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Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Lausuntopyyntönne 19.9.2018, HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle
valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Valtion vuoden 2019 TME - Kuntatalousohjelma
Kuntatalouden kokonaisuus vahva - vuonna 2019 heikkenee hallituksen toimenpiteistä johtuen
Vahva suhdannetilanne, kuntien omat tehostamistoimenpiteet ja valtion menoja hillitsevä finanssipolitiikka ovat vaikuttaneet siihen, että kuntatalous kokonaisuutena saavutti viime
vuonna historiansa parhaan tuloksen. Kuntien väliset erot säilyivät kuitenkin merkittävinä.
Keskeinen syy heikoimpaan asemaan jääneiden kuntien taloustilanteeseen on hallituksen toteuttamat valtionosuusleikkaukset.
Valtionosuusleikkaukset jatkuvat merkittävänä myös ensi vuonna. Valtion ensi vuoden talousarvioesityksen liitteenä olevassa kuntatalousohjelman tiivistelmään on kirjattu hallituksen arvio ensi vuoden valtion toimenpiteiden kuntatalousvaikutuksista:
”Valtionavut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018 verrattuna. Tästä suuri osa selittyy negatiivisella
kuntien ja valtion välisellä kustannustenjaon tarkistuksella”… ja edelleen
”Hallitusohjelman liitteen 6 mukaisten toimenpiteiden, joista merkittävimpiä ovat
erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, omais- ja perhehoidon kehittäminen
ja vanhuspalvelujen laatusuositus, toimeenpano jatkuu vuonna 2019. Näihin liittyen
peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään toimenpiteiden arvioituja säästöjä vastaavat vähennykset.”
Kuntaliitto on selvittänyt kahden eri kyselyn avulla keskeisimpien hallitusohjelmaan sisältyneiden kuntasäästöjen realisoitumista kunnissa. Selvitysten perusteella näyttää ilmeiseltä, että
kaavailtuja säästöjä ei olla saavuttamassa ja niihin liittyvät valtionosuusleikkaukset ovat valtaosaltaan perusteettomia.
Erikoissairaanhoidon keskittämisestä hallitus arvioi vuoteen 2020 mennessä saavutettavan
jopa 350 miljoonan euron säästöt. Vuoden 2019 tasossa säästöjä pitäisi kertyä 260 miljoonaa.
Kuntaliiton kyselyn mukaan säästöjä syntyy kuitenkin vain noin 10 miljoonaa. Säästöt työajan
pidentämisen johdosta, omais-ja perhehoidon kehittämisestä sekä vanhusten palvelusuosituksen toimeenpanon johdosta eivät myöskään ole lainkaan hallituksen arvion mukaisia, vaan
merkittävästi alemmalla tasolla.
Ottaen huomioon näiden toimenpiteiden ylimitoitetut säästötavoitteet
ja niihin jo ennakkoon sisältyvät valtionosuusleikkaukset sekä peruspalveluiden valtionosuuksista digikannustinjärjestelmään siirtyvä 30
miljoonan euron määräraha, valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen vuonna 2019 on budjettiesityksen perusteella Kuntaliiton arvion mukaan hallituksen esitettyä suurempi.
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Myös pm. Sipilän koko hallituskauden kuntiin kohdistuvien toimenpiteiden kuntatalousvaikutus
ajautuu edellä mainituista perusteista johtuen miinusmerkkiseksi, vaikka kuntatalousohjelman
viralliseksi arvioksi esitetään + 33 miljoonaa euroa.
Kuntatalouden lähtötilanne heikentynyt, menopaineet kasvavat
Kuntatalouden kehitysarvio on muotoutumassa kuluvana vuonna odotettua heikommaksi poikkeuksellisen suurten ennakonpalautusten vuoksi. Kuntien kunnallisverotilitykset vuonna 2018
ovat uusimpien arvioiden mukaan noin 600 miljoonaa euroa heikommat kuin vielä kevään
kuntatalousohjelmassa arvioitiin.
Menopaineita lähivuosille aiheuttavat palkankorotusten, erikoissairaanhoidon, useiden investointitarpeiden sekä peruskorjaustarpeet. Kuntaliiton kuntakysely osoittaa myös sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun lisäävän kuntien kustannuksia kuluvana vuonna noin 24 miljoonalla eurolla.
Vaikka kuntatalous kokonaisuutena on tällä hetkellä tasapainossa, ovat kuntien väliset erot
suuret. Kuntien rahoituksen tasapainotilaa kuvataan kuntatalousohjelmassa toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteen avulla. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu, että vuosina 2019
ja 2020 ainoastaan yli 100 000 asukaan kuntakokoryhmässä toiminnan ja investointien rahavirta on positiivinen, kun taas kaikissa muissa kuntakokoryhmissä se on negatiivinen kumpanakin vuotena.
Työllisyyskokeiluja jatkettava vuoden 2019 loppuun.
Talouden ripeä elpyminen on parantanut työllisyyttä, mutta työttömyys ei ole alentunut yhtä
ripeästi. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt korkealla tasolla. Työvoiman kohtaantoongelmat ja korkea työttömyys keskittyvät suurimmille kaupunkiseuduille, joista osa on alueellisten kokeilujen piirissä. Ne ovat lyhyessä ajassa saavuttaneet erittäin hyviä tuloksia. Kokeilualueilla yhteistyö eri toimijoiden kesken on kehittynyt suotuisasti ja toimintamallit ovat jo
vakiintuneet.
Tässä tilanteessa toimivia kokeiluja tulee jatkaa sen sijaan, että ne lopetettaisiin ja aiheutettaisiin tarpeeton ja työllisyyden edistämisen kannalta vahingollinen hallinnollinen myllerrys
varsinkin, kun kaavailtuihin kasvupalvelupilotteihin liittyvä lainsäädännön valmistelu uhkaa
siirtyä merkittävästi.
Kokeiluissa valmistaudutaan sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoon. Uudistusten nyt
siirtyessä ajallisesti, on luonnollista, että myös alueellisten kokeilujen toiminta-aikaa pidennetään vastaavasti.
Päätös kokeilujen jatkamisesta ei tuota lisäkustannuksia, vaikuttaa
koko julkistalouteen myönteisesti sekä tehostaa muiden työllisyyspanostusten vaikuttavuutta.
Erityisen merkittävää on vaikeasti työllistyvien tilanteen koheneminen
kokeilualueilla. Kokeilulta on realistista odottaa jopa 10.000 pääasiassa
pitkäaikaistyöttömän työllistämistä kahden seuraavan vuoden aikana.
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Valtion toimenpiteet vuonna 2019 –
kustannustenjaon tarkistus alentaa valtionosuutta
Tiivistelmä 1/2
= osa hallituksen budjettipäätöstä

