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1. Kuntatalous tasapainottuu -1,0 %-yks.
2. Julkisten palvelujen tuottavuus kasvaa ½ % vuodessa -1,4 %-yks.

3. Työurat pitenevät 2 vuotta -1,4 %-yks.
4. Rakenteellinen työttömyysaste alenee 1 %-yksikön -0,3 %-yks.

5. Talouden tuotantopotentiaali nousee 1½ % -0,6 %-yks.

Kestävyysvajeen (4,7 % BKT:sta) poisto:

Yhteensä -4,7 %-yks.



Vaihtoehdossa kuntien toimintamenot 2 mrd. nyt arvioitua alemmat 2017.
Tällöin hyvät edellytykset kuntatalouden tasapainottamiseksi 2017.

Tasapainottuminen uskottavaksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävillä
uudistuksilla ja kuntien omilla toimilla ml. verotoimet.

1. Kuntatalouden tasapainottaminen

Koko kuntataloutta koskeva uusi ohjausmalli alijäämän poistamiseksi. Kunta-
lain uudistuksella yksittäisen kunnan ohjaus johdonmukaiseksi tämän kanssa.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kasvu 2013-17
Peruspalvelu-
budjetti 37,6 38,9 40,2 41,5 42,9 44,4 5,5
Vaihtoehto 37,6 38,9 39,8 40,7 41,5 42,4 3,5

Kuntien toimintamenot, mrd. euroa

Lähde: Peruspalvelubudjetti 2014, VM.
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20130916Perusp/Peruspalvelubudjetti_2014_netti.pdf

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20130916Perusp/Peruspalvelubudjetti_2014_netti.pdf


Lähtökohta:
Palvelutarpeen kasvun takia julkisten palvelujen tuottamiseen +3 000 henkeä/v.

Kun tuottavuus kasvaa 0,5 %/v.:
Julkisten palvelujen tuottamiseen tarvitaan +1 000 henkeä/v.

Kunnista jäämässä eläkkeelle n. 16 000 henkeä vuodessa. Tuottavuuden 0,5 %:in
kasvu tarkoittaa tällöin, että palveluihin palkataan n. 17 000 henkeä joka vuosi.

2. Julkisten palveluiden tuottavuus kasvaa keskimäärin 0,5 % vuodessa

Sote- ja kuntauudistukset ja ICT avainasemassa tuottavuuden kasvun kannalta.



Työurien loppupäästä 1 ½ v. ja alkupäästä ½ v.

Loppupää: keskim. eläkkeellejäänti-ikä (nyt 60,9 v.) vähintään 62,4 v. 2025

Alkupää: opintotukiajan keston rajoitus kustannusneutraalisti, hakijasuman purku,Alkupää: opintotukiajan keston rajoitus kustannusneutraalisti, hakijasuman purku,
korkeakoulujen kannusteet, alempien korkeakoulututkintojen laajempi kelpoisuus

3. Työurat pitenevät 2 vuotta

Työuran katkokset: mm. kotihoidontuen ja vuorotteluvapaan uudistukset



Työttömien aktivointi ja nopea työllistäminen:
tehokkaammat työvoimapalvelut, karsitaan lausuntomenettelyä, tehdään
työtarjouksia, ohjeet ja tavoitteet TE-toimistojen tulossopimuksiin

Työnteon kannustavuuden lisääminen:
työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuudet, työttömyysetuuden ennakkomaksu

4. Rakenteellinen työttömyysaste alenee 1 %-yksikön

Erityistoimia osatyökykyisille:
sosiaalisten yritysten lainsäädännön uudistus, puitteet vaikeasti työllistyvien
käyttöön julkisissa hankinnoissa



Pitkäaikainen maltillinen palkkaratkaisu

Yritystukien uudistaminen ja EU:n rakennerahastojen tuen kohdistaminen
(elinkeino & ympäristö), kilpailun edistäminen

ICT (kansallinen palveluväylä)

5. Tuotantopotentiaalin 1½ %:in nosto

Investointilupamenettelyjen perkaus (mm. viranomaisten yhteistyö)



Tavoitteena paikata kestävyysvaje

Keinot: Työllisyys, talouskasvu ja julkisten palvelujen tuottavuus ylös

Uudistukset kokonaisuus, jonka täytäntöönpano paikkaa kestävyysvajeen

Lopuksi


