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milj. euroa Julkinen talous Valtio Kunnat Sotut/Tyel

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Opetus, tiede ja kulttuuri -178 -466 -511 -541 -556 -681 -137 -265 -291 -299 -302 -40 -200 -220 -243 -254 0 0 0 0 0

Sosiaali- ja terveyspalvelut -71 -181 -281 -361 -451 -451 -22 -34 -47 -56 -66 -38 -135 -222 -294 -374 -11 -11 -11 -11 -11

Asiakasmaksut, sakot ym. -243 -322 -322 -322 -322 -322 -83 -98 -98 -98 -98 -160 -224 -224 -224 -224 0 0 0 0 0

Sosiaalietuudet -437 -710 -770 -800 -860 -920 -132 -303 -337 -348 -378 -71 -90 -116 -135 -165 -234 -317 -317 -317 -317

Maa- ja metsätalous -29 -48 -60 -70 -70 -70 -29 -48 -60 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elinkeinoelämä -76 -145 -221 -315 -332 -266 -76 -145 -216 -307 -324 0 0 -5 -8 -8 0 0 0 0 0

Asuminen ja ympäristö -42 -55 -59 -59 -59 -84 -42 -55 -59 -59 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liikenne -15 -15 -15 -135 -135 -135 -15 -15 -15 -135 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yleinen järjestys, turvallisuus 48 48 28 3 3 3 48 48 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sotilaallinen maanpuolustus 45 69 92 110 130 135 45 69 92 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ulkoasianhallinto, kyt ym. -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hallinto- ja ICT-menot -43 -81 -133 -176 -179 -179 -43 -81 -133 -176 -179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indeksijäädytykset -70 -284 -621 -1064 -1094 -1094 -124 -404 -780 -1227 -1257 55 124 174 195 195 0 0 0 0 0

Yhteensä -1 409 -2 489 -3 173 -4 030 -4 225 -4 364 -909 -1 631 -2 216 -2 961 -3 035 -255 -525 -614 -708 -829 -245 -328 -328 -328 -328

* pav = pitkän aikavälin vaikutus
Huom: Finanssisijoitusmenot eivät sisälly laskelmaan, sillä niitä ei lueta julkisen talouden menoihin kansantalouden tilinpidossa.

Huom2: Taulukossa osa säästövaikutuksista on arvioitu hyvin karkealla tasolla ja vaikutusarviot täsmentyvät jatkovalmistelun myötä. Nämä on merkitty harmaalla värillä.
Näiden toimenpiteiden vaikutus sisällytetään julkisen talouden suunnitelmaan valmistelun ja arvioiden täsmentyessä. Vastaavasti alennetaan kokonaiskehystä.

Liite 6   Hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet, 27.5.2015



16 Opetus ja kulttuuri

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Varhaiskasvatus
Subjektiivisen päivähoito-
oikeuden rajaaminen 
(28.90.30), vaihe 1

Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan puo-
lipäiväiseksi silloin kun toinen vanhemmista 
hoitaa perheen toista lasta äitiys-, isyys- tai hoi-
tovapaalla tai kotihoidontuella. Vastaava rajaus 
yksityisen hoidon tukeen.

HE-luonnokset ovat valmiit. Jos niihin ei teh-
dä muutoksia, voitaisiin ne antaa pikaisella-
kin aikataululla lisäbudjettilakeina. Alun perin 
näiden oli tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Nyt 
aikataulu voisi olla liian nopea, koska perheiden 
tulee yleisesti hakea päivähoitopaikkaa 4 kk en-
nen sen tarvetta ja mahdollisia virkavapauksia 
ym. 2 kk ennen niiden suunniteltua alkamista. 
Esim. elokuun alussa alkavasta hoitosuhteesta 
pyritään usein tekemään päätökset kesäkuussa.

HE-luonnokset val-
miit, voisi tulla voimaan 
1.1.2016 (taulukossa vuo-
den 2016 vaikutus perus-
tuu tähän ajoitukseen)

-24 -24 -24 -24 -24 -24 -6 -6 -6 -6 -6 -18 -18 -18 -18 -18

Subjektiivisen päivähoito-
oikeuden rajaaminen 
(28.90.30), vaihe 2

Päivähoito-oikeuden rajaaminen puolipäiväi-
seksi myös vanhemman ollessa työttömänä.

Työttömyyden osalta rajauksen ei tulisi olla 
ehdoton vaan perustua työttömyyden kestoon 
(esim. 3kk). Rajaus vaikuttaisi oletettavasti 
myös kustannusvaikutusarvioon.

-30 -30 -30 -30 -30 -8 -8 -8 -8 -23 -23 -23 -23

Päivähoito / varhaiskasva-
tus (28.90.30)

Nostetaan päivähoidossa yli 3-vuotiaiden las-
ten ja kasvattajien määrän suhdetta 1/7:stä 
1/8:aan.

Edellyttää päivähoito-
asetuksen muutosta. 
Mahdollista saattaa voi-
maan 2016, mutta kus-
tannusten aleneminen ei 
todennäköisesti toteutuisi 
heti täysimääräisesti.

-30 -50 -60 -75 -75 -8 -13 -15 -19 -22 -37 -45 -56

Päivähoito / varhaiskasva-
tus (28.90.30)

Mahdollistetaan kunnille toteuttaa esiopetuk-
sessa olevan lapsen hoito maksullisena kerho-
toimintana.

Kunnat voisivat totettaa esiopetuksessa olevan 
lapsen hoidon päivähoidon sijaan edullisempa-
na kerhotoimintana, mistä syntyisi säästövai-
kutuksia

Edellyttää perusope-
tuslain ja päivähoitolain 
muuttamista. Voisi tulla 
voimaan 2017. 

-5 -10 -25 -25 -25 0 0 0 0 -5 -10 -25 -25

Peruskoulu
Perusopetuksen ryhmä-
koot (29.10.30)

Luovutaan perusopetuksen ryhmäkoon pienen-
tämiseen myönnettävistä valtionavustuksista

Ei edellytä säädösmuu-
toksia. 

-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

Yleissivistävän koulutuk-
sen avustukset (29.10.30)

Luovutaan osittain muista yleissivistävän kou-
lutuksen laadun parantamiseen myönnettävistä 
avustuksista (laadun kehittäminen, koulutuk-
sellinen tasa-arvo, kerhotoiminta, oppimisym-
päristöt ym.)

Ei edellytä säädösmuu-
toksia. 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

toisen asteen koulutus
Rakenteelliset uudis-
tukset

Sitoudutaan 190 milj. euron säästötasoon 
julkisessa taloudessa vuodesta 2017 alkaen.
Toimenpiteet voivat koostua monesta eri toi-
menpiteestä.  Mikäli toisen asteen reformeista 
on saatavissa myöhemmin enemmän säästöjä 
kirjataan ne rakenteellisten uudistusten tavoi-
tetasoa täyttäväksi siltä osin kuin VM:n arvion 
mukaan tunnistetaan vaikutuksia.  Lisäksi ta-
voitellaan merkittävimpiä pidemmän aikavälin 
rakenteellisia säästöjä reformistisilla uudis-
tuksilla. 

190 M€ säästön jako kuntien ja valtion osuuksiin 
hankala tehdä ennen kuin rakenteellisen uudis-
tuksen toteutuksesta tai välittömistä säästö-
toimista on täsmällisempää tietoa. Tässä hyvin 
karkeasti rahoitusosuuksien mukaan tauluk-
koon laitettu jako tulee siis vielä muuttumaan.

2017 lukien -190 -190 -190 -190 -190 -80 -80 -80 -80 -110 -110 -110 -110
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Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Muut toisen asteen toimenpiteet
Oppisopimus (29.20.21, 
29.30.32)

Poistetaan nuorten oppisopimuksen laajenta-
miseen myönnettäviin avustuksiin varattu lisä-
rahoitus vuodesta 2018 alkaen. Lisärahoituksen 
poistamisella ei ole vaikutusta oppisopimus-
koulutuksen perusrahoitukseen.

2014-2017 kehyspäätöksessä suunnattiin lisä-
rahoitusta nuorten oppisopimuskoulutuksen 
vahvistamiseen tarkoituksena luoda oppisopi-
muskoulutukseen ennakkojakso sekä kokeilla 
joustavaa siirtymistä oppilaitosmuotoisesta 
ammatillisesta koulutuksesta oppisopimuskou-
lutukseen säilyttäen yksikköhinta oppisopimus-
koulutuksessa oppilaitosmuotoisen koulutuk-
sen tasolla sekä monipuolistaa työssäoppimi-
sen toteutustapoja koulutuksen järjestäjien ja 
työpaikkojen yhteistyössä. Näihin tarkoituk-
siin on varattu myönnettäväksi avustuksia yht. 
18,7 M€/v.