Kokonaisuutena valtionapuihin kunnille osoitetaan ensi vuoden
talousarvioesityksessä 10,5 mrd. euroa, josta laskennallisten valtionosuudet ovat
9,5 mrd. euroa. Valtionavut vähenevät 3 prosenttia vuodesta 2018. Valtion
vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyvien toimenpiteiden arvioidaan
yhteensä heikentävän kuntataloutta 254 milj. euroa vuoteen 2018
verrattuna. Tästä suuri osa selittyy negatiivisella kuntien ja valtion välisellä
kustannustenjaon tarkistuksella. Valtio kohdistaa vuonna 2019 lisämäärärahaa
lastensuojeluun ja lapsiperheiden kotihoitoon 15 milj. euroa ja 1 milj. euroa
vanhusten kotihoitoon. Rintamaveteraanien kotona asumista tukeviin
palveluihin osoitetaan 40 milj. euroa. Lukiokoulutuksen uudistamiseen,
uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokoulutuksen laadun kehittämiseen
osoitetaan yli 10 milj. euroa. Varhaiskasvatuksen tasa-arvon ja
osallistumisasteen edistämiseen kohdennetaan 10 milj. euroa
valtionavustuksia. Avustuksen tavoitteena on pienentää ryhmäkokoja ja palkata
lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin. Kokeilua
viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jatketaan, ja siihen
kohdistetaan 5 milj. euroa.
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Tiivistelmä 2/2
= osa hallituksen budjettipäätöstä

