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Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin sisältyy myös ammatillisen koulu-
tuksen reformi, johon liittyy lähes 200 milj. euron kokonaissäästötavoite. Yh-
teistyö Kuntaliiton ja kuntakentän kanssa on tarpeen kärkihankkeiden valmiste-
lussa ja toteuttamisessa. 

Selonteosta on nähtävissä, että valtiontalouden sopeutustoimia kohdistuu vuo-
sina 2016 - 2019 opetus- ja kulttuuritoimeen painottuen koulutukseen. Kuntiin 
kohdistuvat menosäästöt opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla vaikuttavat 

varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulu-
tuksen rahoitukseen. Lisäksi valtionosuusrahoituksen indeksikorotusjäädätykset 
vuosina 2016- 2019 leikkaavat kuntien valtionosuusrahoitusta sekä peruspalve-
luiden että opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen osalta. Valtion-
osuusrahoituksen tasoon vaikuttavat edelleen myös aiemmin päätetyt valtion-
osuusleikkaukset. 

Selon teon mukaan vuoteen 2019 mennessä perusopetuksen valtionavustuksiin kohdennetaan 
45 milj. euron säästö ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta vähennetään 118 milj. euroa. 

Työvoimapoliittisen koulutuksen hankintaan varattua määrärahaa, 90 milj. euroa, siirretään 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuonna 2018. Lisäksi asiakasmaksujen korotus-
ten tekeminen mahdollistetaan opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla. 

Opetus- ja kulttuuritoimeen, erityisesti koulutukseen, kohdistuu jo aiemmin 
tehtyjen valtionosuusrahoituksen leikkausten sekä vuosien 2016- 2019 sopeu-

tustoimenpiteiden vuoksi merkittävä rahoituksen väheneminen. Lakisääteisten 
palvelujen ja hyvinvointia edistävien lainsäädäntöön perustuvien palveluiden 
järjestäminen edellyttää rahoitusperiaatteen toteutumista. 

Perusopetuksen valtionavustusten vähentäminen heikentää kuntien opetuksen 
järjestämiseen kohdistettavaa rahoitusta. Kuntaliitto tähdentää ensisijaisena 
valtionapurahoituksena riittävän valtionosuusrahoituksen tärkeyttä lakisääteisen 
opetuksen järjestämiseksi. 

Kuntaliitto kannattaa työvoimapoliittiseen koulutukseen varatun määrärahan 
siirtoa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ajallisesti yhdessä amma-
tillisen koulutuksen reformin kanssa.  

Päivähoitomaksujen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmak-
sutulojen korottamismahdollisuus yhteensä 80 milj. eurolla vahvistavat kuntata-
loutta. Kuntien tulee kuitenkin saada itsehallintoon kuuluvaa päätösvaltaa kun-

nallisista palveluista aiheutuvien asiakasmaksutulojen osalta. 

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos sekä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen 
muutos yli 3-vuotiaiden lasten osalta 1.8.2016 lukien vähentävät peruspalveluiden valtion-
osuusrahoitusta. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutoksen vuosittainen kokonaissäästö-
arvio on 62 milj. euroa, jolloin peruspalveluiden valtionosuusrahoitusta vähennettäisiin 15,9 
milj. euroa.  

Kuntaliiton arvio päivähoito-oikeuden muutoksen kokonaissäästöstä on enim-

millään 36 milj. euroa. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että eri toimenpiteiden sääs-
tövaikutuksia ei yliarvioida, sillä julkisen talouden tasapainoa ei voida saavuttaa 
olettamuksilla, jotka eivät ole toteutettavissa. 

 

 Huomioitavaksi valtionrahoitustarpeita 

Selonteossa ei ole huomioitu turvapaikanhakijoiden opetus- ja kulttuuripalvelui-
den järjestämiseen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kiinteistöjen 

peruskorjausinvestointeihin tarvittavan valtionrahoituksen puutteellisuutta. 

Turvapaikanhakijoiden määrän arvioidaan tällä hetkellä nousevan 30 000 henki-
löön. Palvelutarpeen lisäystä ei vielä ole huomioitu opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksessa. Varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuspalveluiden sekä aikuisille 
suunnattavien kotouttamis-, kieli- ym. koulutuksen sekä kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluiden järjestämistarve lisäävät myös opetus- ja kulttuuripalvelujen 

kustannuksia. Valtion rahoitus ei kata riittävästi kaikilta osin palveluiden järjes-
tämisestä aiheutuvia kustannuksia.  
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LIITE 1 

Valtionosuusleikkausten vaikutukset kuntien peruspalveluiden valtion-
osuusrahoitutukseen vuosina 2012-2019




