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Pääasiat
•

Elvyttävää finanssipolitiikkaa voidaan asteittain vähentää, kunhan talouden kehitys jatkuu myönteisenä
niin työmarkkinoiden kuin muun taloudellisen toiminnan osalta.

•

Finanssipolitiikan virityksessä tulisi huomioida, että Suomi tarvitsee mittavia investointeja muun muassa
ilmastonmuutoksen torjuntaan ja soteuudistuksen sekä uusien kuntien selviytymiseen uuden soten
jälkeiseen aikaan.

•

Uusien kuntien tehtävät painottuvat erityisesti tulevaisuuden kasvattamiseen varhaiskasvatuksen,
peruskoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen kautta läpivientiin.

•

Soteuudistuksen jälkeen kunnat ovat merkittävässä vastuussa tulevaisuuden kannalta tärkeistä 		
palveluista, kuten kasvatuksesta, elinkeinotoiminnan ylläpidosta ja mahdollisesti jopa työllisyyspalveluista.
		
› Kunnat tarvitsevat tehtävien hoitamiseen riittävän rahoituspohjan, jotta Suomen tulevaisuu
		
teen luotaavien palveluiden leikkaamiselta vältytään.
• Finanssipolitiikan virityksessä pitää huomioida koronapandemiasta aiheutunut hoitovelka ja oppimisvaje.
		
› Hoitovelan ja oppimisvajeen kielteiset vaikutukset havaitaan todennäköisesti vasta pitkän ajan
		
päästä. Niiden korjaaminen etupainotteisesti olisi kustannustehokkaampaa.
•

Yhteiskunta on avattava mahdollisimman pian ja tässä koronapassin käyttöönotto voisi olla järkevä
toimenpide.

•

Terveys- ja palvelualat ovat venyneet äärimmilleen koronakriisin aikana. JHL haluaa muistuttaa alan
työntekijöiden huomioinnista myös budjettiriihen alla.

•

Suomen ja maailman talous on hyvässä vedossa, joten veropohjaa voitaisiin tiivistää julkisen talouden
tasapainottamiseksi tulevina vuosina.

•

Uskottavan talouspolitiikan kannalta on toteutettava kehysriihessä sovitut 100–200 milj.€ julkisen
talouden tasapainotustoimet, mutta kuitenkin siten, etteivät peruspalvelut vaarannu.

•

Henkilökohtaisten avustajien työnantajamallin sairausapäivärahan ja palkan maksua on selkeytettävä.

•

Maakuntavero on säädettävä lakiin soteuudistuksen rinnalla.

•

Soteuudistus tarvitsee valtakunnallisen digihankkeen.

•

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee nähdä myös mahdollisuutena kehittää Suomen osaamistasoa ja
teknologista kehitystä.
		
› Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääviä toimia on jatkettava myös tulevaisuudessa.
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Finanssipolitiikan virittäminen
Koronapandemian aiheuttama kriisi on johtanut laajoihin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, joita on
paikattu vahvasti elvyttävällä finanssipolitiikalla. Elvyttävä finanssipolitiikka on ollut perusteltua vuonna
2021. Taloustilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti pandemian alun aiheuttamasta nopeasta supistumisesta. JHL katsoo, että elvyttävää finanssipolitiikkaa voidaan hillitä vuoden 2022 aikana, riippuen kuitenkin
tulevasta työmarkkinatilanteesta ja kansanterveyden kehityksestä.
Suomen talous on kääntynyt nopeaan kasvuun ja työllisyys näyttäisi kehittyvän ennakoitua paremmin. Vahvasti elvyttävällä finanssipolitiikalla on todennäköisesti vältetty myös työttömyyden nousun jääminen rakenteelliseksi (nk. hystereesi-ilmiö). Suomen talouskasvua tukee myös globaali elvytys, jonka seurauksena esimerkiksi vientiteollisuuden näkymät ovat tällä hetkellä myönteiset.

