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Valtion TAE 2019
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Kuntakohtaisten 
valtionosuuslaskelmien päivitys 
Kuntamarkkinoille 12.9.2018

Valtiovarainministeriön esitys 9.8.2018

@lehtonenKL
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Kysely kunnille
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• Kysely ajankohtaisten päätösten 
kuntatalousvaikutuksista
» Vastausaikaa PE 17.8. saakka
» Vastauksilla todella kysyntää!

• Vuoden 2017 kyselyn tulokset: 

Lähetetty kuntien kirjaamoihin
8.6.2018!
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Lausunnoilla 
14.9.2018

saakka
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Hanke käynnissä 
30.9.2018

saakka
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13.-14.3.2018  Helsinki
22.-23.5.2018  Tampere
23.-24.8.2018  Helsinki + etä
20.-21.11.2018Tampere

Suosittu perustietopaketti, joka yhdistää teoriaa ja käytännön harjoituksia
FCG: Kunnan verotulot ja valtionosuudet -koulutus

[pvm]
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Lisätiedot: https://koulutus.fcg.fi/Default.aspx?tabid=342&&id=9868
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Lisätiedon lähteet
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Talousyksikkö
@MinnaPunakallio, 
@TValkeinen, 
@lehtnenKL
@Reijosergio, 
@bestrandb, 
@LiisaMarjis, 
@MinnaMariaK, 
@RainioHenrik

Muita Kuntaliittolaisia
@TimoReina
@KL_JariKoskinen
@HannaTainio
@TerhiPaivarinta
@tarjamyllarinen
@AiraksinenJenni
@JLtwiitti
@HaapaPaivi
@KallioMaarit 
@IrmeliMyllymaki
jne.
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TyöllisyysTiistait syksyllä 2018
• 11.9.2018
• 16.10.2018
• 13.11.2018
• 11.12.2018

Lisätietoja antavat:
• Erja Lindberg, erja.lindberg@kuntaliitto.fi , p. 050 3814 096
• Reijo Vuorento, Reijo.Vuorento@kuntaliitto.fi, p. 050 667 41
• Marketta Tanskanen, marketta.tanskanen@kuntaliitto.fi,    

p. 050 50 341 3345 

Kuntaliiton Työllisyystiistai
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Taloustorstait syksyllä 2018
• TO 16.8.2018
• TO 20.9.2018
• TO 25.10.2018
• TO 11-12/2018 

Lisätietoja antavat:
• kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, 

sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090 
• hallinto- ja viestintäkoordinaattori Tuija Valkeinen, 

tuija.valkeinen@kuntaliitto.fi, p. 050 548 1440

Kuntaliiton Taloustorstai
- ajankohtaistietoa kuntien taloudesta
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Taloustorstai 16.8.2018

VM:n ehdotus valtion talousarvioksi 
2019

Minna Punakallio
Pääekonomisti
Kuntaliitto
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Talouden tilannekuva budjettiesityksen 
taustalla on varsin hyvä
• BKT on vihdoinkin saavuttanut 

finanssikriisiä edeltäneen tason
• Suomen talouden vahva kasvu 

jatkuu vielä 2018, sen jälkeen 
talouskasvun arvioidaan hidastuvan
» Vienti on vakaalla kasvu-uralla
» Investointien kasvu hidastuu 2019
» Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu 

2019
• Työllisyystilanne on parantunut 

viime kuukausina ennakoitua 
nopeammin. Rakenteellinen 
työttömyys yhä korkea.

• Uusi talousennuste 17.9.2018

16.8.2018
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Lähde: Valtiovarainministeriö

BKT:n määrän muutos-% edellisestä vuodesta

Lähde: Tilastokeskus, VM Taloudellinen katsaus, kesäkuu
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Julkinen talous vahvistunut viime vuosina  
• Suhdannetilanne on vahvistanut julkista 

taloutta 
» Alijäämät pienentyneet ja 

velkaantuminen suhteessa 
bruttokansantuotteeseen pienentynyt

• Julkisen talouden vahvistuminen 
tasaantuu vuonna 2018, mutta lähtee 
paranemaan jälleen 2019

• Uusi julkisen talouden ennuste 
17.9.2018
» Veroennustekehikko julkaistiin 

poikkeuksellisesti jo elokuussa. Tiedot 
heikkoja.

