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Puheenvuoro: Kuntien menorasitusta purettava* 
LEIF ENGFELT 

On helppo yhtyä budjettipäällikkö Sailaksen 
alustukseen jo senkin vuoksi, että valtio ja 
kuntien keskusjärjestöt ovat . laatineet yhtei
sen selvityksen kunnallistaloudellisesta kehi
tyksestä ja lähivuosien· tilanteesta. 

Julkisen sektorin käytettävissä olevista tu
loista käyttavät kunnat ja kuntainliitot noin 
kaksi kolmasosaa. Jo tästä syystä on luonnol~ 
lista, että tavoitteen ollessa julkisten menojen 
~asvuvauhdin oleellinen hidastaminen, ei kun
tasektoria voida sivuuttaa. 

Sailaksen alustuksessa on mainittu useita 
syitä kuntien menojen kasvuun. Pidän näistä 
keskeisimpinä seuraavia: 

1 Kuntien eläkevakuutusmaksun nousu. Elä
kevakuutusmaksu oli vielä vuonna 1980 
7,59 prosenttia paIkoista, mutta vuonna 
1990 jo 17,83 prosenttia. Nykytasolla tämä 
merkitsee tällä hetkellä hieman yli viiden 
miljardin markan menolisäystä vuodessa. 

2 Ylimitoitettuja sosiaali- ja terveydenhuol
lon valtakunnallisia suunnitelmia, jotka 
säätelevät pitkälle kuntien toiminnanvolyy
mia~ 

3 Uutta lainsäädäntöä, jolla kunnat on vel
voitettu toteuttamaan erilaisia kuntalaisten 
subjektiivisia oikeuksia. 

Voimakkaimmin kuntien menot -ovat li
sääntyneet sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos
sa kasvu on ollut erityisen voimakasta päivä
hoidossa ja toimeentuloturvassa. Merkittävää 
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on se, että eniten menot ovat lisääntyneet val
tion säätelemillä aloilla. ' 

Edellä mainitun kehityksen seurauksena 
kuntien veroäyrien hinnat ovat nousseet no
peasti. Tälle vuodelle äyrin hintaansa nosti 101 
kuntaa (keskim~äräinen veroäyrin hinnan 
nousu oli kuitenkin vain 0,10 penniä). Er~tyi~ 
sen huolestuttava on tämänvuotinen ajankoh
tainen tilanne. Kunnat ovat arvioIneet v~rsi
naisissa talousarvioissaan verotulojensa ka.s
vuksi 8,8 prosenttia, kun viimeisten ennus,iei
den mukaan kasvu tullee olemaan korkeinfåan 
4 prosenttia. On huomattava, että jo viime 
vuodelle tulo-odotukset olivat selvästi liian op
timistisia. 

I):unnallishallinnon ja -talouden neuvotte
lukuntä onkin kehottanut kuntia tarkistamaan 
tulevan vuoden talousarvioitaan ja pyrkimään 
2 prosentin säästöihin. 

Pitkällä tähtäimellä kuntien talouteen vai
kuttaa eniten väestön ikärakenteen muutos. 
Ennusteiden mukaan 80 vuotta täyttäneiden 
määrä on vuonna 2030 peräti 2,5-kertainen 
nykyiseen verrattuna. Samanaikaisesti työikäi
sen väestön osuus maamme väestöstä vähenee 
nykyisestä 66 prosentista noin 60 prosenttiin. 
Väestön ikääntyminen taas pyrkii lisäämään 
vanhusten- ja terveydenhuollon kustannuksia 
miltei samassa suhteessa. Lähes yhtä merkit
tävää tulee olemaan kuntien eläkevakuutus
maksujen jatkuva kasvu. Arvioiden mukaan 
eläkevakuutusmaksu olisi 30 vuoden kuluttua 
noin 45 prosenttia. 

Tällä hetkellä kohdistuu siis akuutti paine 



veroäyrin hintoihin ja pitkällä tähtäimellä jat
kuva paine menojen kasvuun. 

Miten sitten menojen kasvu voidaan saat
taa kuriin? Yhdyn budjettipäällikkö Sailak
sen esittämään toimenpideluetteloon erittäin 
pitkälle. Eriävät näkemykseni ovat seuraavat: 
Laajamittaisilla kuntaliitoksilla ei julkiseen ta
louteen saada säästöjä. P~rustelen tätä sillä, 
että; tUastojen mukaan näyttävät samalla 
maantieteellisellä alueella kuntakoon suuren
tuessa myös menot asukasta kohden lisäänty
neen. Esimerkkinä voidaan mainita, että 
maan suurimmassa kuntayksikössä ovat so
siaali- ja terveydenhuollon kustannukset asu
kasta kohden squrimmat. Teoria, jonkamu
kaan henkilöstövaltaisessa yrityksessä yritys
k<?on suurentuessa myös kustannukset suori
tetta .. kohqen suurentuvat, näyttiiä pitävän 
kUQ.tjeuosalta paikk~n&a. 

Opett~jien eläkkeiden siirtäminen k~ntien 
raboitettavaksi ei tote.~tues~aan vaikuttaisi jul
~~s,e,p. sektorin. menojen' supista~isiin lain
ka~IL Tä&tä h,uolimatta esitys voi o~la muu
'toi* perus,teltu. ~e on sama.ntapflinen ,kuin 
vaathnus, että kuntien osallistuminen kansan; 
el~~~eide~Jis,äosi~n r~~ittam~see~ pitä~s~ 10-
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pettaa ja siirtää joko valtion tai Kelan vas
tuulle. 

Esittämäni näkemyserot eivät ole kuiten
kaan merkittäviä. Sen sijaan mielestäni luet
teloon pitäisi ehdottomasti lisätä se varsin yk
sinkertainen lähtökohta, että valtiovallan olisi 
pitäydyttävä uusista suurista kuntien menoja 
lisäävistä uudistuksista. Kuten edellä kuntieI,l 
menokehitystä koskevasta tarkastelusta käy 
selville,on varsin suuri osa kuntien menovo
lyymin kasvusta tapahtunut valtiovallan sää
telemänä ja velvoittamana. Olisi erityisen tär
keää, että entistä paremmin pysyttäisiin sel
vittämään ja tuomaan esille palvelujen paran
tamiseen tähtäävän lainsäädij.nnön ja julkis
ten-menojen, kasvun yhteys. 

Kuntien mep.ojen lisäämiseen johtava lain
sääqäntptyö olisi pysäytettävä tai saatava sel .. 
västi hidastq.:rJ1~an~ Mjltei yhtä tärkeää olisi 
saada aik~ankuntien valtiQuosuusuudistus. 
Käsitykseni Jllukaan se. voisi astua voimaan 
vuonna' 199.3. U:udistu~seen Qlisi liitett~vä 
olennaIsella ,()sana. kuntien toimintaa säätele
vien normien purku siten, että .nämä esityk
se,t annetaan samanaikaisesti, itse järjestelmän 
uudistuksen, kanssa. ' 
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