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MISSIO:

Kunnat luovat
perustan
asukkaidensa hyvälle
elämälle.
Kuntaliitto tekee työtä,
jotta kunnat onnistuvat
tehtävissään.

VISIO:

VAIKUTTAVA KUMPPANI KUNNILLE
1. Vaikuttavuus on kuntien kestävyyttä
2. Vaikuttavuus on suunnan näyttämistä
3. Vaikuttavuus tehdään erilaistuville kunnille
4. Vaikuttavuus tehdään verkostoissa
5. Vaikuttavuus vaatii uudenlaista osaamista

”

Onnistuva
Suomi
tehdään
lähellä

6. Vaikuttavuus vaatii vakaata taloutta

ARVOT JA MEILLE TÄRKEÄT TOIMINTATAVAT
Askeleen edellä - Yhteistyötä yli rajojen - Avoin toimintakulttuuri
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Kuntien
erilaistuminen
puhuttaa

 Kaupungistuminen ja kuntien erilaistuminen tulee jatkumaan
 Turun yliopisto selvittää parhaillaan perustuslain reunaehdot
lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiselle eri tavoin erilaisissa
kunnissa. Voisiko kunnilla olla erilaisia tehtäviä?

 Kuntaliitto käynnistää laajan selvityksen siitä, mitä haasteita ja
mahdollisuuksia kaupungistuminen ja alueellisen erilaistumisen
eteneminen tuo Suomelle ja erilaisten kuntien
toimintaedellytyksille.
 Ministeri Paatero asetti loppukesästä kuntalain muutostarpeita
selvittävän työryhmän. Tarkoitus on arvioida kuntien hallintoa sekä
kuntien yhteistoimintaa. Taustalla halu lisätä
joustomahdollisuuksia ja tehostaa hallintoa.

3

Kuntatalouden tilanne on historiallisen heikko
 Kuntatalousohjelma julkistettiin 7.10.  Kuntatalouden
tasapainottamiseksi tarvitaan lähes kaksi miljardia
euroa
 Lakisääteiset eurot palautuvat ensi vuonna
 kilpailukykysopimuksen ja määräaikaisten
indeksijäädytysten päättyessä kunnille palautuu noin
miljardi euroa
 uudet tehtävät ja veroperustemuutokset on luvattu
kompensoida täysimääräisesti

 Verotukseen tehdyt järjestelmämuutokset, kuten
tulorekisteri ja verokorttiuudistus, vaikuttavat kuntien
verotulokertymiin ja hankaloittavat talouden
suunnittelua.

Kuntaliitto seuraa
taloustilannetta ja valvoo
kuntien etuja

 Hieman helpotusta luvassa  Ensi vuodelle budjetoituja
kompensaatioita on aikaistettu tälle vuodelle 237
miljoonaa euroa
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Verouudistuksista johtuva kertymävaje oikenee
pääosin vuonna 2020
 Tulorekisteri-ilmoitusongelmien osuus vajeesta on
Verohallinnon selvityksen mukaan noin 13 % ja
kertymävajeen loppuosa johtuisi verokorttiuudistuksesta ja muista mahdollisista tekijöistä.

Kunnallisveron "rytmihäiriö"
103,0 %
102,0 %
101,0 %

 Verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa
korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa
tehtävissä ennakonpidätyksissä.

100,0 %

 loppusyksyn aikana kertymävaje odotetaan kasvavan
edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota
laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset
ansiorajat ylity laajasti

97,0 %

Verovuoden
maksettava vero
Todennäköinen
kertymä
verovuodelta

99,0 %
98,0 %

Tilitetty kunnallisvero

96,0 %
95,0 %
94,0 %

 vuoden 2019 kertymävajeeksi olisi uudistusten
johdosta mahdollisesti muodostumassa jopa 600700 miljoonaa
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Keskeisiä Antti Rinteen hallitusohjelman
kuntapäätöksiä: täysimääräinen kompensaatio
Antti Rinteen
hallitusohjelma
(3.6.2019)

Kuntaliiton
alustava
arvio

Erotus

Sitova hoivamitoitus 0,7:ään ympärivuorokautisen hoivan yksikössä

70

227

-157

Peruspalveluiden saatavuus (hoitotakuun kiristäminen)

50

115

-65

Kotihoidon ja omaishoidon resurssointi

45

Asiakasmaksulain uudistaminen

45

Uudistuksen kustannusvaikutus, milj. euroa

Lisähuomioita

Sosiaali- ja terveyspalvelut, yhteensä 270 milj. euroa

Erotus

Osaaminen ja sivistys, yhteensä 201,5 milj. euroa
Oppivelvollisuuden pidennys 18-ikävuoteen ja maksuton toinen
aste

107

183

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan vahvistaminen

18

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
YHTEENSÄ

14,5
470

-76

Haarukka 200-250 milj. euroa. HE 233 milj. euroa,
kustannuslisäys jo budjetoidun lisäksi 163 milj. euroa
Oletuksena on ollut +1000 htv:tta lääkäreiden
palkkaamiseen
Kotihoidon resurssien riittävyyden ja omaishoidon
kehittämisen osalta ei ole avattu toimintaprosesseja,
joille voidaan laskea hinta.
Lakimuutoksen laajuus (maksuttomuuden
laajentaminen, maksujen kohtuullistaminen)
ratkaisee lisämäärärahan tarpeen.
Kustannukset riippuvat toteutusmallista.
2011 jälkeen toteutettujen rahoitusleikkausten osuus
edelleen 100 M€.
Kustannukset riippuvat toteutustavasta.