Ei edellytä säädösmuu-
toksia. Rahoitus on tar-
koitettu määräaikaiseksi, 
mutta se sisältyy kehys-
pohjaan. Kehyspäätöksen 
2014-2017 yhteydessä 
linjattiin, että hankkeiden 
ja rahoituksen jatkosta 
päätetään v. 2017. 

-19 -19 -19 -19 -18,7 -18,7 -18,7

Ammatillinen peruskou-
lutus (29.20.30, vaikuttaa 
myös 29.30.31, 29.30.32)

Muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus-
lain 23 b § siten, että edellisellä vaalikaudella 
päätettyjen säästöjen sekä ammatillisen koulu-
tuksen poistojen takuukorotuksen päättymisen 
vaikutus yksikköhintaan toteutuu täysimääräi-
sesti siten kuin HE 304/2014 perusteluissa on 
tarkoitettu.

Määräaikainen ammatillisen koulutuksen pois-
tojen takuukorotus päättyy v. 2015. Korotuksen 
poistumisen vaikutus ammatillisen peruskou-
lutuksen yksikköhintaan ei kuitenkaan toteu-
du täysimääräisesti 1.1.2016 voimaan tulevan 
OKRL:n 23 b §:n muotoilun vuoksi, jossa tode-
taan yksikköhinnan olevan vähintään vuoden 
2015 tasossa. 
 
Poistojen takuukorotusten poistumisvaikutus 
on jo kertaalleen sisällytetty hallituksen lakiesi-
tykseen talvella 2015, mutta epähuomiossa mi-
tätöitynyt toisen lakiesityksen kautta.

Edellyttää opetus- ja kult-
turitoimen rahoituslain  
23 b §:n muutosta. Voisi 
tulla voimaan vuodes-
ta 2016.

-39 -39 -39 -39 -39 -39 -16 -16 -16 -16 -16 -22 -22 -22 -22 -22

Korkeakoulut
Korkeakoulut (29.40.50, 
29.40.55) määrärahat

Korkeakoulujärjestelmä ja tutkimustoiminnann 
kustannustehokkuuden parantaminen ja hal-
linnon sekä korkeakouluverkon rationalisointi 
panostaen tutkimuksen ja koulutuksen laadun 
turvaamiseen. Näistä odotettavat kustannus-
hyödyt huomioidaan valtion rahoituksen vä-
hennyksenä. Samalla korkeakoulujen rahoitus-
malleja kehitetään siten, että ne palkitsevat 
valmistumisen nopeudesta ja koulutuksen laa-
dusta (mm. työllistymiskriteeri).  
 
Yliopistojen itsehallintoa kunnioittaen pää-
töksenteko kustannussäästön toteuttamisen 
edellyttämistä toimista jätetään korkeakouluil-
le. Rahoituksen vähennystä ei kuitenkaan tule 
kohdistaa sellaiseen toimintaan, mikä merkitsisi 
opetuksen ja tutkimuksen heikentymistä, vaan 
erityisesti talous-, henkilöstö-, tieto- ja opetus-
hallintoon. OKM huolehtii osaltaan tulossopi-
muksin säästöjen ja toimenpiteiden kohdistu-
misesta korkeakoulujen hallintoon.

Korkeakoulut voivat päästä vastaaviin kustan-
nussäästöihin mm.: 
- kokoamalla talous- ja henkilöstöhallinton-
sa yhteen palvelukeskukseen (esim. Certia, 
Palkeet, tms.) 
- karsimalla hallinnon päällekkäisyyksiä (mm. 
palvelukeskusten sekä tiedekuntien, laitosten 
ja keskushallinnon välillä), mikä johtaa hallinto-
henkilöstön osuuden pienenemiseen kokonais-
henkilöstöstä 
- yhteistyöllä it-järjestelmien hankinnassa ja 
kehittämisessä sekä mahdollisesti kokoamalla 
perustietotekniikka yhdelle toimijalle Valtorin 
tapaan 
- tiivistämällä yliopistojen ja ammattikorkea-
koulujen yhteistyötä tukipalveluissa, kirjastois-
sa ja kielikoulutuksessa 
- muuttamalla aiempien opintojen hyväksiluku-
käytäntöjä väljemmiksi 
- vahvistamalla korkeakoulujen erikoistumista 
ja keskittymistä sekä rationalisoimalla korkea-
kouluverkkoa.

Edellyttää yliopistolain 
muutosta rahoituksen 
tason ja kielikoulutuksen 
yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen  yhteisjär-
jestämisen osalta.

-75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75 -75
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Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Korkeakoulututkinto Parannetaan alemman korkeakoulututkinnon 
työelämälähtöisyyttä. Tavoitteena on, että 
merkittävä osa opiskelijoista siirtyisi työelä-
mään jo kandidaatintutkinnolla.  Päivitetään 
kelpoisuusehtoja.

Nopeuttaisi työelämään siirtymistä ja vähen-
täisi korkeakoulutuksen kustannuksia ja opin-
totukimenoja.  
Käytettävissä ei ole aineistoa, jonka perusteella 
voitaisiin arvioida kuinka paljon maisterin tut-
kinnon suorittaminen uudistuksen seurauksena 
vähenisi. Arviossa on tehty tekninen oletus, että 
maisterin tutkinnon suorittaminen vähenisi 20 
prosentilla: yliopistoille syntyisi n. 50 M€ sääs-
tö vuositasolla, opintotukimenoista säästyisi 
25 M€ ja nopeampi työmarkkinoille siirtymi-
nen parantaisi julkisen talouden tasapainoa 
n. 50 M€.

-125

Erityinen valtionrahoi-
tus Helsingin yliopiston 
ja Itä-Suomen yliopiston 
opetus- ja tutkimustoi-
mintaan (29.40.52)

Luovutaan Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen 
yliopistolle korvamerkitystä rahoituksesta, joka 
vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta 
saadun tulon perusteella maksettua yhteisöve-
roa ja apteekkimaksua.

Muutosta vastaavasti ollaan jo aiempien pää-
tösten mukaisesti luopumassa Aalto-yliopiston 
lisärahasta, joka on linjattu siirrettäväksi kaik-
kien yliopistojen kilpailtavaksi vuoteen 2020 
mennessä. 

Edellyttää yliopistolain 
muutosta. Vuoden 2015 
tilinpäätöksen mukainen 
erityisrahoitus maksetaan 
v. 2016, joten tästä voita-
neen luopua aikaisintaan 
vuodesta 2017. 

-30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

tutkimus
Suomen Akatemia Leikataan Suomen akatemian avustusvaltuuksia 

10 milj. eurolla 2016 lukien.
-3 -5 -10 -10 -10 -3 -5 -10 -10

* pitkän aikavälin vaikutus Yhteensä -178 -466 -511 -541 -556 -681 -137 -265 -291 -299 -302 -40 -200 -220 -243 -254 0 0 0 0 0
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Sosiaali- ja terveyspalvelut

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

työikäiset aikuiset
AURA-kuntoutus Lakkautetaan AURA-kuntoutus vuoden 2016 

alusta eli ennenkuin sitä ehditään käynnistä-
mään. 
 
AURA-kuntoutus on 2016 alusta voimaan tuleva 
uusi määräraha, johon on yhdistetty Aslak ja 
TYK-kuntoutus (työkykyä ylläpitävä kuntoutus), 
johon on tarkoitus käyttää 20,6 M€ vuodessa.  
Rahoitetaan sairaanhoitovakuutksesta, jossa 
valtion rahoitusosuus on 44,9 % ja vakuutet-
tujen 55,1 %   

HE  s2015 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -9 -9 -9 -9 -9 -11 -11 -11 -11 -11

Vanhukset
Vanhuspalvelujen henki-
löstömitoituksen tarkis-
taminen

STM:n ja Suomen Kuntaliiton 2013 julkistamaa 
laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaami-
seksi ja palvelujen parantamiseksi tarkistetaan 
siten, että tehostetussa palveluasumisessa ja 
vanhainkodeissa henkilöstön ehdoton vähim-
mäismäärä olisi 0,40–0,50 hoitotyöntekijää / 
asiakas (nykyisin 0,50). Terveyskeskusten vuo-
deosastojen pitkäaikaishoidossa suositus säilyi-
si tasolla 0,60–0,70 hoitotyöntekijää / asiakas.   
Laatusuosituksen muita perusteita henkilös-
töön mukaan laskettavista oppisopimuskoulu-
tettavista, sosiaali- ja terveydenhuollon opis-
kelijoista sekä ilman sosiaali- ja terdenhuollon 
ammatillista koulutusta olevista henkilöistä 
tarkistetaan siten, että näihin ryhmiin kuuluvat 
henkilöt olisivat nykyistä väljemmin perustein 
hoitotyöntekijän asemassa.

Tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainko-
deissa nykyisin hoidossa olevista ikäihmisistä 
noin puolet tarvitsee erityisen paljon hoitoa 
ja palveluja, joten henkilöstömitoituksen väl-
jentäminen voisi koskea enimmillään n. 50 % 
asiakkaista. Jos arvioidaan, että 0,1 %-yksikön 
lievennys merkitsisi kaikkien hoidossa olevi-
en osalta n. 200 M€ säästöä/v, olisi säästö-
potentiaali siten puolet tästä eli n. 100 M€/v. 
Käytännössä henkilöstön määrän mitoitus tar-
kistuisi asteittain ja jäisi todennäköisesti hie-
man em. potentiaalia pienemmäksi.  

-25 -50 -70 -70 -70 -6 -13 -19 -19 -19 -37 -51 -51

Byrokratia
Sosiaali- ja terveyden-
huollon suunnitteluvel-
voitteiden vähentäminen

Muutetaan seuraavat palvelusuunnitelman laa-
dintavelvoitteet siten, että suunnitelmat laadi-
taan vain kunkin sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakkaan palvelutarpeen sitä edellyttäessä:  
- suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 
(vanhuspalvelulaki 5 §),  
- sosiaalihuollon palvelu-, hoito-, kuntoutus 
tai muu vastaava suunnitelma (sosiaalihuollon 
asiakaslaki 7 §) ja 
- tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta 
tms. koskeva suunnitelma (potilaslaki 4a §) 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on paljon yk-
silökohtaisia asiakkaan tai potilaan oikeuksiin 
ja palveluihin liittyviä suunnitteluvelvoitteita, 
jotka sitovat henkilökunnan työaikaa ja aiheut-
tavat merkittäviä kustannuksia. Arvio kuntien 
kustannusten säästöstä 5-15 M€/v.
 
Myös kuntien muut vastaavat suunnitteluvel-
voitteet eri hallinnonaloilla tulisi arvioida ja vel-
voitteita lieventää.

-10 -10 -10 -10 -10 0 0 0 0 -10 -10 -10 -10
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Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Erikoissairaanhoidon 
kustannuserojen pienen-
täminen 

Erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemi-
seksi otetaan käyttöön kannustinjärjestelmä, 
jossa vuosittain maksetaan sairaanhoitopii-
reille tai vastaaville erikoissairaanhoidon  toi-
mijoille kannustetukea, jos niiden aluekohtai-
silla korjaustekijöillä (esim. sairastavuudel-
la, ikärakenteella, väestötiheydellä ja roolilla 
valtakunnallisessa keskittämisessä) tarkistetut 
asukaskohtaiset käyttökustannukset ylittävät 
enintään 15 %:lla maan keskiarvotason. Mitä 
suurempi mainitun tavoitetason alitus on, sitä 
suurempi on kannustetuki kuitenkin niin, että 
yksittäinen toimija ei voi saada yli puolta ko-
ko kannustetuesta. Lisäksi kannustinpalkkion 
saavat toimijat, jotka merkittävästi kykenevät 
parantamaan kustannustehokkuuttaan, elleivät 
ne saa palkkiota jo 15 %-säännön perusteel-
la. Kannustetukeen varataan 250 M€ / vuosi. 
Samalla määrällä vähennetään kuntien valti-
onosuuksia. 

-50 -100 -150 -200 -200 -50 -100 -150 -200

Alueellisen erikoissairaan-
hoidon järjestämisen
tehostaminen 

Erikoissairaanhoidossa säädetään kunnil-
le velvoite ohjata tiettyjä vaativia leikkauk-
sia (erikseen säädettäviä teko-nivel-, aivo-, 
sydän-, kaihi-, syöpä-, vatsa- yms. leikkauksia) 
sairaanhoitopiirissään tai muualla sellaisil-
le terveydenhuollon yksiköille, jotka täyttävät 
tietyt osaamista tukevat vähimmäiskriteerit. 
Terveydenhuoltolain 45 §:n nojalla annetun 
erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja 
keskittämisestä annetun asetuksen (336/2011) 
4 §:ää alueellisesti keskitettävästä erityistason 
sairaanhoidosta tarkistetaan siten, että siinä 
säädetään em. mukaisesti tarkemmin keskitet-
tävän erityistason sairaanhoidon sisällöstä ja 
hoitoa antavista yksiköistä. 

Tavoitteena on, että alueellisesti keskitettävää 
hoitoa annettaisiin esim. enintään 2 yksikössä 
kunkin sairaanhoitopiirin alueella.  
 
Kuntien kustannusten säästön karkea vaikutus-
arvio on asteittain kasvava ja suuruusluokaltaan 
alkuvaiheessa n. 50-100 M€, mutta säästövai-
kutus voisi olla pidemmällä aikavälillä merkittä-
västi suurempikin. Ei sisällytetä alkuvaiheessa 
kehykseen, vaan sitten, kun tarkemmat kustan-
nusvaikutukset selviävät. 

-50 -75 -100 -110 -150 -150 -13 -19 -25 -28 -38 -38 -56 -75 -83 -113

Yhteensä -71 -181 -281 -361 -451 -451 -22 -34 -47 -56 -66 -38 -135 -222 -294 -374 -11 -11 -11 -11 -11



21

Asiakasmaksut, sakkotulot ym.

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Sosiaali- ja terveyspal-
velujen asiakasmaksujen 
korotus

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta, palveluasumi-
sesta, kotiin annettavista palveluista ja muista 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista pe-
rittäviä asiakasmaksuja korotetaan. Samassa 
yhteydessä valmistellaan (sosiaalihuoltolakiin 
perustuvan) kunnallisen palveluasumisen ja 
kotona annettavien palvelujen asiakasmaksuja 
koskevat säädösmuutokset siten, että saadaan 
aikaan valtakunnallisesti mahdollisimman yh-
denmukaiset maksujen määräytymisperusteet.

Esim. vanhusten laitoshoidon maksut n. 190 M€ 
ja terveyskeskusten ikääntyneiden vuodeosas-
tohoidon maksut n. 150 M€. 
Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon maksutuloksi 
2013 on arvioitu n. 150 M€.  
Jatkovalmistelussa voidaan soveltuvin osin 
käyttää pohjana STM:n työryhmän loppuraport-
tia (2015:7).

Korotusten jakautumi-
sesta päätetään STM:n 
valmistelun pohjalta TAE 
2016:n yhteydessä

-150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150

Päivähoitomaksut Voidaan toteuttaa joko nostamalla nykyisiä 
maksuja tai tuomalla mukaan uusi ylin mak-
suluokka. Samalla selvitetään 0-maksuluokan 
tarkoituksenmukaisuus ja kannustinloukku-
ongelmat.

Lisää kuntien maksutuloja. Tässä oletettu, että 
valtionosuuksia ei vähennettäisi maksutulon 
kasvua vastaavasti.

Edellyttää sosiaali- ja 
terveydenhuollon asia-
kasmaksuista annetun 
lain (734/1992) muutosta. 
Voisi tulla voimaan elo-
kuussa 2016. 

-54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54 -54

Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta

Ajantasaistetaan koululaisten aamu- ja ilta-
päivätoiminnasta perittävät maksut ja samalla 
laajennetaan ja tiukennetaan maksujen peri-
mättömyysmahdollisuutta esim. sosiaali- ja ter-
veydenhuoltolain 11 § (13.3.2003) vastaavasti. 
Enimmäismaksu olisi 570 tunnin osalta 120 €/
kk ja 760 tunnin osalta 160 €/kk. Perittävälle 
maksulle voitaisiin säätää myös alaraja, joka oli-
si esim. korotettu 10 €/kk nykytasoon nähden, 
jolloin vähimmäismaksu olisi 70€/kk tai 90 €/kk 
ilman säädettyä ylärajaa. 

10 €:n korotus maksuun lisää maksukertymää 
arviolta n. 5 M€/v. Kunta päättää ap/ip-toimin-
nassa perittävistä maksuista laissa asetetun 
enimmäismäärän puitteissa. Enimmäismaksun 
korotus lisäisi kuntien tuloja, mikäli kunnat ko-
rottaisivat maksuja.

Edellyttää perusopetus-
lain 48 f §:n muutosta 
(19.12.2003/1126). Voisi 
tulla voimaan 2016.

-10 -20 -20 -20 -20 -20 -10 -20 -20 -20 -20

Maksut ulkomaisille 
korkeakouluopiskelijoille 
(29.40.50)

Otetaan käyttöön lukukausimaksut  EU/ETA-
alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopis-
kelijoille 
 
Hyöty jätetään korkeakouluille

Edellyttää stipendijärjestelmän luomista EU/
ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoil-
le. Stipendijärjestelmässä tulee huomioida alla 
oleva opintojen nopeuttamiseen tähtäävä toi-
menpide siten, että vaikutus stipendinsaajiin 
vastaa muille opiskelijoille opintojen lopussa 
tulevaa maksua.

