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1 Johdanto

Suomen julkinen talous koostuu valtiosta,
paikallishallinnosta ja sosiaaliturvarahastois-
ta. Valtiontalous sisältää valtion talousarvio-
talouden eli budjettitalouden ja valtion rahas-
totalouden (valtion rahastotaloutta käsitel-
lään valtion talousarviossa luvussa 9 Budje-
tin ulkopuolinen valtiontalous). Valtion bud-
jettitalouden sijoittumista valtiontalouteen ja
Suomen julkiseen talouteen on havainnollis-
tettu kuviossa 1. Tässä julkaisussa keskity-
tään pääosin valtion budjettitalouteen. Tar-
kastelun kohteena on vuoden 2019 talous-
arvio, jonka eduskunta hyväksyi joulukuus-
sa 2018. Tarkoituksena on tarjota tiivis ku-
vaus valtion budjetin keskeisistä teemoista
kuvioiden ja taulukoiden avulla, sekä joh-
dattaa lukija tutkimaan teemoja tarkemmin
Internet-linkkien kautta. Taustamateriaalina
budjetoinnissa käytetään valtiovarainministe-
riön kansantalousosaston riippumattomia ta-
lousennusteita, jotka esitellään taloudellises-
sa katsauksessa.

Valtion talousarvio eli budjetti on valtion ta-
loutta ja varainhoitoa koskeva suunnitelma,
jonka laadinnan pohjana on kevään julkisen
talouden suunnitelma. Käytännössä valtion
talousarviossa arvioidaan valtion seuraavan
vuoden tulojen ja menojen suuruutta ja koh-
dentumista. Hallitus neuvottelee talousarvio-

esityksestä budjettiriihessä.

Ylin päätäntävalta valtion varojen käytöstä 
on Suomessa eduskunnalla, joka käyttää val-
taa lähinnä kahdella tavalla: säätämällä la-
keja ja hyväksymällä talousarvioita. Valtaosa 
talousarvion sisällöstä on lailla sidottua ja en-
nen talousarviosta päättämistä muutetaankin 
usein lakeja. Eduskunta hyväksyy budjetin 
seuraavalle talousarviovuodelle ennen edelli-
sen talousarviovuoden loppua.

Hallitusohjelmassa määritellään hallituksen 
talouspoliittiset päälinjat, joiden mukaises-
ti budjetti laaditaan. Lisäksi hallitus päättää 
vaalikauden alussa vaalikauden kehyksestä eli 
valtion menokatosta, sekä kehysmenettelyn 
säännöistä. Samalla kehys määrittelee linjan 
koko nelivuotisen vaalikauden menoille. Hal-
litus tarkistaa vuosittain huhtikuussa julkisen 
talouden suunnitelmassa kehyksen hallinnon-
alakohtaiset määrärahat sekä päivittää ke-
hyksen vastaamaan kustannustason, hintojen 
ja kehysmenojen rakenteen muutoksia. Lisä-
tietoa osoitteessa http://vm.fi/valtion-
talouden-kehykset.

Vuoden 2019 talousarvion loppusumma on 
55,5 mrd. euroa. Pääosa määrärahoista käy-
tetään sosiaaliturvaan. Tulot kerätään pääa-
siassa liikevaihtoon perustuvista veroista, ku-
ten arvonlisäverosta, ja tuloveroista, kuten 
ansio- ja pääomatuloverosta. Valtion budjet-
titalouden alijäämäksi ennakoidaan 1,7 mrd. 
euroa ja valtionvelan odotetaan nousevan 
noin 107 mrd. euroon.

Seuraavassa luvussa luodaan katsaus talou-
den näkymiin reaalitalouden ja julkistalouden 
osalta. Luvussa 3 käsitellään hallituksen ta-
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louspoliittisia tavoitteita ja niiden toteutu-
mista. Luvussa 4 tarkastellaan budjettia kes-
tävän kehityksen näkökulmasta. Luku 5 kä-
sittelee valtion talousarvion tulo- ja meno-
arvioita, alijäämää ja velkaa. Myös kuntata-
loutta ja maakuntauudistusta käsitellään val-
tion budjettitalouden näkökulmasta. Luvussa
6 tehdään yhteenveto.
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2 Talouden näkymät

Valtiovarainministeriön taloudellisessa kat-
sauksessa käsitellään kansallisen ja kansain-
välisen talouden näkymiä sekä talouspolitiik-
kaa ja julkista taloutta.