Hallitusohjelman liitteen 6 mukaisten toimenpiteiden, joista merkittävimpiä
ovat erikoissairaanhoidon alueellinen keskittäminen, omais- ja perhehoidon
kehittäminen ja vanhuspalvelujen laatusuositus, toimeenpano jatkuu vuonna
2019. Näihin liittyen peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään
toimenpiteiden arvioituja säästöjä vastaavat vähennykset. Säästöjen
toteutuminen riippuu kuntien ja kuntayhtymien ratkaisuista sekä mahdollisuuksista
toteuttaa säästöjä aikaansaavia uudistuksia. Valtionosuuksia alentaa 213 milj.
eurolla valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, joka tehdään
vuoden 2016 tilastotietojen perusteella. Indeksikorotuksen jäädytys
vähentää 91 milj. eurolla peruspalvelujen valtionosuutta ja 14 milj. eurolla
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kunnille maksettavia
valtionosuuksia. Kevään julkisen talouden suunnitelman mukaisesti
kuntatalouden kannustinjärjestelmien valmistelua jatketaan. Vuoden 2019
talousarvioesitykseen sisältyy 30 milj. euron siirto peruspalvelujen
valtionosuudesta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Ensi
vaiheessa avustuksia on tarkoitus myöntää kunnille ja kuntayhtymille etenkin
henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisointiin. Käyttötalouden kustannusten
kannustinjärjestelmää koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan
syysistuntokaudella 2018. Tätä kannustinjärjestelmää on valmisteltu maakunta- ja
sote-uudistuksen jälkeisen kunnan tehtävä- ja kustannusrakenteeseen, joten se
voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.
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Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut
vähenevät 3 %
Kuntien ja kuntayhtymien valtionavut, milj. euroa

Laskennalliset valtionosuudet
VM, peruspalvelujen valtionosuus
OKM
Muut valtionavut
Valtionavut yhteensä

2017

2018

2019

9 539
8 606
933
1 000

9 627
8 577
1 051
1 199

9 538
8 491
1 047
965

10 539 10 826 10 502

Muutos
20182019,
%
-0,9 %
-1,0 %
-0,3 %
-19,5 %
-3,0 %

- Muiden valtionapujen vähentymistä selittää muun muassa maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun liittyvien valtionapujen siirtyminen vuonna 2019
kuntataloudesta maakunnille sekä hallituksen kärkihankkeiden päättyminen.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon (-2009 saakka) ja peruspalvelujen valtionosuuden (2010- alkaen)

Valtionosuusprosentin muutos
Vuoteen 2009 saakka
sosiaali- ja terveydenhuollon
valtionosuus (STM)

Vuodesta 2010 alkaen
kunnan peruspalvelujen
valtionosuus (VM)

36,00 %
vuonna 1993
24,20 %
vuonna 2000
34,64 %
vuonna 2009

Vuodesta 1993 alkaen
laskennallinen järjestelmä

25,37 %
vuonna 2019
(VM 14.9.2018)
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Peruspalvelujen valtionosuus vuonna
2019
•

•

Peruspalvelujen valtionosuuteen ehdotetaan 8 491 milj. euroa, joka
on 86 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa
talousarviossa.
Valtionosuutta vähentävät muun muassa:
»
»
»

•
•
•

hallitusohjelman mukaiset toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi (33 milj. euroa),
kilpailukykysopimukseen liittyvä valtionosuuden vähennys (29,5 milj. euroa
lisävähennystä vuoden 2018 tasoon verrattuna),
valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (213 milj. euroa).

Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei
tehdä indeksikorotusta vuodelle 2019 (säästö 91 milj. euroa).
Kuntien valtionosuuden harkinnanvaraiseen korottamiseen on
tarkoitus käyttää 10 milj. euroa.
Kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään siirretään 30 milj.
euroa.
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt

6

Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt

7
4.10.2018

Vuosien 2012-2019 leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen
valtionosuuteen, milj. €
Ko. vuoden uusi
valtionosuusleikkaus

-100
-300

-631

-631

-500
-700

Aikaisempien leikkausten
kumulatiivinen summa

-756
-1 118

-631

-900

-125

-756

-1 354

-1 394

-1 444

-1 444

-362

Indeksikorotusten jäädyttämisestä
johtuva leikkaus

-1100
-1 118

-1300
-1500

-236

-40
-1 394

-1700

-40
-35

-1 469

-50
-35
-75
-364

-1900

-77
-75
-492

-1 958

-2100

-2 128

-2300

-168
-75
-518
-59

-2 334

-2500
2012

2013

2014

2015

Sosiaali- ja terveystoimen
maksukorotusten (40 milj. €)
leikkaaminen kunnilta
valtionosuutta vähentämällä.

2016

2017

2018

2019

Indeksisidonnaisten menojen
75 milj. euron lisäleikkaus
Kiky-sopimukseen perustuva
leikkaus + ”Lex Lindström”
Kustannustenjaon tarkistuksen
ylimääräinen kiky-leikkaus (59
milj. €)
Digitalisaation
kannustinjärjestelmän leikkaus
(30 milj. €)
14.9.2018 / mm & sl

Valtion toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen
600

Milj. euroa

400

Sipilän hallituskausi

200
0
-200
-400
-600

yhteisvaikutus
+33 milj. €

-800
-93 -94 -95 -96 -97 -98 -99 -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
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Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus
kuntatalouteen Sipilän hallituskaudella
• Sipilän hallituskaudella 2016-2019 valtion
toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on ollut
VM:n mukaan +33 milj. €
• Kuntaliitto kysyi kunnilta hallituksen säästölakien
toteutumisesta sekä vuosina 2017 että 2018.
Molemmissa kyselyissä kunnat vastasivat säästöjen
jääneen murto-osaan.
• Sipilän hallituskaudella valtion toimien
yhteisvaikutus kuntatalouteen on siis VM:n arviota
pienempi.
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
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Rahoitusperiaatteen toteutuminen
Kuntatalousohjelmassa rahoitusperiaatteen toteutumista arvioidaan tarkastelemalla yksittäisen kunnan poikkeamaa
rahoituksellisesta tasapainosta (toiminnan ja investointien rahavirta) veroprosentiksi muunnettuna.
Laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine tai alentamismahdollisuus
Prosenttiyksikköä

2019
kuntien lukumäärä
82
40
50
54
226

2020
kuntien lukumäärä
92
37
51
50
230

Alentamismahdollisuus välillä 0-1

32

34

Alentamismahdollisuus välillä 1-2

24

19

Alentamismahdollisuus välillä 2-3

9

8

Alentamismahdollisuus yli 3

4

4

69

65

295

295

Korotuspaine yli 3
Korotuspaine välillä 2-3
Korotuspaine välillä 1-2
Korotuspaine välillä 0-1
Korotuspaine, yhteensä

Alentamismahdollisuus, yhteensä
Yhteensä

Vuonna 2019 laskennallista tuloveroprosentin korotuspainetta olisi kolmella neljäsosalla kuntia ja neljäsosalla kuntia korotuspaine
olisi yli 3 prosenttiyksikköä.
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
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Poimintoja budjettiesityksestä
•