HE-luonnos valmisteltu, 
oli lausuntokierroksel-
la syksyllä 2014. Ehdotus 
edellyttäisi pieniä muu-
toksia em. HE:een. Voisi 
tulla voimaan syksyllä 
2016 alkavaan koulutuk-
seen tai pidemmällä val-
mistautumisajalla 2017 
syksyllä alkavaan koulu-
tukseen.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sakkotulot ja tulot hallin-
nollisista maksuseuraa-
muksista (12.39.01)

Muutetaan L  756/2010, siten että ko. laissa 
eri rikesakkojen määrä kaksinkertaistetaan ja 
nostetaan yläraja 115 eurosta 230 euroon sekä 
liitännäisen menettämisseuraamuksen yläraja 
1000 eurosta 2000 euroon.  
 
Korotustarvetta tarkastellaan seuraavan ker-
ran v. 2017.

Rikesakkojen euromäärät on viimeksi tarkistet-
tu yli 15v. sitten. Vaikka rikesakkoja nostettai-
siin 2-kertaisiksi jäävät ne silti yleiseurooppalai-
sesti alhaisella tasolle. 
 
Rikesakkoja  annetaan vuosittain n. 300 000 
kpl:ta, lähinnä liikennerikkomuksista. 

-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
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Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Sakkotulot, päiväsakkojen 
korottaminen 
(12.39.01)

Muutetaan L 808/2007 siten, että ko. laissa päi-
väsakon rahamääränä pidetään yhtä kolmas-
kymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä 
kuukausitulosta (nykyisin kuudeskymmenes-
osa). Eli sakot kaksinkertaistuisivat. Alimman 
päiväsakon määrä nostetaan 6 eurosta 12 eu-
roon. Yksityiskohtaisemman valmistelun yhtey-
dessä voidaan lieventää kaksinkertaistamisvaa-
timusta, jos  esimerkiksi kustannustehokasta 
kameravalvontaa lisäämällä voidaan saavuttaa 
osa halutusta lisätulotasosta.

-48 -63 -63 -63 -63 -63 -48 -63 -63 -63 -63

Korotetaan tuomioistuin-
ten perimiä maksuja ja 
laajennetaan maksulli-
suuden soveltamisalaa  
(12.25.10)

Tuomioistuinmaksuja (tuomioistuinten 
oikeudenkäyntimaksut ja hakemusasioiden 
käsittelystä perittävät maksut) korotetaan ja 
maksullisuuden soveltamisalaa laajennetaan. 
Muutoksilla toteutetaan tuomioistuinmak-
sutulojen vähintään 20 %:n kokonaisvastaa-
vuus tuomioistuinten kokonaismenotasosta.  
Muutosten tuloja lisääväksi vaikutukseksi 
arvioidaan 15 M€ vuodessa. Tulojen lisäykses-
tä pääosa kertyisi oikeudenkäyntimaksuista 
(n. 9 M€). 

Säännösmuutosten voimaantulo 2016 alusta 
(työryhmä jo tehnyt pykälämuutosehdotuksen 
tuomioistuin-maksulaiksi ja siihen liittyviksi 
säännöksiksi)

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Yhteensä -243 -322 -322 -322 -322 -322 -83 -98 -98 -98 -98 -160 -224 -224 -224 -224 0 0 0 0 0
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Sosiaalietuudet

Vaikutus julkisen talouden kustan-
nuksiin, yht, milj. euroa

Vaikutus valtion kustannuksiin, 
milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta sotu- 
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Opintotuki (29.70.55) - Säästötavoitteena on 70 milj. euroa vuoteen 
2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä 150 milj. 
euroa. 
- Opintorahan, asumislisän ja lainan taso on ol-
tava vähintään 1100 euroa. 
- Lainahyvitys säilyy taloudellisten reunaehto-
jen puitteissa. 
- Opintotukikuukausien määrää rajataan. 
Opintotuki voi olla yksi- tai useampiportainen.

Uudistus astuu voimaan 
syksyllä 2016

-20 -50 -70 -90 -150 -20 -50 -70 -90

Asuminen
Eläkeläisten asumistuki Eläkeläisten asumistuki sopeutetaan vastaa-

maan yleistä asumistukea eli järjestelmät yh-
distetään.

Kelasta saadun arvion mukaan eläkkeensaajan 
asumistuen muuttaminen yleiseksi asumistuek-
si säästäisi 123 milj. euroa  (-480 eläkkeensaa-
jan asumistuki, +349 yleinen asumistuki, +8 
toimeentulotuki).

Voimaan 2016 alusta sitä 
mukaan kun tukipäätök-
siä annetaan.

-40 -123 -123 -123 -123 -123 -40 -123 -123 -123 -123

Takuueläke Takuueläkkeen tasokorotus 30 M€ 2016 lukien 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Asumistuen perusteiden 
tarkistaminen

Budjettivaikututeisia säästöjä yleisiin asumistu-
kimenoihin 25 milj. euroa. (Nettovaikutus, sis. 
toimeentulotukimenojen kasvun.)

Muutokset tukeen tehdään aina vuositarkistuk-
sen yhteydessä, joten toimeenpanovuonna va-
jaa vaikutus. Laskennallisesti 60%.

Voimaan 2016 alusta -15 -25 -25 -25 -25 -25 -15 -25 -25 -25 -25

Työttömyysturva ja vuo-
rotteluvapaan rajaus

Säästö 200 M€ ansiosidonnaisesta työttömyys-
turvasta ja 50 M€ vuorotteluvapaasta

-250 -250 -250 -250 -250 -250 -104,2 -104,2 -104,2 -104,2 -104,2 0 0 0 0 0 -145,8 145,8 145,8 145,8 145,8

Korvaukset
Yksityisellä hammaslää-
kärillä käynnin kustan-
nuksista maksettavat kor-
vaukset (33.30.60)

Vähennetään viidenneksellä yksityisistä ham-
maslääkärinpalkkioista maksettavaa sairaus-
vakuutuskorvausta. Hammashoidon osalta kes-
kimääräinen korvaus käyntikertaa kohden on 
tällä hetkellä n. 26 % peritystä palkkiosta.

Voimaan 2016 alusta -20 -20 -20 -20 -20 -20 -9 -9 -9 -9 -9 -11 -11 -11 -11 -11

Lääkekorvaukset 
(33.30.60) 
 
Samassa yhteydessä sel-
vitetään  apteekkien hin-
noittelujärjestelmän tar-
kistamista (reseptilääk-
keet ja itsehoitolääkkeet)

Lääkekorvauksiin kohdistetaan 150 milj. euron 
säästö julkiseen talouteen 2017 lukien. 
 
Säästön voi toteuttaa esim. korottamalla mer-
kittävästi alkuomaavastuuosuutta  tai alen-
tamalla korvausprosentteja tai muuttamalla 
korvattavuutta

-150 -150 -150 -150 -150 -67 -67 -67 -67 -83 -83 -83 -83

Yksityisellä lääkärillä 
käynnin kustannuksista 
maksettavat korvaukset 
(33.30.60)

Leikataan sairausvakuutuskorvausta lääkäri-
palkkioista. Lääkärinpalkkioiden keskimääräi-
nen korvaus on tällä hetkellä n. 21 % peritystä 
palkkiosta.

Vaikutusta kunnallisen terveydenhuollon lisä-
kuormitukseen ei ole arvioitu (esim. silmäsai-
raudet ja gynekologiset tutkimukset). 

Voimaan 2016 alusta -20 -20 -20 -20 -20 -20 -17 -17 -17 -17 -17 -3 -3 -3 -3 -3

Vanhempainpäivärahat Rajataan äitiys-, isyys ja vanhempainrahakau-
delta kertyvää loman karttumaa maksimissaan 
6 kuukauteen

Ehdotus vastaa Ruotsin mallia. 
Lomakustannusten korvauksiin käytetään tällä 
hetkellä n. 70 M€ vuodessa.  

HE 2015, voimaan 
1.1.2016. 

-28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28
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Vaikutus julkisen talouden kustan-
nuksiin, yht, milj. euroa

Vaikutus valtion kustannuksiin, 
milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta sotu- 
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Poistetaan vanhempainrahakaudelta makset-
tava 30 pv korotusosa, jolloin vanhempainrahan 
korvausaste on tällä hetkellä 75 %. Maksetaan 
tältä ajalta normaalia 70 %:n korvausta lasken-
nallisesta työtulosta.  

Uudistus yksinkertaistaa vanhempainpäivära-
hajärjestelmää. Kun vanhempainpäivärahan 
perusteena käytetään työtuloja, maksettaviin 
vanhempainpäivärahoihin tulee korotus mm. 
vanhempainrahakauden alussa (30 arkipäivää). 
Sillä, että etuuden taso vaihtelee kesken mak-
settavan vanhempainrahakauden, ei ole mer-
kittävää kannustinvaikutusta.

HE 2015, voimaan 
1.1.2016. 