Reaalitalous
Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe 
on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosi-
na. Suomen talouden kasvu hidastuu 1,5 pro-
senttiin vuonna 2019. Hidastuminen on laa-
ja-alaista, mutta varsinkin laskevat asunto-
investoinnit heiluttavat kasvua. Kaupan es-
teiden lisääntyminen hidastaa viennin kas-
vua vuonna 2019. Nettovienti pysyy talou-
den kasvua tukevana metsäteollisuuden li-
sääntyneen kapasiteetin tukemana. Parantu-
nut hintakilpailukyky tukee myös viennin kas-
vua. Kotitalouksien käytettävissä olevien tu-
lojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nou-
sun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huoli-
matta reaalitulot kasvavat selvästi ja kotita-
louksien kulutus kiihtyy vuonna 2019 edellis-
vuoteen verrattuna. Talouskasvun hidastumi-
sesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen 
kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää vuon-
na 2019. Työttömyysasteen ennustetaan las-
kevan 6,9 prosenttiin ja työllisyysasteen nou-
sevan 72,4 prosenttiin vuonna 2019. Tauluk-
koon 1 on tiivistetty keskeiset ennusteluvut 
vuosille 2016–2019.

Julkinen talous
Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hil-
litsevät toimet vahvistavat julkista taloutta. 
Vielä muutama vuosi sitten reilusti alijäämäi-
nen julkinen talous on vuosikymmenen vaih-
teessa tasapainon tuntumassa. Myös julkisen 
talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lä-
hivuosina.

Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen hei-
kentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talous-
kasvu hidastuu ja kuluneella vaalikaudella 
tehdyt sopeutustoimet päättyvät. Julkista ta-
loutta heikentää väestön ikääntyminen, joka 
kasvattaa vuosi vuodelta eläke-, terveys- ja 
hoivamenoja. Väestön ikääntyminen luo mer-
kittäviä paineita julkiseen talouteen pitkällä 
aikavälillä. Taulukossa 2 esitetään keskeiset 
julkisen talouden tunnusluvut vuosille 2016–
2019.
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Talouden suhdanteiden lisäksi julkisen talou-
den rakenteet heijastuvat julkisyhteisöjen tu-
lojen kertymään ja menojen kohdentumiseen.
Kuviosta 2 nähdään, että julkisyhteisöjen tu-
loista suurin osa kerättiin tulo- ja omaisuus-
veroina sekä välillisinä veroina vuonna 2016.

Julkisyhteisöjen menoista suurin osa muo-
dostuu sosiaaliturvaetuuksien menoista, mi-
kä näkyy kuviosta 3. Näitä menoja ovat mm.
eläkkeet, työttömyysetuudet ja perhe-etuu-
det sekä sairausajan, asumisen ja sosiaalista
syrjäytymistä ehkäisevät tuet.

Taulukko 3 havainnollistaa opetus- ja sivis-
tystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuolto-
palveluista aiheutuvaa kustannusten keski-
määräistä suuruusluokkaa. Taulukosta näh-
dään esimerkiksi, että ammatillisen perus-
koulutuksen opiskelijakohtaiset julkiselle ta-
loudelle koituvat kustannukset olivat muihin
koulutusmuotoihin nähden korkeimmat vuon-
na 2016.
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3 Hallituksen talouspoliittinen linja

Pääministeri Juha Sipilän hallitus linjaa 
talouspolitiikkaansa hallitusohjelmassa 
(http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/
hallitusohjelma). Hallituksen tavoitteena 
on nostaa Suomen talous kestävän kasvun 
ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata 
julkisten palveluiden ja sosiaaliturvan 
rahoitus. Tavoitteena on, että julkisen ta-
louden velkaantuminen suhteessa BKT:hen 
taittuu vaalikauden loppuun mennessä ja 
velaksi eläminen loppuu vuonna 2021.

Finanssipoliittisten tavoitteiden lisäksi halli-
tus on asettanut tavoitteeksi, että työllisyys-
aste nousee 72 prosenttiin ja työllisten määrä 
kasvaa 110 000 hengellä hallituskaudella. Tä-
män hetken ennusteiden valossa nämä työl-
lisyystavoitteet ovat täyttymässä. Tavoittei-
den saavuttamista on helpottanut hyvä suh-
dannetilanne. Työllisyyden nopea kasvu on 
kasvattanut verotuloja ja työttömyyden ale-
neminen pienentänyt työttömyysmenoja.