• Samassa yhteydessä julkaistaan myös 
uusi kuntien kirjanpidon mukainen 
ennuste

16.8.2018
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Kansantalouden tilinpidon mukainen 
nettoluotonanto, milj. €

Lähde: Tilastokeskus
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Vuoden 2019 talousarvioehdotus on 
edelleen elvyttävä 

• Budjettitalouden menot 55,1 
mrd. €  

» Menoja nostavat mm. eläkemenot ja sote-
uudistuksen valmistelu

» Menoja laskevat sopeutustoimet, kärkihankkeiden 
päättyminen ja työttömyyssidonnaisten menojen 
lasku

• Budjettitalouden tulot 53,4 
mrd. €  

» Verotulot 45,7 mrd. €

• Valtionvelkaa otetaan lisää 1,7 
mrd. euroa

» Valtionvelka nousee 2019 arviolta 109 mrd. euroon
» Suomen Vientiluotto Oy maksaa saamiaan 

jälleenrahoitusluottoja valtiolle ennenaikaisesti 
takaisin. Ilman tätä nettolainanotto olisi 3,2 mrd. €

• Muuta: työn verotus ei kiristy, 
kokonaisveroaste ennallaan  

14.8.2018
Lähde: Valtiovarainministeriö TAE2019
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VM-riihi ei tuonut talousarviovalmisteluun 
yllätyksiä
• Vaalivuodesta huolimatta esitys ei sisällä uusia menoesityksiä 

tai tuloihin vaikuttavia linjauksia
» Eläkeläisten veronalennus?
» Budjettiriihessä veropäätösten ohella esillä myös maataloustuet…

• Siitä huolimatta lisävelan määrä nousi 1,7 mrd. euroon

16.8.2018
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Myöskään hallituksen kuntapäätöksiin ei 
tullut muutoksia
• Hallitusohjelman ja kikyn kuntasäästöt 2019 pysyvät voimassa 

(menorajoite -830 milj. €)
» Valtionosuuksia leikataan ennakoivasti
» Kuntakysely
» Vuodelle 2019 kohdistuu raskas peruspalvelujen indeksijäädytys

• Kuntien tehtäviä tai velvoitteita ei lisätä ja uudet velvoitteet 
rahoitetaan täysimääräisesti
» Lakimuutosten taloudellisten vaikutusten arvioinnista usein erimielisyyttä 

• Kuntien tulopohjaa ei laajennettu
• Valtion veroperustemuutosten vaikutukset kompensoidaan kunnille 

valtionosuuksien kautta 
• Ja, maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun varattiin jo JTS:ssä

213 milj. euroa vuonna 2019

16.8.2018
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Valtion vaikutuksiltaan suurimmat 
kuntapäätökset 2019 liittyvät 
valtionosuuksiin, milj. €  

16.8.2018
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Kustannustenjaon tarkistus 
(sisältää noin 59 milj. euron ylimääräisen 
leikkauksen lomarahaleikkauksen vuoksi) -216
Valtionosuusindeksin jäädytys

VM -183
OKM -28

Kiky:n lisävähennys vuosityöajan pidennyksestä -30
Mm. päivystyksen ja erikoissairaanhoidon 
keskittäminen, omais- ja perhehoidon kehittäminen -33

Lähde: Valtiovarainministeriö
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Lähde: Valtiovarainministeriö, JTS 23.4.2018 
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Kunnat huomio, yleiskatteellinen 
valtionosuusraha on supistumassa
• Kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta 

kohdennetaan 40 miljoonaa euroa kuntien 
digitalisaation edistämiseen 2019. Kohde 
tarkentunut kunnan henkilöstö- ja taloushallintoon. 
» Mitä todennäköisimmin tämä säästöohjelma toteutetaan 

avustusmenettelyllä.  
• ”Kannustinjärjestelmien” laajentamista valmistellaan 

vuosiksi 2021 ja 2022
• Lisäksi 10 milj. euroa kohdennetaan kuntien 

valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen.

16.8.2018
20
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Mitä Kuntaliitolle jäi hampaankoloon?

15.8.2018

• Valtionosuuksien leikkauksia jatketaan 2019. Osa leikkauksista peruttava, esim. 
ylimääräinen 59 milj. euron lomarahaleikkaus kustannustenjaon tarkistuksissa

• Valtionosuusjärjestelmään suunniteltavien kannustinjärjestelmien aikataulutus, 
mittava suuruusluokka, kriteeristö ja rahoitus kuntien valtionosuusjärjestelmän 
sisältä huolestuttavat. 

• Varhaiskasvatuksessa päädyttiin jakamaan jälleen muutaman miljoonan 
avustuksia, eikä kiinnitetty huomiota sektoria vaivaaviin mittaviin 
valtionosuusleikkauksiin, eikä laajenevien tehtävien täysimääräisiin kustannuksiin.

