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1) KUNTATALOUDEN TUOTTAVUUSOHJELMA
JA MENOKEHYKSET

Kuntien menotaloudessa otetaan käyttöön kehysmenettely.
• Valtionosuuksien mitoituksen pohjaksi kehyksen mukaiset menot
• Kehyksessä huomioidaan kuntapalveluille asetettavat 

tuottavuustavoitteettuottavuustavoitteet

Kuntien tuottamien hyvinvointipalvelujen tuottavuuden parantamiselle 
asetetaan vähimmäistavoitteeksi 1 0 prosenttia vuosittainasetetaan vähimmäistavoitteeksi 1,0 prosenttia vuosittain.
• Kunta-alan henkilöstön määrä pysyisi nykytasolla (n. 460 000)
• Kestävyysvaje pienenee kolme prosenttia kansantuotteesta eli noin yy j

kuusi miljardia euroa

Tuottavuutta parannetaan asiakaslähtöisesti. Kuntien hallintoa, 
organisaatioita ja tuotantotapoja uudistetaan tarpeen mukaan muun 
muassa kuntaliitosten avulla.
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2) TYÖURIEN PIDENTÄMINEN)

Keskimääräisiä työuria pidennetään:y p
• Parantamalla työnteon taloudellisia kannustimia ja lisäämällä 

työelämän houkuttavuutta
K hittä ällä t ö läk jä j t l ää• Kehittämällä työeläkejärjestelmää

• Edistämällä työhyvinvointia ja työkykyä

Tavoitteeksi asetetaan keskimääräisen työuran piteneminen neljällä 
vuodella seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana.
• Kestävyysvaje pienenee kaksi prosenttia kansantuotteesta eli noinKestävyysvaje pienenee kaksi prosenttia kansantuotteesta eli noin 

neljä miljardia euroa verrattuna kestävyyslaskelmien pohja-
oletukseen (työura pitenee kahdella vuodella)
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3) VEROTUKSEN TUOTTONEUTRAALI )
RAKENNEUUDISTUS

Verotuksen kokonaistaso pidetään vuosina 2012-2015 vakaana,  
kokonaisveroaste  on 43-44 prosenttia kansantuotteesta.

Verotuksen rakenteellinen uudistaminen tehdään tuottoneutraalisti –
kevennykset ja kiristykset menevät päittäin.

V t k k di t k t itt di tää t ölli ttäVerotuksen rakenneuudistuksen tavoitteena on edistää työllisyyttä, 
tuottavuutta ja talouskasvua. Verotuksen painopistettä siirretään 
maltillisesti ansiotulojen verotuksesta kuluttamisen verotuksen 
suuntaan.
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4) VALTIONTALOUDEN VAKAUTTAMINEN
Valtion velan kansantuoteosuus käännetään alenevalle uralle vuoteen 
2015 mennessä. Tämä edellyttää valtion budjettialijäämän 
pienentämistä alle puoleen vuodelle 2011 budjetoidustapienentämistä alle puoleen vuodelle 2011 budjetoidusta.
Kasvuhakuisen talouspolitiikan onnistuessa valtiontalous tasapainottuu 
vuosina 2012-2015  ensisijaisesti talouskasvun tuottamilla kasvavilla 
verotuloilla sekä säästöillä suhdanneriippuvissa menoissa.
Menojen kasvun rajoittamisen ankkuriperiaatteeksi sopii valtion 
perusmenojen (menot pl korot) tason reaalinen jäädyttäminenperusmenojen (menot pl. korot) tason reaalinen jäädyttäminen 
vaalikaudeksi.
Valtion päätösperäisten menojen mitoituksen pohjaksi otetaan 
maaliskuussa 2011 päivitettävät budjettikehykset vuosille 2012-2015.
Lisäsäästöjen tarve ja mittaluokka vahvistetaan vaalikauden alkaessa 
tuoreiden tilastojen ja päivitettyjen suhdannearvioiden pohjalta Valtiontuoreiden tilastojen ja päivitettyjen suhdannearvioiden pohjalta. Valtion 
velan kansantuoteosuuden kääntäminen alenevalle uralle edellyttää 
arviolta 0,5–1,5 miljardin euron uusia säästöpäätöksiä.
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