"

			Finanssipoliittisen elvytyksen hillintä näyttäisi nykyisten ennusteiden valossa
			pääosin järkevältä politiikalta.
Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeinen kehitys oli todella heikkoa, mikä johti menetettyyn vuosikymmeneen
talouskasvun osalta. Vastaava tulisi välttää koronan jälkeisenä aikana. Tällä hetkellä pidemmän aikavälin huoleksi saattaa jäädä hoitovelasta ja oppimisvajeesta muodostuvat haasteet. Myönteisiä päätöksiä on jo tehty
niiden paikkaamiseksi, mutta JHL painottaa, että toimenpiteitä on jatkettava vielä tulevaisuudessa,
jotta sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat eivät kasaudu.

"

			JHL katsoo, että oppimisvajeen ja hoitovelan paikkaamiseksi elvyttävää 		
			
finanssipolitiikkaa jatketaan näiltä osin, kunnes Suomi on päässyt täysin
			jaloillensa.
Alla olevassa kuviossa (1) havainnollistetaan finanssipolitiikan mahdollisia askelmerkkejä. Lyhyellä aikavälillä
tärkein tavoite on kansanterveyden ylläpito ja pandemian hillitseminen. Tämän jälkeen katseet käännetään
kohti kriisin pitkittymisen estämistä, jossa tulee huomioida muun muassa yrityspääoman tuhoutumisen hillintä ja hoitovelan purkaminen. Lopulta katse tulee kääntää kohti julkisen talouden tasapainoa. Jos kaksi ensimmäistä osaa on hoidettu hyvin, on julkisen talouden tasapainon saavuttaminen myös helpompaa.
Kuvio 1: Talouspolitiikan
painopisteet
pandemiatilanteessa
ja sen jälkihoidossa.
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Koronapassista osa exit-strategiaa
Koronapandemia heikentää maailmantaloutta useiden mekanismien kautta. Ensinnäkin pelko taudin leviämisestä vähentää kansalaisten alttiutta kuluttaa. Ravintolassa käyminen, matkustaminen ja yhteinen ajanvietto
ovat vähentyneet huomattavasti pelkotilan vuoksi.
Lisäksi tiukat rajoitustoimet vähentävät kansalaisten kulutusalttiutta etenkin palvelualoilla, mikä johtaa muun
muassa alalla työskentelevien lomautuksiin ja mahdollisesti myös irtisanomisiin. Vähentyneellä kulutuksella
on väistämättä taloutta heikentävä vaikutus.
Talouden rajoitukset ovat tarpeellisia kansanterveyden ylläpitämiseksi ja aiempien havaintojen perusteella
koronan taltuttaminen näyttäisi korreloivan pienempien taloudellisten vahinkojen kanssa.
Koronapassin avulla olisi mahdollista varmistaa, että tiettyjä yksityisiä palveluita käyttävien henkilöiden osalta
koronavirus leviäisi nykyistä epätodennäköisemmin. Useissa maissa, kuten Saksassa, Tanskassa ja Israelissa
koronapassin avulla on onnistuttu höllentämään koko kansantaloutta koskevia rajoitustoimia tarjoamalla
palveluita rokotetuille, negatiivisen testituloksen saaneille tai taudin sairastaneille.
Koronapassin kokeilu useassa maassa osoittaa, että se olisi ainakin teknisesti mahdollista toteuttaa. Lisäksi
koronapassille löytyy kannatusta Suomen kansalaisten joukosta. Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) teettämän
kyselyn perusteella valtaosa suomalaisista kannattaa koronapassin käyttöönottoa.
Jos vaihtoehtoina on koko kansantaloutta koskeva sulkutila tai koronapassin avulla osittain avonainen talous,
olisi koronapassin käyttöönotosta enemmän hyötyä kuin haittaa.
Passin käyttöönottaminen ei kuitenkaan saisi sulkea ihmisiä tärkeiden palveluiden ulkopuolelle tai aiheuttaa
eriarvoistumista kansalaisten välillä.

