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Hallituksen kehysriihi 10.-11.4.2018 –
Kehysriihen kuntia koskevat päätökset
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Lähde: Valtioneuvoston tiedotemateriaali 11.4.2018 

Julkisen talouden suunnitelma, kuntatalousohjelma, 
taloudellinen katsaus julkaistaan perjantaina 13.4.2018
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Mikä oli kehysriihen lopputulos?
• Valtion budjettitalouden menot 55,1 mrd. € vuonna 2019

» Edelliseen kehyspäätökseen verrattuna menot lähes samalla tasolla
• Valtion tulot 53,8 mrd. € vuonna 2019

» Suhdannetilanne on kasvattanut tuloja edelliseen kehyspäätökseen verrattuna
• Nettolainanotto 1,3 mrd. € vuonna 2019

» Kehyskauden alussa velkaantuminen pienenee, mutta kääntyy 2021 jälleen 
kasvuun puolustusvoimien hankintojen vuoksi

• Paikallishallinto saavuttaa sille asetetun rahoitusasematavoitteen 
(nettolainanotto alle -0,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen) 

• Julkisen talouden 4 mrd. euron sopeutustoimet saavutetaan, jos 
hallituksen säästöihin lisätään kuntien omat henkilöstösäästöt 

12.4.2018Minna Punakallio, lähde kehysriihitiedote



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Mitä uusia kuntapäätöksiä hallitus linjasi?
• Varhaiskasvatukseen tasa-arvoavustus 10 milj. euroa vuonna 2019. 

» Avustuksella pienennetään ryhmäkokoja ja palkataan lisähenkilöstöä 
haasteellisilla alueilla toimivissa päiväkodeissa.

• 5-vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatuskokeilua laajennetaan ja 
jatketaan 2019. Hallituksen lisämääräraha on 5 milj. euroa.

• Toisen asteen opiskelijoille oppimateriaalilisä, joka toteutetaan 
opintorahan kautta. 

• Lukiouudistuksen toteutusta rahoitetaan 4 milj. eurolla vuonna 
2021 ja 8,5 milj. eurolla vuonna 2022

• Ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen opiskelu varhaistuu. 
Uudistuksen kustannus täysimääräisenä on 12 milj. € v. 2021 

• Kulttuurin valtionosuusjärjestelmään ja harkinnanvaraisiin 
avustuksiin osoitetaan lisämäärärahaa 7 miljoonaa euroa.

12.4.2018Minna Punakallio, lähde kehysriihitiedote
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Mitä uusia kuntapäätöksiä hallitus linjasi?
• Toteutetaan 2019 kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmä, johon 

varataan 40 milj. euroa. Rahoitus otetaan valtionosuusjärjestelmän sisältä. 
• Toteutetaan 2021 kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä. 

Järjestelmään varataan aluksi 50 milj. euroa ja summa kasvaa 100 milj. 
euroon vuonna 2022. Rahoitus otetaan valtionosuusjärjestelmän sisältä. 

• Toteutetaan 2021 kuntien rakennuskannan kehittämisen ja tilojenkäytön 
tehostamisen kannustinjärjestelmä. Järjestelmään varataan aluksi 50 milj. 
euroa ja summa kasvaa 100 milj. euroon vuonna 2022. Rahoitus otetaan 
valtionosuusjärjestelmän sisältä. 

• Valinnanvapauspiloteille 100 milj. euroa lisärahoitusta. Yhteensä pilotteihin 
kohdistetaan 200 milj. euroa.

• Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyöhön osoitetaan 95 milj. euroa 
vuonna 2019. Digimuutosohjelman rahoitukseen varataan noin 98 milj. 
euroa vuonna 2019. 

12.4.2018Minna Punakallio, lähde kehysriihitiedote



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Mitä Kuntaliitolle jäi hampaankoloon?

12.4.2018

• Kehyspäätöksen työllisyyslinjausten yhteydessä ei saatu varmuutta siitä, 
voivatko esimerkiksi Tampereen ja Turun seutujen kuntaperusteiset kokeilut 
jatkua.

• Kuntaliitto on pettynyt siihen, että varhaiskasvatuksessa päädyttiin 
jakamaan jälleen muutaman miljoonan avustuksia, eikä kiinnitetty huomiota 
sektoria vaivaaviin mittaviin valtionosuusleikkauksiin, eikä laajenevien 
tehtävien täysimääräisiin kustannuksiin.

• Kehysriihessä ei saatu tietoa kuntasektorin kaikista valtionosuuslinjauksista, 
mutta valtionosuusjärjestelmään suunniteltavien kannustinjärjestelmien 
aikataulutus, mittava suuruusluokka, kriteeristö ja rahoitus kuntien 
valtionosuusjärjestelmän sisältä huolestuttavat. 

• Valtion toimet kuntien korjausvelan umpeen kuromiseksi loistavat jälleen 
poissaolollaan

• Maakuntien omien arvioiden mukaan perusvalmistelutyöhön tarvittava 
rahoitus vuonna 2019 on yhtensä noin 118 milj. euroa. ICT-toimiin varattu 
rahoitus jää huomattavasti maakuntien arvioimasta rahoitustarpeesta, joka 
on yhteensä 249 milj. euroa vuonna 2019.

Minna Punakallio
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Lue Kuntaliiton koko kehystiedote täältä

12.4.2018Minna Punakallio
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Kehysriihen tunnelmia