Hallitus on tukenut talouden ja työllisyy-
den kestävää kasvua rakenteellisin uudistuk-
sin. Työvoiman kysyntää on pyritty lisää-
mään vuonna 2017 voimaan astuneella kil-
pailukykysopimuksella, joka paransi suoma-
laisten yritysten kilpailukykyä. Työn tarjontaa 
on puolestaan vahvistettu mm. purkamalla 
kannustinloukkuja, lisäämällä työvoiman liik-
kuvuutta sekä uudistamalla työttömyystur-
vajärjestelmää ja työvoimapalveluja. Samal-
la hallitus on pitänyt kiinni hallitusohjelman 
linjauksesta, jonka mukaan palkansaajien ve-
rotus ei kiristy.

Hallituksen talouspolitiikan kulmakivenä on 
kestävyysvajeen umpeen kurominen. Kestä-

vyysvajeen mittaluokaksi arvioitiin hallitus-
kauden alussa noin 10 mrd. euroa vuoden
2019 tasolla. Hallitusohjelman mukaiset vä-
littömät sopeuttamistoimet on kirjattu val-
tiontalouden kehyksiin ja ne sisältyvät vuo-
den 2019 osalta talousarvioon. Välittömien
sopeutustoimien myötä 10 mrd. euron toi-
menpidekokonaisuudesta on koossa noin 4
mrd. euroa, joskin kuntien päätöksistä riip-
puvaisten toimenpiteiden vaikutukseen sekä
eräiden toimenpiteiden vaikuttavuusarvioihin
liittyy epävarmuutta. Maakunta- ja sote-uu-
distus sekä muut toimet julkisen hallinnon
uudistamiseksi voivat onnistuessaan vahvis-
taa julkista taloutta 4 mrd. eurolla pitkällä
aikavälillä.

Velkatavoitteen konkretisoimiseksi hallitus
on asettanut julkisen talouden rahoitusase-
malle tavoitteet, jotka koskevat valtion, pai-
kallishallinnon ja sosiaaliturvarahastojen ra-
hoitusasemaa hallituskaudella sekä julkisyh-
teisöjen yhteenlaskettua rakenteellista rahoi-
tusasemaa keskipitkällä aikavälillä. Taulukos-
sa 4 on kuvattu näitä Suomen finanssipolitiik-
kaa ohjaavia tavoitteita ja sääntöjä sekä ver-
rattu niitä valtiovarainministeriön ennustee-
seen. Julkisen talouden sektorikohtaiset ra-
hoitusasematavoitteet tullaan ennusteen va-
lossa pitkälti saavuttamaan. Paikallishallin-
to ja sosiaaliturvarahastot saavuttavat niille
asetetut tavoitteet ja myös valtionhallinto yl-
tää likimain sille asetettuun tavoitteeseen.
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Suomen julkisen talouden tavoitteenasette-
luun vaikuttavat myös EU-säännökset, joista

merkittävimpänä vakaus- ja kasvusopimus,
joka velvoittaa EU:n jäsenvaltioita ylläpitä-
mään julkisen talouden tasapainoa ja välttä-
mään liiallista velkaantumista.
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4 Kestävä kehitys

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjel-
ma, Agenda2030, hyväksyttiin YK:n huippu-
kokouksessa vuonna 2015. Toimintaohjelma
asettaa yhteiset tavoitteet kestävän kehityk-
sen toteuttamiseksi kaikille YK:n jäsenmaille.
Suomessa valtioneuvosto on laatinut toimin-
taohjelmasta selonteon, jossa linjataan kan-
sallisen toimeenpanon kannalta keskeiset pai-
nopistealueet ja toimenpiteet, jotka paran-
tavat Suomen kestävän kehityksen tilaa ta-
loudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllises-
ti. Hallituksen kansallinen Agenda2030 -toi-
meenpano rakentuu kahden painopistealu-
een ympärille: hiilineutraali ja resurssiviisas
Suomi sekä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja
osaava Suomi. Talousarvion yleisperusteluis-
sa kestävään kehitykseen on keskitytty luvus-
sa 6.