Työllisyyspalvelut kuntien vastuulle
Hallituksen työllisyystavoitteet ovat kunnianhimoisia. JHL:n näkemyksen mukaan työllisyysasteen nostaminen
on hyvinvointivaltion ylläpitämisen edellytyksiä.
Yksi työllisyyttä mahdollisesti nostava toimenpide on TE-palveluiden siirto kunnille. JHL katsoo, että yksittäiset kunnat tunnistavat paremmin omien asukkaidensa ja alueella toimivan elinkeinoelämän tarpeet ja näin
pystyvät räätälöimään palvelut tarkoituksenmukaisiksi.
Tällä hetkellä käynnissä olevien kuntakokeilujen osalta on kuitenkin selvinnyt, että kuntiin siirtyvien tehtävien
rahoituksen taso ei täysin vastaa kuntien todellisia tarpeita. Esimerkiksi YLE:n uutisoimassa artikkelissa todetaan selkeästi, että rahoituksen taso ja luvatun työvoiman osaaminen sekä määrä eivät ole riittäviä.
Jotta kunnat voisivat suoriutua tehtävistään siten, että tavoitellut työllisyysvaikutukset voidaan saavuttaa,
olisi uudistuksessa allokoitava riittävä määrä varoja sekä työvoimaa kunnille.
JHL katsoo, että työllisyyspalveluiden siirtäminen kasvattaa työllisyyttä pidemmällä aikavälillä vain, jos
työllisyyspalveluissa työskentelevät saavat tarvittavan perehdytyksen tehtäväänsä ja heitä voidaan aidosti
palkata riittävästi. Myös muutosjohtamiseen tulee satsata tarpeeksi voimavaroja ja palveluiden rahoituksen
tasoa nostetaa tasolle, joka antaa kunnille tosiasialliset edellytykset selviytyä lisääntyneistä tehtävistä.
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Vanhuspalveluiden kotihoidon kehittäminen
Hallituksen tekemät päätökset vanhusten hoivan kehittämiseksi ovat olleet tervetulleita. Lakiin kirjatut
uudistukset koskevat tällä hetkellä vain ympärivuorokautista hoivaa ja tehostettua palveluasumista. Uudistukset vanhusten kotihoidon ja tukipalvelujen osalta ovat puolestaan tällä hetkellä valmistelussa.
Vanhusten hoiva koostuu useammasta kokonaisuudesta, joten kokonaisvaltaisessa vanhushoivan uudistuksessa on otettava huomioon koko hoivaketju ja eri hoitomuodot. Sääntelyn, rahoitustasojen ja henkilöstömäärien
turvaaminen tulisi olla säädelty mahdollisimman samalla tavalla riippumatta hoivamuodosta. Kotihoito ja
tehostettu palveluasuminen voivat olla joissain rajatapauksissa toistensa substituutteja. Tällaisissa tilanteissa
saattaa olla riskinä, että ikääntyneitä jää nykyistä useammin lievemmin säännellyn kotihoidon piiriin. Toisena riskinä on, että kotihoidossa työskentelemisestä tulee suhteellisesti raskaampaa verrattuna tehostettuun
palveluasumiseen, jonka seurauksena henkilöstöä siirtyy pois kotihoidon tehtävistä.

"

			Vanhusten hoivan uudistamista tulee jatkaa siten, että sääntely on
			

yhtenäistä hoivaketjun jokaisessa vaiheessa.

Valtioneuvoston julkaisemassa kotihoidon uudistukseen liittyvässä vaikutusarvioinnin taustamuistiossa todetaan, että tällä hetkellä vanhusten kotihoidossa on 2–5 prosentin henkilöstövaje, joka saataisiin paikattua
lisäämällä henkilöstöä 291–727 henkilötyövuoden verran. Kyseinen henkilöstövaje johtaa siihen, että kotihoidon asiakkaille ei kyetä tarjoamaan heille tarkoitettua hoiva-aikaa täysimääräisenä.
JHL katsoo, että nykyinen henkilöstövaje tulee paikata kanavoimalla tarpeeksi rahoitusta henkilöstön lisäämiseen tai työjärjestelyjen parantamiseen siten, että hoivatunnit täyttyvät ilman henkilöstön lisäkuormitusta.
On katsottava aidosti työtehtävät ja työnjako sellaiseksi, että hoiva- ja hoitoalan ihmiset tekevät koulutustaan
vastaavia työtehtäviä.
Tulevassa kotihoidon uudistuksessa henkilöstömitoitus tulee kirjata lakiin, jotta sääntely olisi linjassa hoitomuotojen välillä. Kotihoidon turvaamiseksi tulisi varmistaa tarvittava rahoitus koulutusmäärien lisäämiselle
sekä henkilöstön palkkaamiselle.
Henkilöstömäärän lisääminen vaikuttaa myönteisesti myös työvoiman jaksamiseen ja alan pitovoimaan, kun
työn intensiivisyys ja liiallinen kiire vähenevät. JHL on huolissaan hoivahenkilöstön jaksamisesta sekä vanhusten terveydentilasta tulevaisuudessa, jossa hoidettavien määrät tulevat kasvamaan väestön ikääntyessä ja
eläköitymisten kiihtyessä. Vanhusten kotihoidon kehittämiseen on saatava tarvittavat määrä rahoitus, jotta
henkilöstön työtilannetta voidaan helpottaa ja samalla nostaa alan pitovoimaa.