•
•
•
•

Palkkatuen käyttöä yrityksissä lisätään. Palkkatuen maksatusten
käsittelyaikoja lyhennetään ja prosessia yksinkertaistetaan. Yrityksille
maksetaan palkkio, jos määräaikainen työsuhde muuttuu palkkatukijakson
aikana toistaiseksi voimassa olevaksi tai yritys palkkaa työttömän palkkatuella
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tarkoitukseen osoitetaan 5 milj.
euroa vuonna 2019
Hallitus on päättänyt nostaa järjestöille suunnatun 100 prosentin palkkatuen
enimmäismäärää 4 000 henkilötyövuoteen
Osana kasvupalvelupilotteja kehitetään yksilöllisiä työkykyprosesseja
pitkään työttömänä olleille henkilöille, jotta he työllistyisivät
TE-toimistoissa otetaan käyttöön henkilöstön määräaikainen
tulospalkkio, jotta edistetään pitkään työttömänä olleiden työllistymistä.
Tarkoitukseen varataan 1 milj. euroa vuonna 2019
Hallitus päätti perustaa valtakunnallisen työkykyohjelman, jonka tarkoitus on
kehittää pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn sekä kuntoutustarpeen
yksilöllistä tunnistamista hyödyntäen asiakkaan monialaista palveluverkostoa
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
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•

•

•

•

Välityömarkkinoiden kehittymistä pyritään vauhdittamaan julkisten
hankintojen avulla. Tässä yhteydessä selvitetään, voiko kunnille ja tuleville
maakunnille asettaa lakiin velvoitteen lisätä julkisten hankintojen
työllistämisvelvoitteen käyttöä ja vaikeasti työllistettävien palkkaamista
valtiolle, kuntiin ja maakuntiin
Työvoimapolitiikan resurssien riittävyyden turvaamiseksi jatketaan
palkkatuetun työn ja starttirahan rahoittamista työttömyysturvamenoista
vuodelle 2019 ja myös maakuntauudistuksen yhteydessä vuodesta 2021
eteenpäin
Hallitus panostaa 3 milj. euroa nopeasti toteutettaviin alueellisiin
seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta tukeviin
hankkeisiin, joiden rahoitukseen myös alueen kunnat ja yritykset osaltaan
sitoutuvat. Mallia otetaan ns. siltasopimuksesta
Hallitus on päättänyt toteuttaa ikääntyneiden työttömien kertaluonteisen
eläketuen. Tuen piiriin pääsisi halutessaan 60 vuotta täyttänyt ja viisi
vuotta työttömänä ollut henkilö odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
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Turun seudun kokeilu

Tampereen seudun kokeilu
Asiakasmäärät kokeilun alkaessa 22000.
Vastuu kaikista peruspäivärahaa ja
työmarkkinatukea saavista asiakkaista.

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.

Asiakasmäärä kokeilun
alkaessa 8 700.
Vastuu kaikista alle 25vuotiaista työnhakijoista
sekä iästä riippumatta
kaikista yhtäjaksoisesti 12 kk
työttömänä olleista.

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
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt
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Epäselviä ja keskeneräisiä asioita
•
•
•
•
•
•
•

Julkinen työvoima- ja yrityspalvelulaki/ muutosesitykset
Kasvupalvelulaki
Kasvupalvelun tiedonhallinta/ kuntien tiedonsaantimahdollisuudet
Monialainen yhteispalvelu
Kuntouttava työtoiminta
Kuntien osarahoittama työmarkkinatukimaksu
Työllisyyspalveluiden rahoitus

•
•

Miten hyvät käytännöt voisi siirtää tulevaan?
Mitkä ovat viranomaistehtäviä ja mitä kaikkea voidaan ulkoista?

•

Mitkä ovat jatkossa kuntien mahdollisuudet toimia työllisyyden
edistämiseksi?
Onnistuva Suomi tehdään lähellä
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