4.1 Määrärahat

Vuoden 2019 talousarvion valmistelun yhtey-
dessä on tunnistettu talousarvioon sisältyvät
määrärahat, jotka ovat selonteon hiilineut-
raali ja resurssiviisas Suomi -painopistealueen
tavoitteita edistäviä. Kyseiset määrärahat on
esitetty taulukoissa 5-7 ja ne on jaoteltu edel-
lä mainitun selonteon keskeisten toimenpi-

teiden mukaan. Tunnistetuilla määrärahoilla
edistetään mm. ympäristön ja luonnon hyvin-
vointia, luonnon monimuotoisuutta, vähen-
netään päästöjä, edistetään biotalousratkai-
suja sekä kehitetään Suomea kohti vähähii-
listä yhteiskuntaa. Määrärahat kohdentuvat
etenkin työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja
metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintä-
ministeriön, ympäristöministeriön sekä ulko-
ministeriön hallinnonaloille.
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Hiilineutraaliuteen ja resurssiviisauteen liitty-
viä tavoitteita edistetään yhteensä noin 1,7
mrd. euron verran vuoden 2019 talousarvios-
sa. Laskua vuodesta 2018 on noin 126 milj.
euroa, mikä johtuu pääasiassa vuoden 2018
lopussa päättyvistä kärkihankkeista. Lisäksi
uusiutuvan energian tuen määrää on alen-
nettu johtuen arvioitua korkeammasta säh-
kön markkinahinnasta ja turpeen veron nos-
tosta. Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen
aloittava hallitus päättää mahdollisista muu-
toksista määrärahatasoissa.

Suurin toimenpidekokonaisuus on taulukossa
6 esitetty biotalous- ja cleantech-ratkaisujen
luominen, johon osoitetaan 702,6 milj. euroa
vuodelle 2019. Tästä suurimman osuuden,
290,7 milj. euroa, muodostavat ympäristö-
korvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neu-
vonta ja ei-tuotannolliset investoinnit. Lisäksi
merkittävä toimenpidekokonaisuus on taulu-
kossa 5 esitetty energia- ja ilmastostrategi-
an sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitii-
kan suunnitelman toteuttaminen, johon osoi-
tetaan yhteensä 458,7 milj. euroa. Summasta
kohdennetaan 214,5 milj. euroa uusiutuvan
energian tuotantotukeen.

Muita yksittäisiä merkittäviä määrärahakoh-
teita ovat joukkoliikenteen palvelujen osto ja

kehittäminen (87,5 milj.), rahoitus alueelli-
seen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(107 milj.), viherryttämistuki (157,5 milj.),
tuki kestävän kehityksen tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoimintaan (121,2 milj.) se-
kä kehitysyhteistyön hankkeet, joilla ediste-
tään mm. ruokaturvaa ja luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä (159 milj.).

4.2 Verot

Talousarvio sisältää useita veroja, joiden voi-
daan katsoa edistävän hiilineutraali ja resurs-
siviisas Suomi -painopistealueen tavoitteita.
Näitä ovat erityisesti energiaverot, ajoneuvo-
vero, autovero, eräiden juomapakkausten val-
mistevero sekä jätevero. Vaikka kyseisiä vero-
ja voidaan pitää kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisina, niihin voi myös sisältyä se-
kä tavoitteen mukaisia, että sen vastaisia yk-
sittäisiä verorakenteita.

Energiaveroja kerätään liikenteen polttoai-
neista, työkone- ja lämmityspolttoaineista
sekä sähköstä. Verotulojen lisäksi energi-
averot vahvistavat kannustimia energiate-
hokkuuteen ja vähäpäästöisempään energian
tuotantoon. Kuviossa 5 on havainnollistettu
eräiden polttoaineiden ja sähkön verotasojen
kehitystä vuosina 2009-2018. Kuviosta näh-
dään, että polttoaineiden ja sähkön verotaso-
ja on korotettu vaiheittain vuodesta 2011 al-
kaen, lukuun ottamatta turpeen veroa, jonka
verotasoa on ajanjaksolla sekä korotettu että
alennettu. Vuonna 2011 kansalliseen energia-
verojärjestelmään tehtiin uudistus, jossa polt-
toaineiden litra- tai painopohjainen valmis-
tevero muutettiin polttoaineen energiasisäl-
töön perustuvaksi energiasisältöveroksi sekä
polttoaineen poltosta syntyvään hiilidioksidin
ominaispäästöön perustuvaksi hiilidioksidive-
roksi. Veron laskentaperusteissa alettiin myös

11



ottaa huomioon polttoaineiden poltosta ai-
heutuvat lähipäästöt.

