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Vaikutus vuonna 2017, milj. euroa
Kuntien
menot

Kuntien
tulot

Valtion
menot

Julk. talous
yht.

Hallinnon-
ala

1 Aikuisten hammashuollon säästötoimet -15 -5 -5 -15 Aikuisten hammashuollon tarkastusvälien pidentäminen ja ympärivuorokautisesta päivystyksestä luopuminen. STM

2 Päivystysjärjestelmän uudistaminen -60 -17 -17 -60
Nopeutetaan päivystysasetuksen toimeenpanoa perusterveydenhuollossa, synnytyspäivystyksessä ja kirurgisessa
toiminnassa.

STM

3 Turhien todistusten poistaminen terveydenhuollosta -8 -8

Erilaisia terveydenhuollossa laadittavia lääkärintodistuksia ja – lausuntoja arvioidaan olevan yli sata. Suuri osa
laadittavista todistuksista ei liity välittömästi potilaan hoitoon. Osa terveystodistuksista on lakisääteisiä ja liittyy
kunnan velvollisuuteen antaa virka-apua toiselle viranomaiselle, esimerkiksi 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.

STM

4 Aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoiminnan
uudelleenkohdentaminen

-3 -3

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työ- ja elinkeinohallinnon yhteistyöllä on mahdollista kohdentaa palvelut
vaikuttavammin ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden tarpeita paremmin vastaavasti. Kuntien sosiaalitoimen ja
työvoimahallinnon kehittyvällä yhteistyöllä voidaan yhä paremmin vastata asiakkaiden tarpeisiin erilaisissa
elämätilanteissa.  Sosiaalihuollon kuntouttavaan työtoimintaan ja sen korvauksiin liittyy myös kunnille työläitä
hallinnollisia tehtäviä, joita voidaan tässä yhteydessä purkaa.

STM

5 Solariumlaitteiden valvontavelvollisuuden poistaminen -1 -1 Terveydensuojelulain mukaiset solariumpaikkojen valvontakäynnit poistetaan. STM

6 Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden kilpailuttaminen
Hallitus selvittää yhdessä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan kanssa 30.5.2014 mennessä mahdollisuudet saada
kustannussäästöjä järjestelmää kehittämällä.

STM

7 Yksityisen palveluntuottajan tilojen ja laitteiden tarkistamisen siirto
aluehallintovirastoille

-0,55 0,55 0
Tehtävän siirto. Velvoitteen siirtäminen liittyy läheisesti aluehallintovirastojen jo tekemään työhön. Sosiaali- ja
terveydenhuollon lupaprosessit yhtenäistyvät.

STM

8 Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän poistaminen kunnan tehtävistä -3,5 -3,5

Työvoiman palvelukeskuksissa (TYP) tehdään aiempaa tiiviimpää työvoimahallinnon ja sosiaalityön yhteistyötä, jossa
toteutuu myös asiakasyhteistyö, ja tältä osin kunnissa ja alueellisena tehty kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän
tehtävä voidaan poistaa.  Kunta huolehtii muun kuin TYP -toiminnassa järjestyn asiakasyhteistyön toteutumisesta
muilla keinoin.

STM

9 Potilastietojen paperimuotoisen arkistoinnin lopettaminen -94 -28 -28 -94
Asiakastietolain mukaan 1.9.2014 alkaen syntyviä potilasasiakirjoja kuntien ei tarvitse arkistoida paperimuodossa, vaan
kansallinen potilastiedon arkisto (Kanta) hoitaa arkistolain mukaisen pitkäaikaisen arkistoinnin sähköisesti. Säästö
syntyy siitä että kunnat voivat luopua arkiston ylläpidosta.

STM

10 Turvakotien siirto valtiolle -8 -4 4 0 Siirretään turvakodit valtion vastuulle vuoden 2015 alusta. STM

11 Elintarvikevalvonnan keventäminen ja sähköistäminen -1 -1
Kevennetään ja sähköistetään kuntien raportointi- ja suunnitteluvelvoitteita. Valvontamaksujen lisäystä koskeva
ehdotus (39 tässä taulukossa) liittyy tähän toimenpiteeseen.