• Tampereen ja Turun seutujen kuntaperusteiset työllisyyskokeilut loppumassa.
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Lisätietoa tulossa 
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapal
velut/talous ja syksyn Taloustorstait
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Taloustorstai 16.8.2018 

Elokuun veroennustepäivitykset

Benjamin Strandberg
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Verohallinnon ennakkotiedot 23.7.2018: 
Kunnallisveron kertymät 2018 odotettua heikommat

• Verohallinnon ennakkotietojen 23.7.2018 mukaan maksuunpantava 
kunnallisvero 2017 on odotettua heikompi ja veronpalautusten taso tulee 
olemaan poikkeuksellisen korkea. 

• Kunnille on vuonna 2017 myös tilitetty liikaa veroja, ja myös vuoden 2018 
jako-osuus on todennäköisesti arvioitu liian korkeaksi. 

• Kuntatalousohjelmassa ennakoitiin keväällä kunnallisveron tilityksiksi 19 461 
milj. euroa vuonna 2018. Kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikossa 
kunnallisveron tilityksiksi arvioitiin 19 250 milj. euroa.   

• Tämänhetkisen arvion mukaan koko maan tasolla kunnallisveron tilityksen 
2018 tulevat olemaan noin 390 milj. euroa alemmat kuin Kuntaliiton 
huhtikuun veroennustekehikossa ja noin 600 milj. euroa alemmat kuin 
kevään KTO:ssa. 

8.8.2018
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Verohallinnon ennakkotiedot 23.7.2018: 
Kunnallisveron kertymät 2018 odotettua heikommat

• Veronpalautukset: muutoksen vaikutus tilityksiin noin     
-220 milj. €
» Pääasiallinen syy veronpalautuksille on vielä selityksen alla
» Julkisen sektorin palkansaajien liian korkeat 

ennakonpidätysprosentit verovuonna 2017 – näiden vaikutus 
odotettua pienempi

» Verohallinto selvittää vielä ennakkopalautusten taustoja

• Maksuunpantava kunnallisvero 2017: muutoksen 
vaikutus tilityksiin noin -70 milj. €
» Taustalla ainakin jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin 

lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi. 

8.8.2018
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Verohallinnon ennakkotiedot 23.7.2018: 
Kunnallisveron tilitykset 2018 odotettua heikommat

• Jako-osuusoikaisu verovuodelle 2018: muutoksen 
vaikutus noin -80 milj. €
» Ennakkotietojen pohjalta arvioidaan myös kuluvan vuoden 

ryhmäosuusoikaisua 
» Viimeisimpien arvioiden mukaan tämä olisi noin -80 miljoonaa 

euroa kuntaryhmälle. 

• Jako-osuusoikaisu verovuodelle 2017: muutoksen 
vaikutus tilityksiin noin -20 milj. €
» Tänä vuonna nk. maksuunpanotilitys on kunnille negatiivinen, 

mutta ei mitenkään poikkeuksellisen suuri. 
» Edellisen verovuoden oikaisut tehdään marraskuun tilitysten 

yhteydessä kun verovuosi on saatu päätökseen lokakuussa. 

8.8.2018
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Kunnallisverotilitykset lyhyesti
• Ansio- ja pääomatuloverot kannetaan verovuoden aikana ennakkoperinnässä 

ennakonpidätyksinä, kannossa maksettavina ennakoina ja ennakon 
täydennysmaksuina

» Kannetaan ennakonperinnässä kootusti ja jaetaan veronsaajille arvioitujen jako-osuuksien 
perusteella

• Valtiovarainministeriö vahvistaa kutakin verovuotta varten heti verovuoden 
alussa veronsaajaryhmien jako-osuudet

» Laskennan perusteena käytetään viimeksi valmistunutta verotusta
» Myös yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteena käytetään viimeksi 

päättynyttä verotusta. Lisäksi huomioon otetaan kunnan asukasluvun kehitys sekä kunnan ja 
seurakunnan tuloveroprosentin muutokset.

• Jako-osuudet vahvistetaan tavoitellen lopullisen verotuksen 
maksuunpanosuhteita

» verovuoden jako-osuuksia tarkistetaan vähintään kerran ja viimeistään silloin, kun edellisen 
verovuoden verotus on valmistunut

» Kun jako-osuudet muuttuvat, niin kaikki verovuodelta siihen mennessä jo tilitetyt verot oikaistaan 
vastaamaan uusia jako-osuuksia. Tästä seuraa, että toisilta veronsaajilta peritään näille jo tilitettyjä 
veroja takaisin ja toisille veronsaajille maksetaan lisää.  