Vuoden 2019 talousarviossa energiaveroihin
liittyy muutoksia, joiden voidaan katsoa ole-
van hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi -pai-
nopisteen tavoitteiden mukaisia. Yhdistetyn
sähkön- ja lämmöntuotannon päästöohjausta
lisätään. Työkone- ja lämmityspolttoaineiden
verotusta kiristetään ja muutetaan siten, et-
tä polttoaineen hiilidioksidiveron laskennassa
otetaan huomioon polttoaineen poltosta syn-
tyvien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi polt-
toaineen elinkaaren aikana syntyvät muut
kasvihuonekaasupäästöt. Vuoden 2019 vero-
muutosten yksityiskohdat eivät ole vielä kai-
kilta osin tiedossa, mutta verotasot tulevat
nousemaan vuodesta 2018.

Ajoneuvovero ja autovero määräytyvät osit-
tain päästöperusteisesti, joten ne lisäävät
suurempipäästöisten autojen hankinnan ja
käytössä pitämisen kustannuksia ja siten kan-
nustavat kohti vähäpäästöisempää liikkumis-
ta. Eräiden juomapakkausten valmistevero
ohjaa juomapakkausten kierrätykseen. Jäte-
vero puolestaan on ohjaava ympäristövero,
jonka avulla tavoitellaan jätteiden kaatopaik-
kakäsittelyn vähenemistä ja hyötykäytön li-
säämistä.

Autoveron päästöporrastusta on jyrkennetty
tällä hallituskaudella ja viimeisin vähäpääs-
töisiin autoihin kohdistuva veronalennus tu-

lee voimaan vuoden 2019 alusta. Ajoneuvo-
veron alentaminen vuoden 2020 alun jälkeen
alkavilta veropäiviltä vähentää ajoneuvove-
ron kertymää jo vuonna 2019. Ajoneuvoveron
kevennys kiristää myös hieman ajoneuvove-
ron päästöporrastusta, mutta veronalennuk-
sen päästöjä lisäävä vaikutus lienee kuitenkin
suurempi, sillä veronalennus pienentää yksi-
tyisautoilun kustannuksia. Kokonaisvaikutus
liikenteen hiilidioksidipäästöihin on kuitenkin
vähäinen.

4.3 Ympäristölle haitalliset tuet

Ympäristön kannalta haitallisilla tuilla tar-
koitetaan tukia, jotka johtavat luonnonvaro-
jen käyttöasteen ja ympäristön kuormituk-
sen kasvuun tuetussa yrityksessä tai tuetul-
la toimialalla. Kyseisten tukien käyttöönot-
toa perustellaan yleensä muilla kuin ympäris-
tösyillä, sillä niillä voi olla myös myönteisiä
vaikutuksia muiden poliittisten tavoitteiden,
kuten ruoantuotannon, aluetalouden, työlli-
syyden ja kasvun kannalta. Nämä positiiviset
vaikutukset tulee huomioida tukien arvioin-
nissa.

Vuoden 2019 talousarvioon sisältyy ympäris-
tölle haitallisia tukia, joita voidaan tunnistaa
etenkin verojärjestelmässä mutta myös mää-
rärahoissa. Tässä yhteydessä käsiteltävät hai-
talliset tuet pohjautuvat aiemmin tehtyihin
selvityksiin. (Maa- ja metsätalousministeriön
toimialan tukien ympäristövaikutukset 2012;
Ympäristön kannalta haitalliset tuet, 2013;
Rakennepoliittisen ohjelman valmistelu 2013;
Luonnon monimuotoisuudelle haitalliset tuet,
2015.)

Verojärjestelmä sisältää verotukia eli poik-
keuksia normaaliksi katsotusta verotuksen ra-
kenteesta. Suurimpia ympäristölle haitallisia
verotukia ovat energiaverotukseen kuuluvat

12



dieselin, työkoneiden, turpeen sekä teollisuu-
den ja kasvihuoneiden normia alemmat vero-
kannat, energiaintensiivisten yritysten veron-
palautus ja maatalouden energiaveron palau-
tus. Määrärahoissa ympäristölle haitallisiksi
tuiksi voidaan luokitella mm. päästökaupan
epäsuorien kustannusten kompensaatio sekä
eräät maatalouden tuet.