Ilmastonmuutos
JHL pitää ilmastonmuutosta yhtenä yhteiskunnan vakavimpana haasteena. Kaikkien maiden on osallistuttava
ilmastonmuutoksen torjuntaan, jotta vakavammilta sääilmiöiltä sekä taloudellisilta tappioilta voitaisiin välttyä. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportissa käydään ansiokkaasti läpi ilmastonmuutoksen tuomia haasteita alan parhaiden osaajien toimesta. Myös JHL on teettänyt oman selvityksen
ilmastonmuutoksen vaikutuksista etenkin niillä aloilla, joilla liiton jäsenkuntaa on töissä.
Investoinnit vähäpäästöiseen taloudelliseen toimintaan vähentävät ihmiskunnan tulevaisuudessa kohtaamia
ilmaston lämpenemisen aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Kyseisille vaikutuksille, kuten ruoantuotannon häiriöille on laskettavissa myös rahalliset arviot tappioista, joiden perusteella voidaan tarkastella myös
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ilmastonmuutosta torjuvien investointien säästöpotentiaalia. Vaikka laskelmiin sisältyy epävarmuutta, voidaan
kohtuullisella varmuudella sanoa ilmastonmuutoksen torjunnasta saatavien säästöjen olevan mittavia.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutostarpeet teknologiassa, osaamisvaatimuksissa ja kulutustottumuksissa
tulisi nähdä myös mahdollisuutena tuottaa Suomeen uudenlaista osaamista, teknologiaa ja toimintatapoja,
joista voisi olla pidemmällä aikavälillä hyötyä esimerkiksi teknologia- ja palveluviennin avulla.
Tarpeellisista uudistuksista aiheutuu monia muutoksia myös työelämässä, ei pelkästään yritysten ja työnantajien, vaan myös työntekijöiden näkökulmasta, niin työolosuhteissa kuin osaamistarpeissa. Siksi jo suunnitteluja budjetointivaiheessa on olennaisen tärkeää huomioida oikeudenmukaisen siirtymän periaate.
JHL painottaa, että oikeudenmukaisen siirtymän määritelmä pitää sisällään myös työntekijälle oikeudenmukaisen siirtymän, jossa tunnistetaan työntekijöiden osallisuuden merkitys muutoksessa ja ammattiliittojen
rooli ilmastotoimissa. Tämä näkökulma ja sen aiheuttamat budjettivaikutukset on osattava huomioida niin
budjettiriihessä kuin valmisteilla olevassa ilmastolaissa.