MMM

Esitykset kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä, toiminnan tehostamisesta ja maksuperusteiden tarkistamisesta

Kuntien tehtäviä vähentävät toimet



12 Muutokset maaseutuelinkeinohallinnossa -1,5 -1,5
CAP2020-uudistuksen toimeenpanon yhteydessä hallitus selvittää kunnille aiheutuvien tehtävien muutosta niin, että
syntyy säästöjä.

MMM

13 Kunnan lakisääteisen vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimis- ja
ylläpitovelvoitteen poistaminen

-2 -2
Kuntien suunnitteluvelvoitetta vesihuoltolaissa kevennetään. Vesihuoltolain uudistamisen yhteydessä poistetaan
kunnan lakisääteisen vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimis- ja ylläpitovelvoite.

MMM

14 Työllistämisen aluevelvoitteen poisto -2,6 -0,8 -0,8 -2,6
Luovutaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesta aluevelvoitteesta järjestää
työntekomahdollisuuksia työttömille työnhakijoille.

TEM

15 Kuntien valvontatehtävien uudelleenarviointi -30 -9 -9 -30

Kunnilla on runsaasti valvontatehtäviä, jotka pohjautuvat mm. terveydenhuoltolakiin, terveydensuojelulakiin,
ympäristöterveydenhuollosta annettuun lakiin, tupakkalakiin, alkoholilakiin, kuluttajaturvallisuuslakiin ja
jätehuoltolakiin. Monista valvontatehtävistä voidaan periä maksu.

Kunnan valvontatehtävät selvitetään kattavasti. Tavoitteena on karsia kuntien valvontatehtäviä. Valvontatehtäviä
voidaan siirtää suuremmille kuntayksiköille tai valtion vastuulle. Selvityksessä arvioidaan valvontatehtävistä aiheutuvat
kuntien kustannukset.

Valvontatehtävien purkamisella voitaisiin saavuttaa karkeasti arvioituna korkeintaan muutaman kymmenen miljoonan
euron nettosäästö.

STM, VM, YM

16 Kuntien suunnitteluvelvoitteiden vähentäminen -30 -9 -9 -30

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

Kaikki
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17 Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen
uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen

-195 -73,5 -73,5 -195

Toteutetaan koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen siten,
että rahoitus perustuu ensisijaisesti suorituksiin (esim. tutkinnot, osatutkinnot, osaamispisteet) ja tuloksiin, ei
opiskeluaikaan.

Tiivistetään 2.asteen koulutuksen järjestäjäverkkoa siten, että vahvojen lukio- ja ammatillisen koulutuksen (perus- ja
lisäkoulutus) järjestäjien toimintaedellytyksiä parannetaan ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vastaavan
koulutuksen alueellinen saavutettavuus voidaan turvata.

Rahoitusjärjestelmän muutoksista aiheutuu myös säästöjä tila- ja laitekustannuksissa.

OKM

18 Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja
luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta

-65 -27 -27 -65
Keskitytään jatkossa tutkintojen osien ja tutkintojen järjestämiseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta
rahoituksesta: lukiokoulutuksen aineopinnoista ja ammatillisen lisäkoulutuksen (oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen)
osatutkintoon johtamattomasta koulutuksesta.

OKM

Kuntien tehtäviä vähentävät toimet yhteensä -260 -73 -64 -252

Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien normien purkaminen



19 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusperusteiden tiukennus
perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

-3 -1 -1 -3
Muiden kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon sekä elämänkatsomustiedon opetuksen
minimiryhmäkoko 10 henkeä (nykyisin kolme).

OKM

20  Vapaan sivistystyön rahoituksen vähentäminen -15 -8,5 -8,5 -15

Toteutetaan vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus. Tavoitteena on toiminnan laadun ja vaikuttavuuden
varmistamiseksi luoda riittävän suuret vapaan sivistystyö oppilaitokset. Uudistuksessa selkeytetään ja ajantasaistetaan
rahoituksen määräytymisperusteet. Rahoituksen tulee kannustaa opiskelumuotojen kehittämiseen. Toiminnan
ennakoitavuuden parantamiseksi määritellään vapaan sivistystyön toiminnan volyymille ylläpitäjäkohtaiset
rahoituksen reunaehdot.