8.8.2018
27



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Verontilitysjärjestelmä 

Verot ansio- ja pääomatuloista

Ryhmäosuudet

Valtio Kunnat Seurakunnat Kela

Kunta A          Kunta B            Kunta C                      

Kuntakohtaiset osuudet

Voidaan muuttaa 
tarpeen vaatiessa 
milloin tahansa. 
Määrätään ja 
muutetaan VM:n 
asetuksella.

Muutetaan säännön-
mukaisesti tilivuoden 
lopussa sekä verotuksen 
valmistuttua.
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Verotilastot Veronsaajien palvelussa
N 181 –tiedosto

16.8.2018
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1. 
Maksuunpantava 
kunnallisvero

2. 
Kuntaryhmän osuus
APOT -tilityksistä 

3. 
Kunnille jo tilitetty 
verovuoden veroja

4.
Marraskuun 
tilityksissä

5.
Kuntaryhmän osuus
APOT -tilityksistä 

VEROHALLINTO TIETOJA MAKSUUNPANON MUKAISESTA TILITYKSESTÄ N181
23.07.2018

KUNNAT   VEROVUOSI 2017

Maksettavat verot 29 973 071 719
Tilitetyt ansio- ja pääomatuloverot yhteensä 31 760 769 977 Tilitetty määrä oikaistaan marraskuussa
Ennakonpalautukset yhteensä 3 015 550 381 Ennakonpalautukset vähennetään marraskuussa tilitettävästä kertymästä
Jäännösverot yhteensä 1 202 667 468 Kertyneet jäännösverot tilitetään joulukuussa 1.erä ja seuraavan vuoden helmikuussa 2.erä

Maa-
kunta

Kunta 
no

Nimi Kunnallisvero Muutos 
ed.vuo-
teen %

Kuntien kertymä-
osuudet tilitetystä 
määrästä

Kunnille tilitetty Tilitetyn määrän 
oikaisu

Ennakonpa-lautusosuus Oikaisu- ja 
palautusosuu-det 
yhteensä

Jäännösvero-
osuus

KUNNALLISVEROT                        18 524 306 870 -1,4% 19 629 160 968 19 745 670 695 -116 509 727 -1 863 705 568 -1 980 215 294 743 286 556
6 020 Akaa                                              53 193 084 -2,4% 56 365 705 56 517 421 -151 716 -5 351 685 -5 503 401 2 134 369
14 005 Alajärvi                                          24 394 959 -3,5% 25 849 960 25 818 949 31 010 -2 454 344 -2 423 334 978 846
17 009 Alavieska                                         6 516 261 -3,4% 6 904 914 6 919 260 -14 346 -655 592 -669 939 261 465
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Veronsaajaryhmät Koko maa Valtio Kunnat

Maksuunpantu veroja 29 973 071 719 8 878 933 996 18 524 306 870

Maksuunpanon mukainen ryhmäjako-osuus 0,2962 0,6180

Tilitetty pp.kk. 31 760 769 977 9 261 440 525 19 745 670 695

Ennakkoperinnässä käytetty ryhmäjako-osuus 0,2916 0,6217

Uusi osuus tilitetystä määrästä 9 408 504 504 19 629 160 968

Oikaisu 147 063 979 -116 509 727

Oikaisu - % 1,6 % -0,6 %

Ennakonpalautukset 3 015 550 381 893 297 592 1 863 705 568

Oikaisu- ja ennakonpalautusosuus yhteensä -746 233 613 -1 980 215 294

Osuus - % tilitetystä määrästä 9,5 % -8,1 % -10,0 %

MP-kerroin 0,9590348

Verotilastot ja veroennustekehikko
N 213 –tiedosto (23.7.2018)

16.8.2018
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1. 
Osuus kaikista
maksuunpannuista 
veroista

2. 
Ennakoperinnän
jako-osuus * 
kokonaiskertymä

3.
Ennakoperintä –
Uusi osuus 
tilitetystä

4. Koko maan 
ennakonpalautukset 
* MP:n mukainen 
jako-osuus

5. 
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Maksuunpantavan veron muutos
MAKSETTAVA KUNNALLISVERO
VEROVUOSI 2016 2017** 2018** 2019**

Ansiotulo - vähennykset 100 334 100 120 103 760 107 340

Tuloveroprosentti, painotettu ka 19,85 19,90 19,86 19,86

VERO (Tulon perusteella) 19 920 19 921 20 605 21 316

Työtulovähennys 812 1 100 1 180 1 260

Muut vähenn. verosta 323 281 225 216

Vähenn. verosta yhteensä 1 135 1 381 1 405 1 476

MAKSETTAVA  VERO 18 785 18 540 19 200 19 840
Muutos % 0,8 -1,3 3,6 3,3

31

Oletuksena 
ennakkotieto 
+ noin 15 
miljoonan 
euron kasvu 
loppuvuodelle

Noin + 90 
miljoonan 
euron kasvu
vrt. huhtikuun
kehikkoon
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TILITYKSET AIK. VUOSILTA 2016 2017 2018** 2019**