Vuoden 2019 talousarviossa ympäristölle hai-
tallisten tukien määräksi arvioidaan edel-
lä mainittuihin selvityksiin pohjautuen noin
3,5 mrd. euroa, mikä muodostuu pääasi-
assa erilaisista verotuista. Ympäristölle hai-
talliset tuet kohdistuvat pääasiassa kolmeen
sektoriin: energiasektoriin, liikennesektoriin
ja maataloussektoriin. Liikennesektorin osuus
on näistä suurin, arviolta noin 1,4 mrd. euroa,
mutta sektoreiden tukimäärät ovat varsin lä-
hellä toisiaan. Sekä energia- että maatalous-
sektorilla tukimäärä on hieman yli 1 mrd. eu-
roa.

Suurin yksittäinen ympäristölle haitallinen tu-

ki muodostuu teollisuuden ja kasvihuoneiden
alemmasta sähköverokannasta, jonka suu-
ruudeksi arvioidaan noin 600 milj. euroa
vuonna 2019. Liikennesektorilla dieselpoltto-
aineen alhaisemman verokannan, työmatka-
kuluvähennyksen sekä työkoneissa käytetyn
kevyen polttoaineen alemman verokannan tu-
kimäärät ovat kaikki lähellä noin 400 milj.
euron tasoa. Maataloussektorilla suurin yk-
sittäinen tuki muodostuu luonnonsuhde-ero-
jen vaikutuksia tasaavasta luonnonhaittakor-
vauksesta, sen osuus on noin 548 milj. euroa.
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5 Valtion talousarvio 2019

Valtion tuloja ja menoja tarkastellaan talous-
arvion yleisperusteluissa luvuissa 4 ja 5 sekä 
yksityiskohtaisissa perusteluissa (http://bud-
jetti.vm.fi). Tuloarviot käsitellään osastoit-
tain ja määräraha-arviot hallinnonaloittain.

5.1 Tulot, menot, alijäämä ja velka

Tulot

Vuoden 2019 valtion budjettitalouden tulojen 
(pl. nettolainanotto arvioidaan olevan noin 
53,8 mrd. euroa, josta verotulot muodostavat 
noin 85 % eli 45,8 mrd. euroa. Verokertymän 
arvioidaan kasvavan 3,7 % vuonna 2019.

Kuviossa 6 tarkastellaan pelkästään verotu-
lojen kehitystä vuosina 2005–2019. Vuodes-
ta 2016 alkanut talouskasvun elpyminen on 
vauhdittanut verotulojen kasvua. Arvonlisä-
vero muodostaa valtion suurimman yksittäi-
sen tulonlähteen. Nykyisen korkeasuhdanteen 
aikana voimakkaimmin on kasvanut yhteisö-
veron tuotto. Energiaverokertymän kasvu on 
puolestaan jäänyt vaimeaksi huolimatta ve-
rotuksen kiristymisestä.

Menot

Talousarvion määrärahat ovat 55,5 mrd. eu-
roa, mikä on noin 0,3 mrd. euroa vähem-
män kuin vuoden 2018 varsinaisessa ta-
lousarviossa. Menotasoa alentavat määräai-
kaisten kärkihankkeiden päättyminen, halli-
tusohjelman liitteen 6 mukaiset sopeutus-
toimet sekä parantuneen työllisyystilanteen
seurauksena pienentyneet työttömyysturva-
menot. Useiden sopeutustoimien, kuten pe-
rusväylänpitoon, erikoissairaanhoidon alueel-
liseen kehittämiseen ja toimintamenoihin teh-
tyjen toimien säästövaikutus kasvaa vuonna
2019. Hallitusohjelman liitteen 6 mukaisten
sopeutustoimien vaikutuksena valtion menot
alenevat noin 0,3 mrd. eurolla vuodesta 2018.
Lisäksi indeksikorotusten tekemättä jättämi-
sellä on budjetin tasapainoa parantava vai-
kutus. Menotasoa nostavat mm. laki- ja so-
pimusperusteiset korotukset kuten keväällä
sovitun valtion virka- ja työehtosopimuksen
mukaiset palkankorotukset sekä eräät auto-
maattitekijät kuten ikäsidonnaisten valtion
eläkemenojen kasvu.
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Määrärahojen, eli valtion menojen, kohdentu-
minen eri käyttötarkoituksiin riippuu poliitti-
sista päätöksistä, talouden rakenteista ja suh-
danteista. Merkittävin osa valtion talousarvi-
on määrärahoista vuonna 2019 kohdistuu so-
siaaliturvaan (36 %). Kuviossa 7 on havain-
nollistettu käyttöalat, joihin Suomen valtio
kohdentaa määrärahoja vuonna 2019.