OKM

21 Kirjasto- ja tietopalveluverkon supistaminen maakuntakirjastojen
määrää vähentämällä

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

Maakuntakirjastoverkkoa harvennetaan. Yleiset kirjastot muodostavat nykyisin laajoja, jopa maakunnallisia
yhteenliittymiä, minkä vuoksi niiden ja maakuntakirjastojen toiminnoissa on päällekkäisyyttä. Hallituksen esitys
kirjastolain muuttamisesta annetaan eduskunnalle seuraavan hallituskauden alkupuolella siten, että laki tulee voimaan
2016.

OKM

22 Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta -10 -4 -4 -10

Koulunkäyntiavustajien huomioon ottaminen perusopetuksen opetusryhmiä muodostettaessa edellyttää
perusopetuksen opetusryhmäkokoa koskevien säännösten muuttamista. Vuoden 1999 perusopetuslain uudistamisen
jälkeen lainsäädännöllä ei ole erikseen säädelty opetusryhmien koosta muutoin, kuin erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien ja vaikeasti vammaisten oppilaiden opetuksen osalta.
Perusopetuslain mukaan opetusryhmät tule muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa
opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

OKM

23 Oppimateriaalien keskitetty hankinta yleissivistävässä koulutuksessa ja
siirtyminen kohti digitaalisia materiaaleja

-7 -3 -3 -7
Perusopetuksessa oppimateriaalikustannukset ovat n. 90  milj. euroa. Digitaaliseen oppimateriaaliin siirtymisen ja
koulutuspilven hyödyntämisen arvioidaan säästävän kuntien oppimateriaalikustannuksia n. 5-10 %. Mikäli vastaavaa
järjestelyä hyödynnettäisiin myös lukiokoulutuksessa, koituisi tästä syntyvä hyöty opiskelijoille.

OKM

24 Laitoshoidon vähentäminen vanhustenhuollossa -300 -300

Vanhuspalvelulain mukaisen velvoitteen, jonka mukaan 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, toteuttamiseksi laaditaan toimeenpano-ohjelma, joka varmistaa
laitospaikkojen vähenemisen siten, että se vähentää kuntien menoja 300 milj. euroa vuoden 2017 tasolla suhteessa
nyt arvioituun valtion nykyisten voimavarojen puitteissa.

STM

25 Reseptien voimassaoloajan pidentäminen -3 -3

Reseptin voimassaoloajan pidentäminen  kahteen vuoteen vähentää kuntien terveyden- ja sairaanhoidon
kustannuksia, 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.
Arvioitu kustannusvaikutus perustuu siihen, että vuosittain reseptinsä uusii noin 1,4 miljoonaa pitkäaikaisen
lääkehoidon potilasta.

STM

26 Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen kehyksissä varatun
lisärahoituksen pienentäminen

-32 -4 -4 -32 Kohdentuu käytännössä sosiaalihuoltolain uudistuksen mitoitukseen. STM

27 Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalityön
integraation syventäminen

-50 -15 -15 -50

STM valmistelee välittömästi tarvittavat lainsäädännön muutokset, joilla terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat 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. Tämän osana selvitetään myös Imatran mallin käytön
laajentamista.

STM

28 Normiluonteisten suositusten purkaminen -30 -9 -9 -30
Toimenpiteessä normiluontoiset suositukset käydään läpi ja arvioidaan niiden asema suhteessa lainsäädäntöön ja
palvelujen tavoitteisiin.

STM



29 Pelastustoimen järjestelmän uudelleenorganisointi -7,5 -7,5
Toteutetaan pelastustoimen hallintoon kohdistuva rakenneuudistus. Uudistetaan pelastustoimen aluejakoa
vähentämällä alueita 22:sta 11:een lähtökohtaisesti ensi vuonna voimaan tulevan poliisilaitosaluejaon mukaisesti.

SM

30 Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten tehostaminen -70 -30 -100

Edistetään kuntien matkojen yhdistämiskeskuksien perustamista lainsäädäntöä kehittämällä. Tavoitteeksi asetetaan
kymmenen prosentin säästöt joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannuksiin.  Matkojen yhdistämiskeskuksilla
voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä etenkin harvaan asutuilla alueilla. Julkisen paikallisliikenteen ja sen tukemisen,
koulu- ja oppilaskuljetusten, sairasvakuutuskorvattavien matkojen sekä vanhus- ja vammaiskuljetuksien yhdistäminen
toisi kustannussäästöjä.