TILITYKSET YHTEENSÄ 18 891 18 903 18 860 19 960

Muutos % 2,0 0,1 -0,2 5,8

TILITYKSET ED. VUODELTA 2016 2017 2018** 2019**

   Kuntaryhmän jako-osuus 0,6104 0,6104 0,6217

Ennakot (tammi-lokakuu) 2 167 2 089 2 200 1 220

Maksuunpanotilitys + muut -1 153 -1 170 -1 640 -140

Tilitys kunnille ed.vuodelta 1 014 919 560 1 080

KUNNALLISVERON  TILITYKSET
TA -VUODEN ENNAKOT 2016 2017 2018** 2019**

Koko maan kertymä 31 127 31 080 31 700

   Kuntaryhmän jako-osuus 0,6104 0,6217 0,6226

   TA-vuonna tilitetään  0,9187 0,9096 0,9064

   Arvioitu jako-osuuden oikaisu -80

Tilitys kunnille TA-vuodelta 17 455 17 576 17 890 18 490

Muutos % 1,5 0,7 1,8 3,3

Tilitettävän kunnallisveron muutos

16.8.2018
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Ennakkotiedon 
mukaiset 
ennakonpalautukset 
ja maksuunpanotilitys

Oletuksena noin 60-80 
miljoonan 
ryhmäosuuden oikaisu 
verovuodelle 2018 
johtuen ennakko-
tiedoista

Kokonaisvaikutus 
kuluvan vuoden 
tilityksiin noin -390 
miljoonaa euroa.
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Jotain positiivista?
- verotuksen joustava valmistuminen

• Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden 
ja yritysten tuloverotuksessa siirrytään 
verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen
» Verotus ei enää päätykään kaikilla verovelvollisilla samaan 

aikaan esimerkiksi lokakuun lopussa vaan joustavasti 
kesä-lokakuun välillä. 

» Esim. luonnollisten henkilöiden, jotka eivät tee muutoksia 
esitäytettyyn veroilmoitukseen, verotus päättyisi jo 
kesäkuussa.

16.8.2018
33
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Jotain positiivista?
- verotuksen joustava valmistuminen

• Muutos tarkoittaa myös sitä, että jäännösverojen periminen ja 
veronpalautusten maksatus aikaistuu

• Jos verotus päättyy jo kesäkuussa, niin veronpalautukset 
maksettaisiin verovelvolliselle elokuussa nykyisen joulukuun 
sijaan. 

• Koska veronpalautukset peritään veronsaajilta ja jäännösverot 
tilitetään veronsaajille, niin myös tilitykset aikaistuvat tältä 
osin. Tällä on suuria vaikutuksia kuntien verontilitysten 
jaksottumiseen eri kuukausien välillä.

16.8.2018
34



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Verotuksen joustava valmistuminen
- miten muutos vaikuttaa oman kuntasi tilitysrytmiin 
vuonna 2019?

35

https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotuksen-
joustava-valmistuminen-muuttaa-verontilitysten-jaksottumista
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KUNTIEN VEROTULOT  YHTEENSÄ KOKO MAA ,  Milj.€
TILIVUOSI 2017 2018** 2019** 2020**

Verolaji

Kunnallisvero 18 903 18 860 19 960 20 540

Muutos % 0,1 -0,2 5,8 2,9

Yhteisövero 1 869 1 920 2 060 2 140

Muutos % 21,5 2,7 7,3 3,9

Kiinteistövero 1 774 1 830 1 860 1 890

Muutos % 6,3 3,2 1,6 1,6

VEROTULOKSI KIRJATTAVA 22 546 22 610 23 880 24 570

Muutos % 2,0 0,3 5,6 2,9

16.8.2018
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Seuraava kehikkopäivitys heti 
budjettiriihen jälkeen

• Mahdollisimman pian budjettiriihen jälkeen kehikot päivitetään taas
» Vuodet 2020-2022 kaikkien verolajien osalta
» Ennakkotiedot per 20.8.2018
» Elokuun tilitykset

• Budjettiriiheen veroratkaisu jolla varmistetaan, ettei työn verotus 
kiristy millään tulotasolla
» Hallitusohjelman mukaisesti asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaamista 

jatketaan.  
» Kaikille tulotasoille toteutetaan indeksitarkistus ansiotuloveroperusteisiin 

hallitusohjelman mukaisesti

21.8.2018
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Veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille 
valtionosuusjärjestelmässä
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Kiitos mielenkiinnostanne!
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Mikko Mehtonen

