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Kertaa Kuntaliiton 
pääekonomistin 
palstalta 
ajankohtaisimmat 
kuntatalousasiat 
Taloustorstaiden 
välissä!

Kuntajaosto 
hyväksynyt 11.6. 
liitetieto-ohjeen.

Talousennusteita 
päivitetään pitkin 
kesää.

Yksityisten ja julkisten 
eläkkeiden 
yhdistämistyö jatkuu.



Liity Kuntaliiton 
Talouslistalle ja saa 
ajankohtaisimmat 
kuntatalouspostit 
suoraan omaan 
sähköpostiisi!

Julkisen talouden 
suunnitelma ja 
kuntatalousohjelma 
julkaistaan MA 7.10.2019.

Taloustorstai EXTRA: 
Kuntien taloushallinnon 
automatisointi 28.5.2019

Kuntataloustilasto 
julkaistu 31.5. Seuraava 
julkaisu 9/2019.



Kuntaliitto 
varovaisen 
toiveikas 
pääministeri 
Antti Rinteen 
hallituksen 
ohjelmaan.

Kunnille lailla 
säädettävien uusien 
ja laajenevien 
tehtävien riittävä 
rahoitus huolettaa.

Kuntien menot 
vaikuttavat kasvavan 
hallitusohjelman myötä 
650-700 milj. euroa.

Vajausta hallitus-
ohjelman kustannus-
arvioihin on noin       
250 milj. euroa.



Kuntatalouden tasapainottamisurakka

Määräaikaisten
leikkausten
päättyminen

Tasapainotus
kuntatalouden
kriisiytymisen

pysäyttämiseksi

Hyvää ja 
kaunista 
hallitus-

ohjelmasta

+XXX
milj. €
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Erotus

-256

Erotus

-76

Keskeisiä Antti Rinteen hallitusohjelman 
kuntapäätöksiä 
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Uudistuksen kustannusvaikutus, milj. euroa
Antti Rinteen 

hallitusohjelma 
(3.6.2019)

Kuntaliiton 
alustava 

arvio
Sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteensä 270 milj. euroa

Sitova hoivamitoitus 0,7:ään ympärivuorokautisen hoivan yksikössä 70 200
Peruspalveluiden saatavuus (hoitotakuun kiristäminen) 50 100
Kotihoidon ja omaishoidon resurssointi 45
Asiakasmaksulain uudistaminen 45

Osaaminen ja sivistys, yhteensä 201,5 milj. euroa

Oppivelvollisuuden pidennys 18-ikävuoteen ja maksuton toinen aste 107 183
Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen 18
Oppilas- ja opiskelijahuollon vahvistaminen, sitova mitoitus toisen 
asteen opiskelijahuollon palveluihin 29

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 17 Suuruusluokka oikea

Ryhmäkokojen pienentäminen varhaiskasvatuksessa 16 Suuruusluokka oikea

Harrastusmahdollisuus koululaisille 14,5
Vahvistetaan suomi/ruotsi toisena kielenä (S2) –opetusta
varhaiskasvatuksessa velvoittavaksi

YHTEENSÄ 470

Erotus

-130

-50

Lisähuomioita

Haarukka 200-250 milj. euroa. 

Henkilöstön saatavuus saattaa aiheuttaa
lisäkustannuksia

Hallitusohjelmassa ei avata tätä linjausta.

Kustannukset riippuvat toteutusmallista

Kustannukset riippuvat toteutustavasta

Tilastoja harrastustoiminnan rahoituksesta ei ole

Lapsimäärä vähäinen



Asiantuntijapalvelut

Kuntatalouden terveystarkastus

 Kuntatalouden terveystarkastuksen avulla 
kunnan taloutta ja elinvoimaisuutta arvioidaan 
useiden muuttujien näkökulmasta. Muuttujilla 
havainnollistetaan paitsi kunnan omaa 
kehitystä myös sen sijoittumista verrattuna 
muihin kuntiin.

Analyysi perustuu tuoreimpiin tilastotietoihin 
sekä Kuntaliiton asiantuntijoiden havaintoihin ja 
näkemyksiin.

Lue lisää:
 www.kuntaliitto.fi/taloudenterveystarkastus

Erityisen 
hyödyllistä oli kun 
Kuntaliiton 
asiantuntija kävi tiedot 
läpi valtuutettujemme 
kanssa. 

PALVELUN SISÄLTÖ

OPTIO

1. Talouden nykytilanteen arviointi
2. Luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon 

haastattelut
3. Talouden ja taustatekijöiden analyysi
4. Tarkastustulosten esittely

Kunnan talouden kestävyys tulevaisuudessa

Minnamaria Korhonen
Erityisasiantuntija

Kunnan tukena talouden arvioinnissa
alkaen

4000 €

+358 9 771 2162 
minnamaria.korhonen@kuntaliitto.fi



Kutsu Kuntaliiton asiantuntija kylään
- ja järjestetään kuntatalouspäivä koko porukalle!

 Kerää kokoon 5-10 lähiseudun kuntaa

 Kutsu paikalle sekä viranhaltijat että 
päätöksentekijät

 Kustannustehokas tapa syventyä 
yksityiskohtaisemmin juuri oman alueen 
talousasioihin asiantuntijan tuella
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Oulun seudun kunnat 4.6.2019 Kempeleessä

12:00 Julkisen talouden ja kuntatalouden tilannekuva

 Hallitusohjelman kuntatalouslinjaukset

 Oulun seudun kuntien taloustilanteet tilinpäätösten ja 
tunnuslukujen valossa

 Mitä vuoden 2020 taloussuunnittelussa on erityisesti 
huomioitava?

14:00 Keskeiset muutokset verotuloissa ja valtionosuuksissa

 Verotulojen ennustaminen

 Valtionosuudet 2020

 Kuntatalouteen vaikuttavien uudistusten tilannekatsaus

15:30 Tilaisuus päättyy

Esimerkki 
ohjelmasta



FCG kouluttaa!
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Tapahtumat

• Hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi 29.-30.8.2019 Helsinki

• Sopiminen perusopetuksessa 3.9.2019 Tampere + LIVESTREAM

• Kotikuntalaskutus sosiaali- ja terveydenhuollossa 1.10.2019 Helsinki

• Sivistystoimen neuvottelupäivät 1.-2.10.2019 Helsinki

• Laskentafoorumi 2019 10.-11.10.2019 Helsinki

• Verotulo Hotline 6.11.2019 Helsinki + LIVESTREAM

• Sijoitettujen perusopetuksen laskutus 19.11.2019 Tampere ja 3.12.2019 Helsinki

• Kunnan verotulot ja valtionosuudet 26.-27.11.2019 Helsinki + LIVESTREAM?

Koulutusohjelmat

• Kunnan ja kuntayhtymän laskentatoimen koulutusohjelma alkaa 5.-6.9.2019

• Kunnan ja kuntayhtymän taloushallinnon perusteet -koulutusohjelma alkaa 17.-18.9.2019



MAKSUTON
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Taloustorstait 
• TO 13.6.2019
• TO 22.8.2019
• TO 10.10.2019

Lisätiedot ja aihetoiveet:
• kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen, 

sanna.lehtonen@kuntaliitto.fi , p. 050 575 9090 
• tutkimussihteeri Tuija Valkeinen, 

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

Kuntaliiton Taloustorstai
- ajankohtaistietoa kuntien taloudesta



kuntaliitto.fi
PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

Kiitokset 
mielenkiinnosta!
Sanna Lehtonen
050-5759090
Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi
@lehtonenKL