-10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Sairauspäivärahat 
(33.30.60)

Muutetaan sairauspäivärahan määräytymisen 
tulorajoja ja korvausastetta. Etuuden määräy-
tymisessä käytettävää 70%:n korvaustasoon 
oikeuttavan päivärahan vuosityötulon rajaa las-
ketaan nykyisestä 36 419 eurosta 30 000 euroon 
ja muutetaan tämän tulorajan ylittävän tulon 
korvausaste 35 %:iin.

Muutoksella ei olisi vaikutusta vähimmäismää-
räisiin sairauspäivärahoihin.

HE 2015, voimaan 
1.1.2016.

-24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24

Ruokavaliokorvaus 
(33.40.60)

Poistetaan ruokavaliokorvaus, jonka määrä on 
tällä hetkellä 23,60 €/kk.

HE 2015, voimaan 1.1.2016 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

Matkakorvaukset 
(33.30.60)

Kasvatetaan matkakohtaista omavastuuosuut-
ta, vuosittaista kustannuskattoa ja muualta 
kuin välityskeskukselta tilatun taksimatkan 
omavastuuta edelleen.

Potilas/kuntoutuja maksaa matkasta oma-
vastuuosuuden. Kela korvaa sen ylittävät tar-
peelliset matkakustannukset. Jos asiakas on 
käyttänyt taksia ja matka on tilattu tilausväli-
tyskeskuksesta, omavastuu yhdensuuntaiselta 
matkalta on nyt 16,00 €. Jos asiakas tilaa tak-
simatkan muualta kuin tilausvälityskeskukses-
ta, omavastuu yhdensuuntaiselta matkalta on 
32,00 €. Tämä korotettu omavastuu ei kerrytä 
vuotuista omavastuuosuutta.  
Vuotuisen matkakaton (272,00€) täyttymisen 
jälkeen matkat korvataan tarpeellisten kustan-
nusten osalta kokonaan.

HE 2015, voimaan 1.1.2016 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -8 -8 -8 -8 -8 -12 -12 -12 -12 -12

Maatalouslomitus 
(33.80.40)

Muutetaan oikeutta lomitukseen esim. lisää-
mällä yrittäjän omavastuun osuutta ja tehosta-
malla lomituksen hallintomallia. 

STM:n asettama kehittämistyöryhmä valmiste-
lee parhaillaan uutta maatalousyrittäjien lomi-
tuspalvelulakia. Järjestelmän tulee olla sopu-
soinnussa Euroopan komission antamien maa- 
ja metsätalousalan ja maaseutualueiden val-
tiontukea koskevien suuntaviivojen 2014-2020 
kanssa. Tämä edellyttänee joiltain osin muu-
toksia nykyiseen lomitusoikeuteen. Samassa 
yhteydessä järjestelmää voidaaan uudistaa 
myös mm. siten, että lisätään maatalousyrittä-
jän omavastuuta lomituksessa. Työryhmän teh-
tävänä on myös valmistella maatalouslomituk-
sen hallintomallin vaatimat muutokset.    
 
Säästö 20 M€ / vuosi

HE 2015, voimaan 1.1.2016 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
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Vaikutus julkisen talouden kustan-
nuksiin, yht, milj. euroa

Vaikutus valtion kustannuksiin, 
milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta sotu- 
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Perhehoidon kehittämi-
nen lähinnä ikäihmisten 
hoidossa

Kehitetään perhehoitojärjestelmän ehtoja ja 
kannustimia ja siinä yhteydessä lisätään myös 
tukea: perhehoitajan palkkion mitoitus, täyden-
nyskoulutus, työnohjaus. Lisätään tiedottamis-
ta perhehoidosta ikäihmisten hoidon vaihto-
ehtona. Ehdot ja kannustimet rajataan siten, 
etteivät ne houkuttele työikäistä aktiiviväestöä  
perusteettomasti siirtymään perhehoitajiksi. 
 
Vanhuspalveluissa tuetaan siirtymistä perhe-
hoitoon lisäämällä perhehoito vaihtoehdoksi 
vanhuspalvelulain 14 §:ään.

Perhehoidon kehittäminen aiheuttaa lisäkus-
tannuksia, mutta perhehoito on edullisempi 
vaihtoehto kuin laitoshoito tai tehostettu palve-
luasuminen. 
 
Väestön ikääntyessä tällä ja seuraavalla kohdal-
la merkittävä säästöpotentiaali. 

10 15 20 20 20 20 10 15 20 20 20

Omais- ja perhehoitaji-
en vapaat

Kehitetään omaishoitajien ja vastaavien vapaa-
ehtoishoitajien sekä perhehoitajien sijaisjär-
jestelyjä siten, että  hoitajille voidaan turvata 
mahdollisuus huolettomiin vapaisiin tarvitta-
essa. Annetaan omais- tai perhehoitosuhteen 
alkaessa tai kestäessä etukäteinen hoitopaik-
kalupaus, että hoidettava saa hoitopaikan sii-
nä vaiheessa, kun omais- tai perhehoitaja ei 
enää jatka.

Omais- ja perhehoitajien vapaapäivät edesaut-
tavat jaksamista. 
 
Kehitetään ja laajennetaan omais- ja perhe-
hoitajien vapaajärjestelmää, mihin varataan 
75 M€/v.

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Kalliimman hoidon korvautuminen omais- ja 
perhehoidon lisääntyessä

-95 -120 -155 -180 -220 -220 -24 -30 -39 -45 -55 -71 -90 -116 -135 -165

Työterveyslaitoksen 
valtionapu

Leikataan valtionapua -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

EVO-rahat Leikataan terveydenhuollon yksiköille mak-
settavia yliopistotasoisen tutkimuksen avus-
tuksia (EVO)

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Lastensuojelu ja lapsiper-
heiden kotiapu

Lisäys 10 10 10 25 25 25 10 10 10 25 25

Vanhusten kotihoito, 
veteraanit ja sotainvali-
dien haitta-asteen alen-
taminen

Lisäys 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Yhteensä -437 -710 -770 -800 -860 -920 -131,9 -303,2 -336,9 -348,2 -378,2 -71,25 -90 -116,3 -135 -165 -233,8 -316,8 -316,8 -316,8 -316,8



26 Maa- ja metsätalous

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Rakenteelliset muutokset Luken ja Syken yhdistäminen, maataloustuki-
hallinnon siirtyminen 3-portaiseksi, tukival-
vonnan riskiperusteisuus, luopumistuen lopet-
taminen (järjestelmän muutos, 2020-luvulla 
mittavat säästöt)

-8 -18 -19 -19 -19 -8 -18 -19 -19

Maaseutuohjelman 
kansallinen rahoitus

Luonnonhoitopellot, LFA, suojavyöhykkeet,
 kerääjäkasvit, hankerahat

-5 -16 -16 -23 -23 -23 -5 -16 -16 -23 -23

Metsätalous Metso 3 M€, pienpuun energiatuki 12 M€ (petu-
momentin loput rahat siirretään kemeraan)

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Hallinto Ministeriö, ruokaketju, Evira, Metsäkeskus, 
kiinteistötoimitukset

-9 -9 -11 -13 -13 -13 -9 -9 -11 -13 -13

Yhteensä -29 -48 -60 -70 -70 -70 -29 -48 -60 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Elinkeinoelämä

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Tekesin avustukset ja 
lainat (32.20.40)

Vähennetään Tekesin myöntämiä t&k-avustuk-
sia 95 milj. eurolla.

Suunnataan rahoitusta yhä enemmän kasvuha-
kuisiin yrityksiin ja radikaaleihin innovaatioihin.

TAE 2016 -10 -40 -60 -95 -95 -95 -10 -40 -60 -95 -95

Tekes Shokit Tekesin Shokit ajetaan vaiheittain alas. 
Avustukset -35 milj. euroa. Lainavaltuudet voi-
daan siirtää Tekesin muihin lainavaltuuksiin.

TAE 2016 -10 -20 -30 -35 -35 -35 -10 -20 -30 -35 -35

Innovatiiviset kaupungit 
-ohjelma (INKA)  

Lopetetaan INKA-ohjelma Ohjelma tällä hetkellä mitoitettu rakennera-
hastokaudeksi.

-3 -5 -8 -8 -8 0 -3 -5 -8 -8 -8

Tuulivoimakiintiön rajoit-
taminen syöttötariffijär-
jestelmässä (32.60.44)

Rajoitetaan tuulivoimakiintiötä, josta makse-
taan syöttötariffia. Nykyisin syöttötariffijärjes-
telmässä olevat  ja jo kiintiöpäätöstä hakeneet 
tuulivoimalat pääsevät syöttötariffijärjestel-
mään. Hallitus antaa mahdollisimman pian esi-
tyksen kiintiön rajoittamisesta (2500 MVA:sta 
noin 2000 MVA:han). 
 
Selvitetään vaalikauden aikana tuulivoiman 
edistäminen kustannustehokkaasti.

Säästömahdollisuus riippuu siitä, milloin HE 
voidaan antaa.

