresurssien käytön tehostamisek-
si ja tuotantopotentiaalin kasvattamiseksi kohdistuvat monille talouden osa-alueille.
Yritystukia, ympäristölle haitallisia tukia ja EU rakennerahastojen tukia kohdennetaan
uudelleen aiempaa systemaattisemman vaikutusarvioinnin perusteella. Näiden uudis-
tusten yksityiskohdat esitetään liitteessä 7 kohdissa 2.1 ja 2.10. Sääntelyä ja kilpailun
esteitä puretaan kaavoituksessa, rakentamisessa, vähittäiskaupassa, lääkehuoltojärjes-
telmässä ja energia-alalla. Näiden uudistusten yksityiskohdat esitetään liitteessä 7
kohdissa 2.2-2.4. Uudistukset yritystoimintaan liittyviin lupa- ja tiedonsaantimenette-
lyihin ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön esitetään liitteessä 7 kohdassa 2.14. Yh-
tenäisen kansallisen ICT palveluarkkitehtuurin käyttöönotto, julkisten tietovarantojen
avaaminen ja infrastruktuurin luominen Venäjän markkinoiden hyödyntämiseksi ovat
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tärkeä osa ohjelmaa. Näiden esitysten yksityiskohdat käyvät ilmi liitteessä 7 kohdissa
2.5, 2.11 ja 2.13.

Hallitus antaa näitä koskevat esitykset v. 2014. Uudistukset tulevat voimaan niiden
valmisteluvaiheen mukaan v. 2015. Määrärahamuutokset sisällytetään valtiontalouden
määrärahakehyksiin keväällä 2014.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen suotuisat vaikutukset investointeihin, tuottavuuteen ja
tulonmuodostukseen syntyvät välillisten kanavien kautta ja pidemmällä aikavälillä.
Silti johtoryhmä arvioi niiden kattavan merkittävän osan tuotantopotentiaalin kasvuta-
voitteesta. Myös muut edellä kuvatut, ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet vaikuttavat
talouden uusiutumis- ja kilpailukykyyn ja kasvuun vain välillisesti. Vaikka näitä vai-
kutuksia on vaikea arvioida, johtoryhmä arvioi, että ne voivat olla merkittäviä. Esi-
merkiksi esitetyt karkeat arviot yhtenäisen kansallisen ICT palveluarkkitehtuurin käyt-
töönoton ja tietovarantojen avaamisen suotuisista vaikutuksista kasvuun ovat sitä suu-
ruusluokkaa, että ne toteutuessaan kattaisivat merkittävän osan tuotantopotentiaalin
kasvutavoitteesta.

Koska tämän osa-alueen toimenpiteiden vaikutusarviot ovat epävarmoja ja toteutues-
saankin kasvattavat talouden tuotantopotentiaalia pääosin vasta pitkällä aikavälillä,
johtoryhmä ehdottaa, että esitettyjä toimenpiteitä täydennetään tavoitellun kasvuvai-
kutuksen varmistamiseksi. Johtoryhmä ehdottaa, että esityksiä sääntelyn ja kilpailun
esteitä purkamiseksi täydennetään erityisesti kaavoituksen, rakentamisen ja asunto-
markkinoiden toiminnan tehostamiseksi liitteessä 5 esitetyllä tavalla. Esimerkiksi met-
ropolialueelle syntynyt kaavoitusvaje tulee purkaa, jotta valtion kanssa yhdessä pääte-
tyt kaavoitus- ja asuntotuotantotavoitteet täyttyvät. Työeläkelaitosten sijoitustoimintaa
ohjaavaa säätelyä tulee muuttaa niin, että laitokset voivat ottaa velkaa asuntorakenta-
misen rahoittamiseen. Ministeriöiden tulee myös panna toimeen terveen kilpailun oh-
jelma.

6. Välittömät sopeutustoimet

On syytä varautua siihen, että kehysriihessä maaliskuussa 2014 käytettävissä olevan
valtiovarainministeriön kokonaistaloudellisen ennusteen mukaan valtion velan kasvun
taittaminen suhteessa BKT:hen vuonna 2015 edellyttää valtion tuloja lisääviä ja meno-
ja vähentäviä sopeutustoimia.

Sopeutustoimet eivät ole osa hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa. Sopeutustoimet
kuitenkin pienentävät valtiontalouden rahoitusalijäämää ja myös julkisen talouden
kestävyysvajetta.

Johtoryhmä ehdottaa, että hallitus varautuu päättämään kehysriihessä maaliskuussa
2014 lisäsopeutustoimista valtiontalouden alijäämän pienentämiseksi ja valtion vel-
kasuhteen kasvun taittamiseksi. Sopeutustoimien mittaluokan tulisi perustua tuolloin
käytettävissä olevaan valtiovarainministeriön laatimaan valtiontalouden ennusteeseen
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perustuvaan sopeutustarvearvioon sekä arvioon rakennepoliittisen ohjelman tavoittei-
den toteutumisesta.