Taloustorstai 16.8.2018

Kuntaliiton kysely hallitusohjelman ja kehyspäätöksen 
vaikutuksista kuntatalouteen

SÄÄSTÖKYSELY
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Mikä kysely?
• Kysely hallituksen päätösten vaikutuksista 

kuntien ja sairaanhoitopiirien talouteen
• Toisinto viime vuodelta
• Kysely on lyhyt
• Tuloksia hyödynnetään edunvalvonnassa

» Todelliset säästövaikutukset näkyväksi

16.8.2018
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Kyselyn sisältö
Kunnat ja kuntayhtymät:
• Työajanpidennys
• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen pienenemä ja 

kompensointi yksityiselle
• Sote-uudistuksen valmistelukustannukset ja sen vuoksi 

toteuttamatta jääneet uudistukset
• Omat talouden tasapainottamistoimet

SHP: Alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen ja kiky

16.8.2018
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Ohjeistus
• Osittain täytetty lomake otetaan myös vastaan
• Luvut täytetään nettona eli muutokseen liittyvät 

lisämenot ja -tulot sekä säästöt lasketaan yhteen 
(netotetaan)

•
Esimerkki 1: Kunta säästää vuodesta 2018 lähtien 
100 000 € vuosittain.

2018: + 100
2019: + 100
2020: + 100

16.8.2018
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Käykää vastaamassa (!)
• Vastaustilanne maanantaina:

» ~80 vastaajaa
» Väestöpeitto 2,9 miljoonaa

• Linkki kyselyyn:
https://bit.ly/2M4krZT

Vastausaikaa 17.8.2018 asti

16.8.2018
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Työvoima- ja yrityspalveluiden alueelliset (kuntavetoiset) kokeilut 
AJANKOHTAISKATSAUS 8-2018

Kokeilujen koordinaatiohanke , Mikko Kesä

Kuntaliiton Taloustorstai 16.8.2018
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Tampereen seudun kokeilu
Asiakasmäärät kokeilun alkaessa 22000.

Vastuu kaikista peruspäivärahaa ja 
työmarkkinatukea saavista asiakkaista.

Turun seudun kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun 

alkaessa 8 700.
Vastuu kaikista alle 25-
vuotiaista työnhakijoista 
sekä iästä riippumatta 

kaikista yhtäjaksoisesti 12 kk 
työttömänä olleista.

Kuopion seudun kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun alkaessa 
3 200.Vastuu yhtäjaksoisesti 12 

kk työttömänä olleista sekä 
monialaisen yhteispalvelun 

asiakkaista. Kuopion seudun 
kokeiluissa sovelletaan myös 

työelämäkokeilua.

Porin kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun alkaessa 2

800. Vastuu työmarkkinatukea 
työttömyyden perusteella vähintään 

200 päivää saaneilta sekä 
yhtäjaksoisesti 6 kk työttömänä 

olleista alle 25-vuotiaista 
asiakkaista. Porissa sovelletaan 

myös työelämäkokeilua.

Lapin kokeilu
Asiakasmäärä kokeilun alkaessa 
2 800. Vastuu yhtäjaksoisesti 12 

kk työttömänä olleista 
asiakkaista.

Kokeiluissa on laajennettu kuntien  toimivaltaa julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoamisessa: 
Kunta vastaa kokeilun asiakaskohderyhmän palveluprosessista ja julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden 

tarjoamisesta
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maakuntamalliin 

Kokeilun tavoite 
1: 

Tukea siirtymistä 
maakuntamalliin 

Kokeilun tavoite 2: 
Mahdollistaa asiakaslähtöisten palveluiden 

kehittäminen

Toimi-
vallan 
laajen-

taminen. 

HE 51/2017 VP  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta

Nykyistä parempi 
vaikuttavuus työllisyyden 

edistämisessä

Kustannussäästöt työttömyyden 
julkistaloudelle aiheuttamiin nykyisiin 

kokonaiskustannuksiin verrattuna

Tulevat 
maakunnat 
voisivat 
hyödyntää 
toimintamallien ja 
palveluhankintoje
n suunnittelussa

Tukee 
kasvupalvelu-
uudistuksen 
tavoitetta vastata 
asiakkaiden 
erilaisiin ja 
yksilöllisiin 
tarpeisiin. (HE 
35/2018)

Kokeilussa 
mukana oleville 
kunnilla 
mahdollisuus 
valmistautua 
tuottaja-rakenteen 
muutoksiin. 