HE tuotantotukilain 
muuttamisesta mahdolli-
simman pian

0 0 -12 -42 -59 0 0 0 -12 -42 -59

Yritysten investoin-
ti- ja kehittämisavustus 
(32.30.45)

Vähennetään yritysten investointi- ja kehittä-
mishankkeiden tukea. Ko. määräraha kuuluu 
tavanomaisiin yritystukiin, joiden vähentämistä 
yleisesti vaadittu. Tarkoitukseen voidaan tarvit-
taessa käyttää EAKR-rahaa.

Pysyvä säästö 10 M€ (vuosittainen valtuus) TAE 2016 -1 -5 -8 -9 -9 -10 -1 -5 -8 -9 -9

Työvoimapolitiikan mää-
rärahat  (32.30.51)

Suunnataan työvoimapolitiikan rahoitusta vai-
kuttavimpiin toimenpiteisiin ja avataan työvoi-
mapalveluita yksityisille toimijoille

TAE 2016 -50 -70 -90 -110 -110 -110 -50 -70 -90 -110 -110

Kansainvälistymisavustus Uudistetaan kansainvälistymisen rahoitusta. 
Uusia avustuksia ei myönnetä 2016 alkaen.

-2 -5 -8 -8 -8 -8 -2 -5 -8 -8 -8

Yritystukipalvelut Tehdään kokonaisarviointi valtion ja kuntien 
yrityspalveluista (kustannukset ja erilaiset 
palvelut). Samalla arvioidaan, miten paljon yri-
tyspalvelujen kysyntä johtuu erilaisesta säänte-
lystä ja yksilöidään ne säädökset, jotka vaativat 
eniten neuvontaa.

Selvityksen pohjalta tehdään tarpeelliset muu-
tokset. Jos neuvontatarve muutosten johdosta 
vähenisi esim. joka toisessa kunnassa 1 htv:llä, 
säästöä kuntataloudessa voisi syntyä vajaat 10 
milj. euroa.

  -5 -8 -8 -8   -5 -8 -8

Yhteensä -76 -145 -221 -315 -332 -266 -76 -145 -216 -307 -324 0 0 -5 -8 -8 0 0 0 0 0



28 Asuminen ja ympäristö

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Luonnonsuojelualuiden 
hankinta- ja korvaus-
menojen karsiminen 
(35.10.63)

Lisätään Metsähallituksen mailla mahdolli-
suuksien mukaan soidensuojelupäätöksiä sekä 
muita luonnonsuojelualuepäätöksiä ja viedään 
8 M€ kertarahalla luonnonsuojelualueiksi jo 
varattujen alueiden suojelutoimet (maan-
mittaustoimitukset, hoito- ja käyttösuun-
nitelmat) loppuun. Valtion mailla tehtäviin 
lisätoimiin liittyen vähennetään luonnonsuo-
jelualueiden hankinta- ja korvausmäärärahoja.                                                                                                                              
                 
Luodaan luonnonsuojelullisesti arvokkailla alu-
eilla sovellettavissa oleva tunnustusjärjestelmä 
vapaaehtoisiin pysyviin suojelusitoumuksiin 
valmiille maanomistajille.

Toimi vähentää yksityisten suojelualueiden ra-
hoitustarvetta. METSO-suojelupäätöksiä koh-
distetaan enemmän MH:n metsätalouden ulko-
puolella oleviin kohteisiin. 
 
Taulukossa nettovaikutus

HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 

-12 -20 -20 -20 -20 -20 -12 -20 -20 -20 -20

Investointiavustukset Erityisryhmien korkeiden investointiavus-
tusten piiristä rajataan pois hyväkuntoiseen 
väestönosaan kohdentuva toiminta eli nor-
maalit opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot. 
Rakentamisen esteettömyysvaatimuksia lie-
vennetään nuoriso- ja opiskelija-asunnoissa. 
Jäljelle jäävillä avustuksilla lisätään asuntojen 
turvaamista heikkokuntoisille ja asunnotto-
mille.

HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Asumisoikeusasuntojen 
valtuudet

Asumisoikeusasuntojen valtuuksia vähenne-
tään noin kolmanneksella. 

Valtuuksien määrä tällä hetkellä 320 M€. 
Valtion takauskannan ja korkomenojen kasvu 
hidastuu. Vähentää varsinkin pitkällä aikavälillä 
valtion kustannuksia liittyen nouseviin korko-
menoihin ja mahdollisiin korjauksista realisoi-
tuviin riskeihin.  
 
Tukimuodossa ei ole asukasvalintaa. 
 
Kyseessä on potentiaalinen säästö, joka on las-
kettu 4 %:n korko-oletuksella.

HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 

-25

Valtion tukema asuntotuotanto 
ARA-asuntojen asukasvalintaa muutetaan 
toimeentulotuki- ja asumistukisasiakkaita 
suosivaksi. Edellytetään, että kunta tai muu 
toimija sijoittaa ARA-asuntojen asukasvalin-
nassa vähintään puoleen jaettavista asunnoista 
asumistukea tai toimeentulotukea saavia tai 
vastaavassa taloudellisessa asemassa olevia 
kotitalouksia. 
ARA tarkastaa Kelan tuella asukasvalinto-
jen oikeellisuuden. OM ja YM valmistelevat 
tarvittaessa lainsäädäntömuutokset ja muut 
muutokset, jotka varmistavat ns. sekatalojen 
toimivuuden (vapaarahoitteisia ja ara-asuntoja 
samassa talossa). 

Vähentää toimeentulo- ja asumistuen menoja.  
Asumistuen saajista asui ARA-asunnoissa 47 % 
v. 2013. Koko maan ARA-asuntokannasta vain 
27 %:ssa asuu yleistä asumistukea saava ruoka-
kunta ja jos kaikki asumistuensaajat asuisivat 
ARA-asunnoissa, niistä olisi silloinkin asumis-
tuen saajien käytössä vain 56 % (suunnilleen 
sama suhde koskisi myös Helsinkiä, jossa segre-
gaation riskiä pidetään suurimpana). 
 
Pitkällä aikavälillä kustannussäästöt kasvavat. 
Kannustinongelma pienenee. 

HO 2015, voimaan as-
teittain.

-8 -13 -17 -17 -17 -17 -8 -13 -17 -17 -17
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Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Valtion tukemien asuntojen asukasvalintaan 
palautetaan tulorajat. Vuokra-asukaskelpoisuus 
tarkistetaan 5 v. välein. Siirtymäaika asunnosta 
on 2 vuotta. 

ARA-vuokra-asuntojen kohdentuminen pieni-
tuloisimmille paranee, kun estetään ylituloisten 
valinta asukkaiksi. Vähentää asumis- ja toi-
meentulotukimenoja

Toimenpiteitä ARA-vuokra-asuntojen vuokrien 
alentamiseksi: 
- Ei enää ylivarauduta korjauksiin. ARA-
sääntelyssä kehitetään omavastuuvuokran 
määrittämistä siten, että korjauksiin varautu-
minen määritellään ja rajataan selkeästi.  
- Edellytetään kynnystason ylittävissä hankin-
noissa kilpailutusta (isännöinti ym.).   
- Rajoitetaan vuokrien tasaamista yli maakun-
tien ja eri tuotantotyyppien, jolloin vuokrat ale-
nevat kireillä asuntomarkkina-alueilla.  
 
Rakennuttajan yleishyödyllisyysvaatimuksesta 
luovutaan ja yleishyödyllisyysvaatimus muute-
taan hankekohtaiseksi. Kiristetään kohteiden 
yleishyödyllisyyden vaatimuksia. Vaaditaan 
valtion tuella tapahtuvalta vuokra-asuntojen 
tuottamiselta selvempää yleishyödyllisyyt-
tä, minkä vuoksi alennetaan oman pääoman 
kohtuullisen tuoton tuloutuksessa tuottovaa-
de enintään 4 %:iin. Vastaavasti vuokralaiselta 
perittävä omistajan omarahoitusosuuden korko 
rajoitetaan 4 %:iin.  

Laskee  ARA-vuokra-asuntojen vuokria. 
 
Tuotontuloutuksen rajoitus painottaa toimin-
nan sosiaalista ja pitkäjänteistä tavoitetta. ARA-
asukkaiden vuokrat alenevat niissä tapauksissa, 
joissa peritty 8 % korkoa omarahoitusosuudel-
le. Tällöin asumis- ja toimeentulotukimenot 
voivat vähetä. 

YM jatkaa jo aiemmin 
valmistelemansa HE:n an-
tamista em. tavoitteisiin 
perustuen.   
 
HE 2015, voimaantulo 
1.1.2016. 

-7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

Kannustinloukkujen pienentämiseksi vaikeasti 
työllistyvät asetetaan etusijalle valtion rahoit-
tamiin vuokra-asuntoihin. Mikäli paikkakunnal-
la on osoittaa vapaana oleva vapaarahoitteista 
vuokra-asuntoa edullisempi valtion rahoittama 
asunto, korvataan henkilön asumismenoja vain 
valtion rahoittaman vuokra-asunnon vuokran 
mukaisesti.

