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Peruspalveluohjelman ministerityöryhmä 
Valtiovarainministeriö 

Peruspalveluohjelmaa valmistelevan ministerityöryhmän kokous 18.3.2015 

Suomen Kuntaliiton näkemyksiä kuntatalousohjelmaan ja sen valmisteluun 

Kuntatalousohjelma ja sen valmistelu 

Suomen Kuntaliitto on pitkään kannattanut julkisen talouden ohjauksen kehittämistä niin, että 
edellytykset tasapainoiselle julkiselle taloudelle ja rahoitusperiaatteen toteutumiselle kunta-
taloudessa realisoituvat.  

Nyt valmisteltu kuntatalousohjelma on olennainen osa ensimmäistä julkisen talouden suunni-
telmaa. Myös rahoitusperiaatteen tulkinnasta on saatu perustuslakivaliokunnasta lisäselvyyttä. 
Jotta uuden ohjausjärjestelmän tavoitteet voivat toteutua, välttämätöntä on, että valmistelu 
tehdään riittävässä aikataulussa valtio- ja kuntayhteistyönä, niin että kuntakentän näkemyk-
set otetaan huomioon.  

Toteutuneet aikataulut ovat tällä ensimmäisellä kierroksella olleet aivan liian kireät eikä riittä-
viä mahdollisuuksia vuoropuhelun käymiselle ja palautteelle ole ollut. 

Nyt valmisteltu tekninen kuntatalousohjelma ei täytä Suomen Kuntaliiton näkemyksiä hyvästä 

yhteisestä valmistelusta ja prosessista.  

Ohjelma antaa kuitenkin hyvän pohjan jatkaa yhteistyötä julkisen taloutemme ja sen osana 
kuntatalouden vakauttamiseksi. 

Kuntaliitto yhtyy kuntatalousohjelmassa esitettyihin näkemyksiin kuntatalouden tilasta ja nä-

kymistä. Tulevaa kehitystä arvioidaan myös niin sanotun painelaskelman avulla. Koska siinä ei 

ole otettu huomioon kuntien mahdollisia sopeutustoimia, laskelma on suuntaa antava eikä sitä 

voida pitää varsinaisena ennusteena.  

Erityisen tärkeätä tämän ensimmäisen kuntatalousohjelman jälkeen tehtävässä kuntatalous-

ohjelmassa on kuntataloudelle asetettava rahoitusasematavoite. Kuntaliitto pitää tärkeänä, et-

tä se asetetaan kunnallisen kirjanpidon termein pidemmälle aikavälille ottaen huomioon suh-

dannenäkymät ja tarkoituksenmukainen sopeutumisaika. Koko julkisen talouden tarkastelussa 

julkisen talouden tilaa arvioidaan luonnollisesti kansantalouden kirjanpidon käsittein. 
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