Tietoa millaisilla 
palveluilla tai 
palvelukokonaisuuksilla 
voitaisiin parhaiten 
edistää työttömän 
työllistymistä

Asiakaslähtöisyydellä ja TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMISELLA tavoitellaan

Yhteiskunnallisena tavoitteena

Parantaa lähipalvelun ja 
kasvokkain annettavan palvelun 

saatavuutta kokeilukunnissa. 

Tavoittaa nykyistä paremmin myös ne 
työttömät, jotka ovat osittain tai kokonaan 

luopuneet aktiivisesta työnhausta 

Vaikuttaa työllisyysasteen 
nostamiseen

Vähentää pitkäaikais-
työttömyyttä

Parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja nuorten pääsyä työmarkkinoille



Kokeilun 
tuloksia 
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Työllistyneitä kokeiluasiakkaita 6-2018 
mennessä 16.836 
▹Palkkatuella 4240
▹välitetty töihin avoimille työmarkkinoille 2028, 
▹itse saanut työn avoimilta 10568

Asiakkaat saatu motivoitua palveluihin
▹ Asiakkaiden tarpeet arvioitu riittävän luotettavasti.
▹Tarpeita vastaavat palvelut saatu laajasti käyntiin. Palveluratkaisut  
monipuolistuneet, koska kunnilla valta myös JTYP-lain mukaisiin toimiin 
(KTT:n sijaan) 
▹Aktivointiasteissa iso kehitys, esimerkiksi Tampereen seudun 
kokeiluissa absoluuttiset henkilöt palveluissa 1-6/2018 kasvaneet 26%  
vuoden takaisesta  ja esimerkiksi kuntouttava työtoiminta 103,8 % !
▹Työmarkkinatukien nettosäästöt merkittävät.



Asiakkaat 
tyytyväisiä 
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Asiakastyytyväisyys erittäin korkeaa

▹Tampereen seudun kokeilu:

Vrt.  Suomen parhaat (NPS) brändit, 1. BMW = 73. Audi 70 = Valio 67, Iphone 59…. 

▹Kuopion seudun kokeilu, asiakkaiden suosittelutodennäköisyys  73 
% asiakkaista. Parhaimmat arvosanat tulleet asiakkaiden 
asiallisesta kohtelusta ja palveluun pääsyn nopeudesta. 

▹Asiakkaat tyytyväisiä kuntien työotteeseen ja 
palveluun (tai huolimatta siitä, että heitä palvellaan). 



Merkittäviä 
muita 
löydöksiä
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Kunnan hyödyntäminen palvelualustana. 

▹ Omat organisaation mahdollisuudet: kuntouttavaa, työkokeiluja ja 
palkkatukipaikkoja, työllistämisehto hankinnoissa, isot investointihankkeet….

▹ Luonteva yhteistoiminta oppilaitosten, vapaan sivistystyön ja 
elinkeinoelämän sekä järjestöjen kanssa. (Yhteistyö ≠ Lasku)

▹Asiakastuntemus, perheen ja elinkaaripalveluiden yhteensovittaminen, 
toiminnallisten tilojen ja foorumien hyödyntäminen palvelurajapinnoiksi (mm. 
hyvinvointikeskukset) – virastoista asiakkaiden keskuuteen.  

▹Kunta konseptina poikkeaa järjestäjä-tuottaja – mallista eikä nykymallia 
kannattaisi hukata. Se voi täydentää markkinapuutteita paremmin kuin 
tulevaisuuden palvelujärjestäjän ”oma tuotanto”, joka on keinotekoinen rakenne.

▹Kokeiluiden toimivaltuuksien puitteissa kunnat kykenisivät jatkossakin 
tuottamaan laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut vaikeammassa 
työmarkkina-asemassa oleville, kehittämään elinvoimaansa sekä hallitsemaan 
työttömyyden kuntataloudelle jatkossakin koituvia kustannuspaineita (mm. TMT-
maksu). 



Merkittäviä 
muita 
löydöksiä

51
Palveluprosessit suoraviivaistuneet

▹ Aito yhden luukun palvelu asiakkaalle

▹ TE- ja kuntavastuut yksissä käsissä, turhat viiveet ja ristiriitaisuudet 
karsiutuneet pois. 

▹Palveluketjut suoraviivaistuneet  (arvioiti – suunnitelma – palvelu – arvioinnin 
tarkentaminen – suunnitelman tarkentaminen – palvelu….) 

▹Osaaminen jalostunut. Ratkaisevaa näyttää olevan, että TE-taustainen ja  
kuntataustainen osaaminen päässeet saman työnjohdon alle ja synergiaan 
(ilman kilpailua) ja että TE-osaaminen pystytään jalostamaan kunta-alustalla. 