Tämä tulisi toteuttaa yhdessä ARA-asuntojen 
asukasvalintaa koskevan ehdotuksen kanssa 
(asumistuki- ja toimeentulotukiasiakkaiden 
etusijalle asettaminen). Säästöpotentiaali voi 
olla marginaalinen ja vaikeasti laskettavissa (ei 
ole tietoa kohderyhmän nykyisistä asumisme-
nojen korvaamisesta ja muutoksen vaikutus on 
vaikeasti arvioitavissa), suurin potentiaali on 
kannustinloukkujen pienentämiseksi. Kelalle 
arvioidaan syntyvän lisäksi lisätyötä.

Yhteensä -42 -55 -59 -59 -59 -84 -42 -55 -59 -59 -59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



30 Liikenne

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Perusväylänpito 
(31.10.20)

Estetään korjausvelan kasvu uudelleenkohden-
tamalla uusien hankkeiden rahoitusta perus-
väylänpitoon ja yksityisteiden peruskorjauksiin.

2017 lukien 0 114 150 100 100 100 0 114 150 100 100

Liikennehankkeet 
(31.10.77, 78, 79)

Alennetaan väylähankemomenteilla olevaa va-
rausta nimeämättömille hankkeille

Tekninen kehys mitoitettu 544 M€:oon vuo-
sittain, joka vastaa 2012–2015 myönnetty-
jen määrärahojen keskiarvotasoa. Kehyksessä 
on nyt liikkumatilaa vielä nimeämättömille 
hankkeille seuraavasti: 2016: 0 M€, 2017: 113,8 
M€, 2018: 257 M€, 2019: 358,7 M€. Yhteensä 
Väylähankkeisiin siis on varattu momentille 
31.10.77 uusiin sitoutumattomiin hankkeisiin 
kaikkiaan tuo 729,5 M€ vuosille 2017–2019.  

0 -114 -150 -220 -220 -220 0 -114 -150 -220 -220

Joukkoliikennetuki Alennetaan joukkoliikennetukea 15 milj. eurolla 2016 lukien -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Yhteensä -15 -15 -15 -135 -135 -135 -15 -15 -15 -135 -135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yleinen järjestys ja turvallisuus

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Rangaistusmääräysten 
käyttöalan laajentaminen 
(25.10.03, 25.10.04, 
25.10.50, 25.30.01, 
26.10.01)

Alioikeuksista siirretään summaariseen menet-
telyyn (rangaistusmääräysmenettelyyn) riko-
sasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta 
enintään 2 vuotta. 
 
Poliisi kirjoittaa rangaistusmääräyksen, jonka 
syyttäjä vahvistaa. Syytetty voi viedä tapauk-
sensa tuomioistuimeen. 

Kevennettyyn menettelyyn siirtyisi arvion mu-
kaan n. 30 000 tapausta vuosittain. Säästöjä  
kohdentuisi mm. tuomioistuimiin, oikeusapuun, 
yksityisiin oikeusavustajiin, syyttäjiin.

Voimaan esim. vuoden 
2018 aikana

-20 -40 -40 -40 -20 -40 -40

Tuomioistuinlaitos 
(25.10.02 ja 03)  

Jatkokäsittelylupauudistuksella rajataan hovi-
oikeuteen tulevien asioiden määrää. 

Uudistus toteutettavissa 2016 alusta lähtien 
(-30 htv). Kustannussäästövaikutus alustavasti 
arvioiden n. 2 M€/v 2016.

Voimaantulo 2016 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2

Asiamääriä vähennetään KHO:ssa ja hallinto-
oikeuksissa. Oikaisumenettelyn käyttöalaa 
laajennetaan valitusmenettelyjen yksinkertais-
tamiseksi. Valituslupamenettelyn käyttöalaa 
laajennetaan hallintolainkäytön piiriin kuulu-
vissa asioissa.

Toteutus pitkälinjaisesti, riippuu muista oi-
keuslaitoksen uudistuksista. Säästövaikutukset 
syntyvät viiveellä, koostuvat lähinnä hallinto-, 
tukipalvelu-, toimitilasäästöistä jne. (-5 M€ 
v. 2019)

Voimaantulo aikaisin-
taan 2019

-5 -5 -5 -5 -5

Lisäys sisäiseen turvalli-
suuteen

Lisäys sisäisen turvallisuuden määrärahoi-
hin 50 M€

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Yhteensä 48 48 28 3 3 3 48 48 28 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Sotilaallinen maanpuolustus

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

PV ruokahuolto Puolustusvoimien ruokahuolto avataan kilpai-
lulle v. 2017. 

PV:n ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä an-
netun lain (1287/2011) 6 §:n mukaan perustet-
tavaan yhtiöön (Leijona Catering Oy) siirtyvällä 
henkilöstöllä on 4v. suoja-aika (päättyy 2015 
lopussa). Yhtiön 2014 liikevaihto 66,2 M€ ja 
voitto 3,5 M€. Jotta saadaan todellista kilpailua, 
kilpailutus on syytä tehdä osissa esim. s.e. vuo-
sittain kilpailutetaan 1/3 PV:n ruokahuollosta. 
Kustannusvaikutus 0, -1, -3, -5, -5

2017 0 -1 -3 -5 -5 0 -1 -3 -5 -5

Puolustusmateriaali-
hankinnat (27.10.18)

Puolustusmateriaalin hankintaprosessia tehos-
tetaan kilpailumahdollisuuksia hyödyntäen ja 
tekemällä  enemmän yhteishankintoja muiden 
maiden kanssa kustannussäästöjen aikaansaa-
miseksi. 
 
Tehostamisen myötä syntyvä hyöty jää puolus-
tusvoimille.

Kv. yhteistyön näkyminen rahavirroissa saattaa 
viedä vuosia suurten hankintojen pitkän kes-
ton vuoksi.   
 
Hyviä tehostamismahdollisuuksia tuo 
Logistiikkalaitoksen perustaminen vuoden 2015 
alusta. Logistiikkalaitos muodostuu maa-, 
meri- ja ilmavoimien materiaalilaitoksista, 
Sotilaslääketieteen keskuksesta, Hämeen ryk-
mentin huoltokoulusta ja puolustusvoimien joh-
tamisjärjestelmäkeskuksen osista. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sotilaallinen kriisinhallin-
ta (24.10.20 ja 27.30.20)

Vähennetään osallistumista sotilaallisiin rau-
hanturvaoperaatioihin, keskittyen sotilaallisissa 
kriisinhallintaoperaatioissa Suomen kannalta 
merkityksellisimpiin ja vaikuttavimpiin ope-
raatioihin. 
 
Varataan riittävä rahoitus (esim. 5-10 % mo-
mentin loppusummasta) ns. varalla kohtaan.  
 
Yhdistetään UM:n sotilaallisen kriisinhallinnan 
menot PLM:n siirtomäärärahamomenttiin. 

Nykysuunnitelmien mukaan Suomella on vuo-
desta 2017 lähtien 9 operaatiota, joissa yht. 90 
sotilasta. Lisäksi kehyksen mukaan vielä mah-
dollista lisätä osallistumista 1-2 operaatiolla ja  
20-30 hlöllä.   
 
Jatkossa osallistutaan korkeintaan noin  5-7+1 
sotilasoperaatioon.

Säästösumma on pienem-
pi 2016 ja kasvaa 2017 
alkaen. Jo suunniteltu-
jen operaatioiden määrä 
vähenee vuodesta 2017. 
Keväällä 2016 esim. vielä 
johtovaltiorooli Libanon 
operaatiossa.

-5 -10 -15 -15 -15 -15 -5 -10 -15 -15 -15

Puolustusvoimien 
lisämääräraha

Parlamentaarisen selvitysryhmän loppurapor-
tissa viitataan turvallisuus- ja puolustuspo-
liittisen selonteon rahoitusratkaisuun, jonka 
mukaan puolustushallinnossa laaditun arvion 
mukaan lisätarve erityisesti suorituskyvyn 
ylläpitämiseksi on v. 2016 n. 50 milj. euroa ja 
vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 milj. eu-
roa indeksikorotusten lisäksi.

50 80 110 130 150 150 50 80 110 130 150

Yhteensä 45 69 92 110 130 135 45 69 92 110 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



32 Kehitysyhteistyö, ulkoasiainhallinto

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Kehitysyhteistyö 
(24.30.66)

Leikataan kehitysyhteistyöhön käytettäviä 
määrärahoja 200 milj. eurolla. Lisäksi avustus-
muotoisesta tuesta muutetaan 100 milj. euroa  
lainaksi / Finnfundin pääomittamiseen, joka 
finanssisijoituksena ei lasketa menoksi kansan-
talouden tilinpidossa. 

Kehitysyhteistyövarojen vähentyessä tulee tar-
kastella kehitysyhteistyöhenkilöstömitoitusta.