LVM, STM,
OKM

31
Katuverkoston kunnossapidon tehostaminen sekä yksityisteiden
rakentamiseen, rahoitukseen ja ylläpitoon liittyvien kuntien tehtävien
uudelleen järjestely

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

LVM

32 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävien vaikuttavuuden
arviointi sekä tehtävien ja toimintatapojen uudistaminen

-3,5 -3,5

Selvitetään ympäristönsuojelun luvanvaraisuuskynnyksen muuttamista. Toiseksi selvitetään, voidaanko joitakin
toimintoja siirtää lupamenettelystä rekisteröinnin piiriin. Kuntien ympäristölupamenettelyn sähköistäminen
aloitetaan. Uudistus toteutetaan ympäristönsuojelulain ja –asetuksen sekä eräiden muiden säädösten
uudistamishankkeen toisen vaiheen yhteydessä.

YM

33 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien keskittäminen
ylikunnallisiin yksiköihin

-7,5 16,5 -24
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.

YM

Kelpoisuusvaatimusten väljentäminen

Kuntatalouden kestävyyden ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi on tarve joustavoittaa erityisesti henkilöstön
kelpoisuutta ja mitoituksia säätelevää normistoa. Tämä edellyttää, että väljennetään liian yksityiskohtaisia
henkilöstönormeja ja kapea-alaisia kelpoisuusvaatimuksia, jotka vaikeuttavat palvelujen tehokasta järjestämistä sekä
tehtävien ja työnjaon uudistamista.
Kuntien lakisääteisten tehtävien hoitamista koskevissa laeissa on säädetty henkilöstön kelpoisuusehdoista tai
henkilöstön koulutusrakenteesta. Kelpoisuusehtojen ja koulutusrakenteen väljentäminen edellyttää ministeriöissä
säädösvalmistelua. Hallitus asettaa tavoitteeksi, että ministeriöt käynnistävät säädösvalmistelun välittömästi, jotta
esityksen toimeenpano voi alkaa v. 2015.

34    - STM:n hallinnonalalla -145 -43 -43 -145 STM
35    - OKM:n hallinnonalalla -20 -8 -8 -20 OKM

Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien
normien purkaminen yhteensä

-970 -180 -226 -1016
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36 Päivähoitomaksujen tarkistaminen 25 -25 Päivähoitomaksuja korotetaan maltillisesti siten, että maksujen korotus painottuu suurituloisiin. OKM

37 Ympäristö- ja maa-aineslain mukaisen valvonnan maksullisuus 3,3 -3,3

Valmisteilla olevassa HE:ssä ympäristösuojelulain uudistamisesta tullaan esittämään ympäristönsuojelun
laitosvalvonnan muuttamista maksulliseksi. Kunta voisi periä maksun laatimaansa valvontaohjelmaan perustuvista
luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikatarkastuksista ja muusta säännöllisestä valvonnasta sekä
tarkastuksista. Ensisijaisena tavoitteena on tehostaa ympäristönsuojelun jälkivalvontaa.

YM

38 Elintarvikevalvonnasta perittävien maksujen korottaminen 10 -10 Korotetaan maksuja siten, että maksutulot kasvavat 10 milj. euroa. Liittyy tämän taulukon ehdotukseen 12. MMM

Vaikutus vuonna 2017, milj. €
Kuntien
menot

Kuntien
tulot

Valtion
menot

Julk. talous
yht.

Kuntien tulopohjaa vahvistavat esitykset yhteensä 0 38 0 -38

YHTEENVETO KAIKISTA ESITYKSISTÄ

Kuntien tehtäviä vähentävät toimet yhteensä -260 -73 -64 -252

Kuntien velvoitteiden ja palveluiden tuottamista ohjaavien
normien purkaminen yhteensä
Kuntien tulopohjaa vahvistavat esitykset yhteensä 0 38 0 -38

Kuntien tulopohjaa vahvistavat esitykset

-970 -180 -226 -1016

KAIKKI TOIMET YHTEENSÄ -1230 -214 -291 -1306

Vaikutus kuntatalouteen, netto -1015