Sotealan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus
Sosiaali- ja terveysalan (sote) henkilöstön tarve on kasvussa. JHL on jo pitkään ollut huolissaan sotealan henkilöstön saatavuudesta ja yhtyy C-21 kaupunkien vaatimukseen siitä, että hallituksen on toteutettava realistinen toimenpideohjelma hyvinvointipalveluiden työvoimatarpeiden turvaamiseksi.
Toimenpideohjelmassa tulisi linjata etenkin rahoituksen osalta riittävät toimenpiteet, joilla vuonna 2023
voimaan tulevan 0,7 työntekijän vähimmäismitoitus kyetään kattamaan väestön ikääntymisen aiheuttaman
henkilöstötarpeen lisäys.
Henkilöstön saatavuutta tulisi kehittää lisäämällä koulutuspolkuja, työperäisellä maahanmuutolla sekä parantamalla alan pitovoimaa. Henkilöstötarpeen varmistaminen etupainotteisesti on kokonaiskustannuksiltaan
todennäköisesti halvempi vaihtoehto verrattuna ongelman pitkittämiseen.
Sotealan henkilöstöpulan kasvaessa todella suureksi, kilpailu työvoimasta kiihtyy, jonka seurauksena palkkakustannukset lähtevät nousuun. Ansioiden nopea kiihtyminen sotealalla saattaa heijastua myös muille toimialoille, sillä yhden alan työvoimapula voi imeä väkeä myös muilta aloilta.
Työvoimapula sotealalla saattaa aiheuttaa sen, että terveydellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin ei kyetä puuttumaan ajoissa. Tällöin ongelmat kasautuvat ja voivat muuttua vakavammiksi, jolloin niiden hoitaminen tulee
myös kalliimmaksi.
Varhaiskasvatuksen merkitys on yhteiskunnallisesti huomattava. Sen avulla kehitetään lasten oppimiskykyä ja
pärjäämistä yhteiskunnassa. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella tasoitetaan myös sosiaaliryhmien välisiä eroja
ja mahdollistetaan kaikille lapsille hyvä tulevaisuus. Varhaiskasvatuksen laatuun vaikutta etenkin henkilöstön
määrä ja osaaminen, jonka vuoksi kunnille tulee varmistaa tarvittava rahoitus, jotta varhaiskasvatuksen laatu
pysyy Suomessa korkeana.

"

			JHL vaatii hallitukselta ennaltaehkäiseviä toimintoja, jotta vakavalta

			työvoimapulalta vältyttäisiin.
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Työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen koulutusinvestoinneilla
Julkisen talouden tasapainoa tavoitellaan työllisyysastetta nostamalla. Suomen työmarkkinoita vaivaa muun
muassa kohtaanto-ongelma, jossa avoimia työpaikkoja ei saada täytettyä, vaikka työttömyysasteen perusteella potentiaalisia hakijoita pitäisi löytyä.
Kohtaannon tehostamista voitaisiin hakea satsaamalla lyhytkestoiseen ammatilliseen työvoimakoulutukseen
työvoimapula-aloille. Lisäksi nuorille tulisi tarjota nykyistä enemmän oppisopimuskoulutuksia lisäämällä työnantajille maksettavaa koulutuskorvausta.
Työnantajille maksettava koulutuskorvaus tekisi oppisopimuskoulutuksen käyttämisestä kannattavamman
vaihtoehdon työnantajalle, kun tarvitaan uutta työvoimaa, mutta sopivaa osaamista ei ole suoraan tarjolla.
Oppisopimuskoulutuksen rahoitusta voitaisiin myös kanavoida niille aloille, joissa työvoimapula on suurinta
lyhyellä aikavälillä. JHL katsoo myös, että oppisopimuskoulutus voitaisiin tuoda osaksi nuorisotakuuta.
Pitkään jatkuneet koulutusleikkaukset ovat JHL:n mielestä kestämättömiä Suomen tulevaisuuden kannalta.
2010-luvulla Suomessa on leikattu koulutuksesta arviolta yli 2 miljardia euroa¹. JHL vaatii lisää perusrahoitusta etenkin ammatilliseen koulutukseen sekä lisää resursseja lasten ja nuorten oppimisen tukemiseen.