▹Julkistalouden kustannustehokkuus mm. toimintaa sekä rahan- ja 
vallankäyttöä kunnassa ei tarvitse valvoa, kuten markkinoita jatkossa tulee.  
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Toimivalta mahdollistanut palvelukehitykset 

▹Kuntien ”yleisen toimialan” mukaiset työllisyys- ja elinvoimapalvelut sopivat 
hyvin yhteen JTYP-lain mukaisiin palveluihin => näiden täysimääräisempi 
hyödyntäminen mahdollistunut.  

▹Kuntouttavan työtoiminnan tilalle (Kuopio, Pori) tullut työelämäkokeilu tuonut 
tavoitteellisuutta ja ”napakkuutta”

▹ Uudet asiakaslähtöiset ratkaisut aktiivimalliin. 

▹Innovatiiviset teknologiat tehostaneet (eivät korvanneet)  henkilökohtaista 
kasvokkaista palvelun. 

Merkittäviä 
muita 
löydöksiä



53

”
Harva hallituksen työvoimapoliittinen pilotti- tai kokeiluhanke on 
onnistunut näin hyvin . 

Silti työministeri on itsepintaisesti päättämässä kokeiluja vain siksi, 
etteivät ne tue tulevia hallintorakenteita. 

Kokeilujen jatko ja jopa laajentaminen olisi kustannusneutraali 
ratkaisu toteuttaa pitkäaikaistyöttömien palvelut tuloksekkaasti 
ainakin kaksi seuraavaa vuotta.  Nyt ne halutaan korvata yksityisen 
työnvälityksen piloteilla, jotka maksavat kymmeniä miljoonia lisää ja 
tavoittavat vain murto-osan kuntakokeilujen asiakasmääristä.
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Mikko Kesä 
0400 203 494 

mikko@mikkokesa.fi

Tilaa uutiskirje ja lue blogit: 

www.mikkokesa.fi/kesatyosta
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Taloustietojen raportointi – Päivitettyä 
tietoa!

Marja-Liisa Ylitalo
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Taloustietojen raportointi: aikataulu

• Taloustiedot raportoidaan 
Valtiokonttorille vuodesta 2021 alkaen
»Xbrl-muodossa
» http://www.valtiokonttori.fi/fi-

FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Kunta_ja_maakuntatalouden_
tietopalvelu

• Siihen asti nykyiseen tapaan 
Tilastokeskukselle

16.8.2018
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Taloustietojen raportointi: aikataulu

• Vuoden 2020 talousarviotiedot? 
»Valtiokonttorille?
»Xbrl-muodossa? 
»Siirtymäaikana kuten nytkin

• VM tiedottaa elokuussa tarkemmin

16.8.2018
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Lausuntopyyntö
• Lainsäädäntö taloustietojen tuottamisesta 

ja raportoinnista lausunnolla 11.9.2018
asti

• Ehdotukset lainsäädännön muutoksista, 
jotka ovat edellytyksenä kuntien, 
kuntayhtymien ja maakuntien 
talousseurannan ja raportoinnin 
automatisoidun mallin toteuttamiselle

• https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtiovarainministerio-pyytaa-lausuntoja-kuntien-ja-
maakuntien-taloustietojen-tuottamista-ja-raportointia-koskevasta-lainsaadannosta

16.8.2018
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Kuntien ja kuntayhtymien JHS-
suosituksia
• JHS 192 Tililuettelo – päivitetty

» Voimaan 1.1.2021
• JHS 200 Palveluluokitus

» Palautekierrokselle syys-lokakuussa, sitä ennen 
kommentteja minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi

• JHS 203 Kustannuslaskenta
• Lisätietoa: jhs-suositukset.fi ja 

kuntatietoluotsi.fi

16.8.2018
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Koulutusta ja seminaari

• Tilastokeskuksen Automatisoidun 
talousraportoinnin koulutusohjelma:
» 26. – 27.9. Helsinki
» 3. – 4.10. Turku
» 14. – 15.11. Tampere
» 21. – 22.11. Oulu
» http://www.stat.fi/tup/koulutus/talousraportoinnin-koulutusohjelma.html

16.8.2018
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Koulutusta ja seminaari

• VM:n Kuntatieto-ohjelman 
päättäjäseminaari 11.9.2018 Helsinki
» https://vm.fi/kuntatieto-ohjelmassa_tapahtuu#Kuntatieto-

ohjelman%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4j%C3%A4seminaari%2011.9.20
18

16.8.2018
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