Erotus

Ns. Islannin malli. Toimenpiteet avoinna.
Tulevaisuusinvestointeihin 2020-2022 40 M€ ja
pysyvä rahoitus 14,5 M€. Tilastoja
harrastustoiminnan rahoituksesta ei ole.

-298
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Esitys hoitajamitoituksesta
herättää
kysymyksiä

 Kuntaliitto pitää nykyistä
0,5:n hoitajamitoitusta
riittävänä.
 0,7-mitoitus ei takaa
lisähoitajia Kuntaliiton
laskelmien mukaan
vähimmäismitoituksen
nosto edellyttää 5 000 uutta
henkilöä. Sellaista määrää
uutta henkilöstöä ei ole
mahdollista saada
suunnitellussa aikataulussa.
 Mistä saamme rahat? Jos
rahat järjestyvät, mistä
saamme hoitajat?
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Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät
 Hallitus käynnistää ensi keväänä
työllisyyden kuntakokeilut, joissa kunta
vastaa työnhakijoiden palveluprosessista
ja työllisyyttä edistävien palvelujen
tarjoamisesta.
 Kokeiluun voi hakea ELY-alueella
yksittäinen kunta tai useampi kunta
yhdessä.

 Kuntaliitto tukee kokeilusta kiinnostuneita
kuntia järjestämällä kaksi
työllisyysklinikkaa, joissa käydään läpi
työllisyyskokeilua, siihen hakeutumista ja
valmistautumista.
 Ensimmäinen klinikka järjestettiin
Helsingissä Kuntatalolla 16.10 ja toinen
Tampereella 13.11.

 Kokeiluun mukaan tulevien kuntien
asukasmäärän oltava vähintään 30 000.
 ELY-keskuksen alueella kokeiluihin voisi
siirtyä enintään noin 40 % TE-toimiston
työnhakija-asiakkaista.
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Uusi Hansel - Julkisten hankintojen osaaminen on
nyt koottu yhteen yhtiöön
 Kaikki julkishallinnon yhteishankinnat on mahdollista hoitaa
Hanselista
 Hansel Oy:n omistajat ovat 2.9.2019 alkaen
valtiovarainministeriö (65 %) ja Suomen Kuntaliitto ry (35
%). Omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankintojen
henkilökunta siirtyvät Hanseliin vanhoina työntekijöinä.
 Yhdistyminen mahdollistaa kilpailutuksissa yhtenäisemmät
toimintatavat, mikä helpottaa myös pienten yritysten
osallistumista julkisiin tarjouskilpailuihin.
 Markkinoiden toimivuutta edistetään yhteishankinnoissa
esimerkiksi jakamalla niitä alueellisesti tai useammille
tavaran- ja palveluntoimittajille, jotta kilpailua syntyisi
mahdollisimman paljon. Hankintoja kilpailutetaan edelleen
myös paikallisesti.
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Kannustamme kaikkia hyödyntämään
Kuntaliiton tekoälyyn perustuvaa
Kysy jääviydestä -palvelua.
Palvelu on tehty käyttöösi ja avuksesi –
vinkkaa myös kaverille!
Palvelun löydät osoitteesta:

https://www.kuntaliitto.fi/laki/esteellisyys

Seuraa työmme etenemistä
 TOP 3 Kuntaliitosta –uutiskirje
 Kahden viikon välein ilmestyvässä
uutiskirjeessä kerromme Kuntaliiton
tärkeimmät uutiset
 Voit tilata kirjeen osoitteesta
kuntaliitto.fi/uutiskirjeet

 Kuntaliitto.fi
 Verkkosivuiltamme löydät asiantuntijatietoa
kunnista, uusimmat uutiset, tiedotteet,
lausunnot, kannanotot ja blogit.

 Seuraa ajankohtaista keskustelua
Facebookissa ja Twitterissä @Kuntaliitto.

Muista myös Sotetulevaisuuspäivä Kuntatalolla
4.12.2019
Kuntaliiton sote-tulevaisuuspäivä on
tarkoitettu erityisesti kuntajohtajille, kuntien ja
kuntayhtymien sote-johtajille, johtaville
luottamushenkilöille sekä muille uudistuksen
parissa työskenteleville asiantuntijoille.
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Kiitos!
Anna palaute: www.menti.com
Syötä koodi: 91 75 22

Seuraa ja osallistu #maakuntatilaisuudet2019
Följ och delta # landskapsbesok2019

kuntaliitto.fi
Onnistuva Suomi tehdään lähellä

PL 200, 00101 Helsinki
Kuntatalo, Toinen linja 14
00530 Helsinki