Kuntien ja hyvinvointialueiden muutostuet
Tulevaisuuden kunnat ovat hyvin erilaisia nykyisiin verrattuna. Soteuudistuksen myötä kuntiin jää vähemmän
tehtäviä, joiden osuus kuntien rahoituksessa kuitenkin kasvaa. Muutokset ovat hallinnollisesti mittavia ja
etenkin ICT-järjestelmien uudistaminen on kallis prosessi. Lisäksi palkkojen harmonisointi hyvinvointialueilla
luo kustannuspaineita tulevaisuudessa.
Jotta ICT-järjestelmät voidaan luoda sellaisiksi, että ne olisivat mahdollisimman helppo integroida keskenään
ja rajapintojen toimivuus varmistetaan, tulee uudistushankkeisiin varata riittävästi varoja.
Uuden soten yksi keskeisimmistä kulmakivistä ovat digitaaliset palvelut niille, joilla on tarvittava digiosaaminen ja -laitteet. Fyysiset sote-palvelut voitaisiin näin paremmin suunnata niille, joilla ei ole digilaitteita tai
-osaamista. Maan hallituksen yksi keskeinen tehtävä onkin parantaa kansalaisten digiosaamista ja laitteiden
hankkimisen mahdollisuutta esimerkiksi Sitran kanssa valtakunnallisella hankkeella.
Soteuudistuksen todelliset säästöt riippuvat paljolti myös siitä, miten hyvin järjestelmät ja hallinto toimivat
uudistuksen jälkeen. JHL:n mielestä on erittäin tärkeää varmistaa tarvittava rahoitus uudistuksen aiheuttamia
muutoskustannuksia varten.
Monet kuntiin jäävät palvelut ovat sellaisia, joiden onnistunut tuottaminen on elintärkeää Suomen tulevaisuudelle. Sivistys, osaaminen ja varhaiskasvatus ovat muun muassa palveluita, joiden tuottaminen jää tulevaisuuden kunnille. Lisäksi kuntiin todennäköisesti siirtyvät työllisyyspalvelut muuttavat olennaisesti kuntien
palvelurakennetta. Tärkeiden palveluiden hallinnointiin ja mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin tulee niin ikään
varata tarvittavat määrät rahoitusta.
Suomen tulevaisuudelle on tärkeää, että kunnat kykenevät suoriutumaan tehtävistään kiitettävästi uudenlaisessa palveluympäristössä. Kun iso määrä kuntien yleiskatteellista rahoitusta siirtyy hyvinvointialueille, kunnissa on herännyt pelko siitä, riittääkö nykyinen rahoitustaso säilyttämään kuntiin jäävien palveluiden laadun.
¹https://labour.fi/julkaisu/koulutusleikkaukset-ja-kansantalous/
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Suomen kokonaisveroaste ja verotuksen painopiste
JHL:n riihitavoitteista valtaosa edellyttää mittavia rahallisia panostuksia. Jotta panostukset kyetään tekemään
budjettirajoite huomioiden, on Suomen työllisyysastetta nostettava ja lisäksi kokonaisveroastetta on kiristettävä jo siitäkin syystä, että vanhusten palvelujen määrä kasvaa. Kokonaisveroasteen kiristämistä tulisi tavoitella tiivistämällä veropohjaa omistamisen ja varallisuuden osalta. Suomen talous on tällä hetkellä kehittymässä
suotuisasti, joten maltillisilla verojen kiristämisellä ei todennäköisesti ole haittavaikutuksia.
Suomen kokonaisveroastetta kritisoidaan usein vertailumaita kireämmäksi, vaikkei se todellisuudessa ole yhtä
kireää kuin esimerkiksi Ruotsin tai Tanskan, joita voidaan pitää erinomaisina vertailukohteina. Suomea vertaillaan Ruotsiin ja Tanskaan usein työllisyyden ja sosiaaliturvan osalta. Tarkastelua olisi hyvä laajentaa koskemaan useammin myös kokonaisveroastetta.

"

			Vaikka Suomen kokonaisveroasteessa on hieman nousuvaraa verrattuna 		

			
Tanskaan ja Ruotsiin, haluaa JHL painottaa, että työn verotuksen
			kiristämistä tulisi välttää.
Kuviossa (2) havainnollistetaan kokonaisveroasteita OECD-maissa. Kaikki Pohjoismaat ovat korkean veroasteen
maita, mutta samalla näissä valtioissa on subjektiivisesti mitattuna myös korkea hyvinvoinnin taso ja väestö
keskimäärin onnellisempaa.

Kuvio 2:
Kokonaisveroasteet OECD–maissa.