2016 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300

Päästökauppatuloja ei enää ohjata kehitysyh-
teistyöhön.

2016

Yhteensä -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hallinto

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Kirjanpitoyksiköiden kir-
janpidon ja tilinpäätöksen 
siirto kokonaisuudessaan 
Palkeiden lakisääteiseksi 
tehtäväksi (toim.meno-
momentit)

Talousarviolakia muutetaan niin, että 
Palkeet vastaa kirjanpitoyksiköiden kirjan-
pidosta ja tilinpäätöksestä lakisääteisesti. 
Kirjanpitoyksiköissä oleva kirjanpitohenkilös-
tö (187 htv:tä 2011, mikä oli 81 % kirjanpidon 
kokonaishtv-määrästä) vähintään 2/3-osaltaan 
(n. 120 htv:tä) siirtyy Palkeisiin (vaikuttamat-
ta kuitenkaan fyysiseen työskentelypaikkaan). 
Tällöin Palkeet voisi aidosti optimoida valtiolla 
tarvittavan kirjanpitohenkilöstön kokonaismää-
rän, kuten myös osaamisaluekohtaiset määrät 
(asiakasosaaminen, substanssiosaaminen, rutii-
niosaaminen, järjestelmäosaaminen jne.) sekä 
Kieku-tietojärjestelmän mahdollisuudet. 

Säästöpotentiaali n. 60 htv:tä ja toiminnan va-
kiintuessa jopa enemmän. Parantaa ja tehostaa 
myös valtion menojenkäsittelyä yksinkertaista-
malla ja vakioimalla kirjanpidon tiliöintejä.  

Muutokset talousarvio-
lakiin ja -asetukseen se-
kä asetukseen Palkeista 
2016 aikana. Voimaantulo 
ja muutos 2017 alusta 
alkaen.

-1 -3 -4 -4 -4 -1 -3 -4 -4
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Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Taloushallinnon hankin-
nasta-maksuun -kehit-
tämisprojektin tuotosten 
toimeenpano kaikissa 
kirjanpitoyksiköissä (toim.
menomomentit)  

Toteutetaan Valtiokonttorin hankinnasta mak-
suun prosessialueen kehittämisprojekin tuotos-
ten käyttöönotto kaikissa kirjanpitoyksiköissä 
Valtiokonttorin, Palkeiden ja HAUS:n toimesta.  

Tarvittavat tilaus- ja menojenkäsittelyjärjes-
telmät ja toimintamallit ovat pääsääntöisesti 
olemassa, mutta niiden käyttö minimaalista. 
Hankintojen keskittämisen osalta tarkenne-
taan talousarviolakia  ja tarvittaessa meno-
jen hyväksymisen osalta talousarvioasetusta 
2016. Siirtyminen "manuaalisesta" sähköiseen 
tilaamiseen ja menojen käsittelyyn sekä par-
haisiin käytäntöihin tuo tuottavuuspotentiaa-
lia Valtiokonttorin kehittämisprojektin mukaan 
seuraavasti: tilaustenhallintajärjestelmä ja 
tilaussuunnitelma  40-80 htv:tä, sopimuskoh-
distus 80-160 htv:tä, tiliöintikoodi 15-45 htv:tä, 
menotiliotteet 5-7 htv:tä. Yht. 140-293 htv:tä. 
Voidaan hyödyntää Kieku-hankkeesta vapau-
tuvaa resurssia muutosten implementoinnissa 
kirjanpitoyksikköihin. Tilha-sopimuskatkolla 
v. 2017 

Muutokset talousarvio-
lakiin ja tarvittaessa ase-
tukseen 2016. Totetus as-
teittain 2016 lukien.

-3 -5 -10 -12 -15 -15 -3 -5 -10 -12 -15

Valtion toimitilamenojen 
vähentäminen

Senaatti-kiinteistöjen investointivaltuutta ra-
jataan siten, että vuokriin aiheutuu pysyvä 30 
milj. euron vähennys. Toimenpide vähentää 
välittömästi Senaatin menoja. Senaatin alku-
vaiheessa saama hyöty tuloutetaan valtiolle. 
Virastojen vuokranalennushyöty leikataan 
määrärahoista v. 2019 etuajassa kertavähen-
nyksellä.

Pyritään leikkaamaan ylilaatua, mutta samalla 
huolehtimaan omaisuuden käyttöarvon säi-
lymisestä.

-5 -20 -30 -30 -30 0 -5 -20 -30 -30

Tuet järjestöille ja 
yhteisöille

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Säästö toimintamenoista Hallintomenoissa säästetään tehtäviä ja velvoit-
teita purkamalla, toimitiloista luopumalla ja 
henkilöstömenoissa eläkepoistumaa hyödyntä-
mällä. Lisätään digitalisaatiota ja uudistetaan 
rakenteita. Säästövelvoitteet koskevat kaikkia 
hallinnonaloja.

-30 -60 -90 -120 -120 -120 -30 -60 -90 -120 -120

Poliittinen toiminta Ministerien, valtiosihteerien, erityisavustajien 
ja hallinnollisten avustajien palkkaukset ja toi-
mintamenot, puoluetoiminnan tukeminen, muu 
poliittinen toiminta

-5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Yhteensä -43 -81 -133 -176 -179 -179 -43 -81 -133 -176 -179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



34 Indeksikorotusten jäädyttäminen

Vaikutus julkisen talouden 
kustannuksiin, yht, milj. 
euroa

Vaikutus valtion kustannuk-
siin, milj. euroa

Arvio vaikutuksesta kuntien 
rahoitusosuuteen, milj. 
euroa

Arvio vaikutuksesta sotu-
rahastoihin, milj. euroa

Kohde Toimenpiteet, mitä tullaan tekemään 
(lyhyesti)

Muuta (esim. muut keskeiset vaikutuk-
set)

Ajoitus (HE antami-
nen, voimaantulo jne)

2016 2017 2018 2019 2020 pav* 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

Indeksikorotukset Laskennat tehty huhtikuun 2015 ennusteella. 
Vaikutukset riippuvaisia todellisesta hintake-
hityksestä.

Lakkautetaan lapsilisän sekä opintotuen indek-
sisidonnaisuus

2016 lukien -3 -26 -55 -85 -115 -115 -3 -26 -55 -85 -115

Valtionosuuksien indeksikorotusten jäädyttä-
minen (28.90.30, OKM:n hallinnonalalla useita 
momentteja)

Oletuksena on että kuntien tehtäviä, velvoittei-
ta ja rahoitusosuuksia vähennetään muilla toi-
menpiteillä indeksikorotuksen jäädyttämisen 
vaikutuksen verran. 

2016-2019 -4 -11 -20 -30 -30 -30 -65 -180 -325 -490 -490 61 169 305 460 460

KEL/KHI-perusteiset indeksikorotukset jätetään 
toteuttamatta v. 2016. Tämän jälkeen korotuk-
set tehdään oletetun äärimaltillisen palkkarat-
kaisun mukaisesti 2017-2019. Laskelman arvio-
na on käytetty aiemman ratkaisun perusteella 
tasoa 0,4 %:ia. Mm. 33.10.53, 33.10.54, 33.10.55, 
33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 
33.30.60, 33.40.60, 33.50.50, 33.50.51

Vaikuttaa kuntiin kotihoidontuen ja työmarkki-
natuen kautta. Tässä karkea arvio kuntavaiku-
tuksesta. 
 
Jäädytys ei koske toimeentulotukea.

2016-2019 -20 -110 -230 -355 -355 -355 -18 -100 -210 -324 -324 -2 -10 -20 -31 -31

KEL-indeksin vuoden 2016 täysjäädytyksen ja 
vuosien 2017-2019 0,4% korotustason vaikutus 
verotuloihin on verotuottoja korottava johtuen 
täyden kansaneläkkeen määrään sidottujen elä-
ketulovähennysten tason alentamisesta verrat-
tuna voimassaolevaan lainsäädäntöön (karkea 
arvio suuruusluokasta).

-8 -62 -196 -419 -419 -419 -3 -23 -70 -153 -153 -5 -35 -111 -234 -234

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen indeksi-
korotusten jäädyttäminen (29.40.50, 29.40.55)

2016-2019 -35 -75 -120 -175 -175 -175 -35 -75 -120 -175 -175

Indeksikorotukset tehdään jatkossa siten, että 
tupakkaa ja alkoholia ei oteta huomioon sosi-
aalietuuksien indeksikorotusta laskettaessa. 
Etuuskorotukset sidotaan uuteen harmonisoi-
dusta KHI-indeksistä poikkeava indeksiin. 

EU:n yhteinen harmonisoitu KHI sisältää myös 
tupakan ja alkoholin

Yhteensä -70 -284 -621 -1064 -1094 -1094 -124 -404 -780 -1227 -1257 54 124 174 195 195 0 0 0 0 0
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