Jos Suomen kokonaisveroastetta nostettaisiin muutamalla prosenttiyksiköllä, voitaisiin Suomen julkista
taloutta vahvistaa staattisesti laskien yli neljällä miljardilla eurolla. Kokonaisveroasteen maltillinen nosto
vahvistaisi Suomen julkisen talouden tasapainoa ja sen avulla voitaisiin vaimentaa koronaviruksesta aiheutunutta velkaantumisen kasvua.
Maltillisen kokonaisveroasteen korottamisen lisäksi JHL katsoo, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää
kohti omistamisen verottamista. Suomessa verotuksen painopiste eroaa hieman Euroopan Unionin keskimääräisestä verotuksesta siten, että kulutuksen vero-osuus on korkeampi ja omistamiseN matalampi.
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JHL ehdottaa, että verotuksen painopistettä siirrettäisiin enemmän kohti
			omistamisen verotusta.
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Kuviossa (3) vertaillaan verotuksen painopistettä Suomen ja EU:n
välillä.
Kuviosta havaitaan, että Suomessa
omistamisen verotus kattaa suhteellisesti pienemmän osuuden julkisen
sektorin kokonaisverotuotosta.
Verotuksen painopistettä on mahdollista siirtää kohti omistamista
tiivistämällä ja laajentamalla veropohjaa.
Näin myös verokantojen korottamiselta voitaisiin mahdollisesti välttyä.
Kuvion (3) tiedot on noudettu
Euroopan Komission julkaisemasta
verotuksen trendejä käsittelevästä
raportista2.

Kuvio 3: Verotuksen painopiste
Suomessa ja Euroopassa
vuonna 2019. (Eurostat, 2021)

JHL katsoo, että uskottavan talouspolitiikan kannalta on tähdellistä toteuttaa kehysriihessä sovittujen
100–200 miljoonan julkisen talouden tasapainotustoimet sovitulla tavalla.

Maakuntavero on otettava käyttöön
JHL puoltaa maakuntaveron käyttöönottoa tulevien hyvinvointialueiden tulojen varmistamiseksi. Puoltamisen
ehtona on, ettei kansalaisten kokonaisveroaste kasva.
Palveluista säädetty vastuu sekä vaaleilla valitun päätöksentekoelimen valta olisi hyvä saada samoille päättäjille hyvinvointialueella. Maakuntien soterahoitus on tärkeä toteuttaa samoilla periaatteilla kuten se kuntien
osalta on nykyään järjestetty.
JHL huomauttaa, että muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) kannattaa lausunnossaan
maakuntaveron käyttöönottoa. Verotusoikeuden puuttuminen ei kannusta hyvinvointialueita pitämään kustannuksia matalana. Mahdollisista säästöistä hyvinvointialueen rahalliset hyödyt jakautuvat valtion rahoitusosuuden pienennyttyä myös muille hyvinvointialueille. Jos hyvinvointialue kykenee alentamaan omaa veroastettansa pienentämällä sotekustannuksia, on tästä hyötyä hyvinvointialueen omille asukkaille.
VATT toteaa myös, että tutkimuskirjallisuus puoltaa verotusoikeuden säätämistä hyvinvointialueiden osalta.
JHL tunnistaa huolen työn verotuksen kiristymisen riskistä maakuntaveron vuoksi. Valtion on kuitenkin mahdollista ohjata verolainsäädäntöä kokonaisuutena siten, että työn verotus ei tosiasiassa kiristyisi.

2 Taxation trends in the European Union Data for the EU Member States, Iceland and Norway: 2020 edition
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Henkilökohtaisen avun työnantajamalli
ja sairausajan palkka
Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtainen apu on vammaiselle henkilölle maksuton palvelu. Yksi palvelun
järjestämistavoista on nk. henkilökohtaisen avun työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Vaikka vammainen henkilö toimii työnantajana, maksaa kunta silti palvelun kustannukset omista varoistaan. Kunta toimii siis sijaismaksajana. Työnantajamallilla toteutetaan valtakunnallisesti noin puolet henkilökohtaisesta avusta.
Työlainsäädännössä säädetty työnantajan sairausajan palkan maksuvelvollisuus on 1+9 päivää. Jos työntekijä
on sairaana tätä pidemmän ajan, on hänellä oikeus Kelan sairauspäivärahaan 1+9 päivää ylittävältä osalta.
Työehtosopimuksissa voidaan sopia yli 1+9 päivää kestävästä työnantajan maksuvelvollisuudesta, jolloin Kela
maksaa sairauspäivärahan työnantajalle. Tämä maksu voidaan suorittaa kuitenkin ainoastaan työnantajalle,
koska maksamisesta suoraan kunnalle ei sairausvakuutuslaissa ole perusteita. Tämä on este sairausajan palkallisuuden laajentamiselle henkilökohtaisia avustajia koskevassa valtakunnallisessa työehtosopimuksessa.
Tällä hetkellä Kela joutuisi maksamaan sairauspäivärahan ensin vammaiselle henkilölle, joka tilittäisi maksun
eteenpäin edun omista varoistaan maksaneelle kunnalle. Tämän vuoksi työnantajamallissa henkilökohtaisten
avustajien työehdot ovat sairauspoissaolojen osalta jääneet jälkeen. Edellä kuvattu ilmiö on ongelma niin
henkilökohtaisten avustajien työolojen kuin alan vetovoiman kannalta. Henkilökohtainen apu kärsii tällä
hetkellä työvoimapulasta.
Työnantajamallissa nykyinen järjestely sairauspäivärahan maksussa ja hakemisessa on tarpeettoman monimutkainen. Kun Kela maksaa sairauspäivärahaa tilanteessa, jossa työntekijän sairausajan palkan on maksanut
kunta, ei ole täysin selvää, kuka päivärahan hakee, miten sitä haetaan ja kenelle maksu suoritetaan. Näihin
kysymyksiin JHL toivoo tarkempia linjauksia lainsäätäjältä.
Kelan ohjeistuksen mukaan, jos maksajana toimii sijaismaksaja, etuus tulee hakea työnantajan nimissä
paperilomakkeella. Nykytilanteessa kunta ei sijaismaksajana voi käyttää sähköisiä palveluita työnantajamallin mukaisen työnantajan puolesta. Kelan asiointipalvelussa ei myöskään ole nykytilassa sähköistä asiointia
henkilötunnuksella toimivalle työnantajalle, joita henkilökohtaisten avustajien työnantajat työnantajamallin
mukaan ovat. Kela tarjoaa sähköisen asiointipalvelun vain y-tunnuksella toimiville työnantajille, jonka vuoksi
henkilökohtaista apua tarvitsevat henkilöt sulkeutuvat järjestelmän ulkopuolelle. Ottaen huomioon henkilökohtaista apua tarvitsevien henkilöiden vaihtelevat tilanteet, on yhdenvertaisuudessa mahdollinen ongelma.
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			JHL katsoo, että sairasvakuutuslain tulisi mahdollistaa sairauspäivärahan

			
			

maksaminen sijaismaksajalle. Myös sähköisten asiointipalvelujen käyttöä
tulisi laajentaa sijaismaksajille ja henkilötunnuksella toimiville työnantajille.

Nykytilannetta tulisi muuttaa siten, että henkilökohtaisen avun työnantajamallissa sairauspäivärahan hakemista suoraviivaistettaisiin tarjoamalla sähköiset palvelut myös henkilötunnuksella toimiville työnantajille, tai
että kunnat saisivat sijaismaksajina hoitaa päivärahan hakemiseen liittyvän prosessin heidän puolestaan.
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Lisäksi nykyinen sairausvakuutuslaki sitoo Kelaa maksamaan päivärahat työnantajan henkilökohtaiselle tilille.
Kun työnantajamallissa henkilökohtaista apua tarvitseva henkilö toimii työnantajana ja kunta sijaismaksajana,
päädytään tilanteeseen, jossa apua tarvitseva henkilö joutuu tilittämään Kelan maksaman sairauspäivärahan
edelleen kunnalle, joka on aiemmin maksanut sairausajan palkkaa henkilökohtaiselle avustajalle.
Edellä mainittu tilanne on tarpeeton ja aiheuttaa JHL:n näkemyksen mukaan turhaa byrokratiaa henkilökohtaista apua tarvitsevalle henkilölle sekä kunnalle. Byrokratian purkaminen voisi pidemmällä aikavälillä säästää
henkilökohtaisen avun tarpeessa olevien aikaa sekä mahdollistaisi myös työnantajamallilla toimivien henkilökohtaisten avustajien sairausajan palkallisuuden kehittämisen vastaamaan muita toimialoja.
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