Osa valtion budjettiin tulevista tuloista saa-
daan Euroopan unionilta, ja toisaalta Suo-
men valtio maksaa EU:lle maksuja. Valtion-
talouden tasolla Suomen arvioidaan maksa-
van EU:n budjettiin ja Euroopan kehitysra-
hastoon noin 2,1 mrd. euroa vuonna 2019.
Suomen maksut kasvavat 205 milj. euroa
vuodelle 2018 budjetoituun verrattuna. EU:n
budjetista arvioidaan saatavan tuloja noin
1,2 mrd. euroa, mikä on 187 milj. euroa
enemmän kuin vuonna 2018 arvioidaan saa-
tavan. Valtiontalouden EU-tulojen ja meno-
jen suhdetta on havainnollistettu taulukos-
sa 8. EU:n vuoden 2019 talousarvion mukai-
sesti EU:n varoja kohdennetaan muuttoliik-
keeseen ja pakolaisuuteen liittyviin haasteisiin
vastaamiseen, EU:n kansalaisten turvallisuus-
tilanteen parantamiseen sekä lisäpanostuksiin
strategisiin investointeihin ja kestävään kas-
vuun.

Alijäämä
Valtion talousarvio vuodelle 2019 on noin 1,7 
mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan ot-
tamalla lisää velkaa. Alijäämä kasvaa hieman 
verrattuna vuodelle 2018 budjetoituun, huo-
mioiden jo hyväksytyt lisätalousarviot. Vuo-
den 2018 budjetin alijäämää pienentävät val-
tiolle ennenaikaisesti takaisin maksetut jäl-
leenrahoitusluotot. Ilman näitä ennenaikaisia 
takaisinmaksuja vuoden 2018 alijäämäksi ar-
vioitaisiin 2,7 miljardia euroa.

Kansantalouden tilinpidon käsittein valtion-
talouden alijäämän arvioidaan olevan vuonna 
2019 noin 0,7 % suhteessa bruttokansantuot-
teeseen. Valtion budjettitalous on ollut alijää-
mäinen vuodesta 2009 alkaen. Tilannetta on 
havainnollistettu kuviossa 8.
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Velka

Vuoden 2019 lopussa valtionvelan, ml. rahas-
totalouden velka, arvioidaan olevan noin 107
mrd. euroa, mikä on noin 44 % suhteessa
bruttokansantuotteeseen. Velkatasoa alentaa
budjetoitua pienempi nettolainanotto vuonna
2018. Kuviosta 9 nähdään, että valtion velka
on likimain kaksinkertaistunut viimeisen kym-
menen vuoden aikana.

5.2 Poimintoja vuoden 2019 talousar-
vion vero- ja määrärahapäätöksistä

VEROPERUSTEMUUTOKSET

Suurin osa hallitusohjelman mukaisista vero-
perustemuutoksista on jo toteutettu vuosina
2016-2018. Keskeisiä toimenpiteitä ovat ol-
leet työn verotuksen keventäminen ja toisaal-

ta valmisteverotuksen ja kiinteistöverotuksen
kiristäminen.

Vuonna 2019 jatketaan hallitusohjelman mu-
kaisia asteittain voimaan tulevia muutoksia:
tupakkavero kiristyy, autoverotus kevenee ja
asuntolainan korkovähennys supistuu.

Ansiotuloverotusta kevennetään painottuen
pienituloisiin korottamalla perusvähennystä,
työtulovähennystä sekä valtion- ja kunnallis-
verotuksen eläketulovähennyksiä. Tämän yh-
teisvaikutus on vuositasolla kaikkien veron-
saajien tapauksessa 130 milj. euroa. Ansiotu-
loveroperusteisiin tehdään lisäksi indeksitar-
kistus, jotta verotus ei kiristyisi yleisen an-
siotasokehityksen vuoksi. Solidaarisuusveron
alemman alarajan voimassaoloa jatketaan en-
si vuonna.

Työasuntovähennyksen enimmäismäärää ko-
rotetaan niin, että se tukee paremmin työn
perässä muuttamista. Vapaaehtoistyönteki-
jöille maksettavien kilometrikorvausten ve-
rovapautta laajennetaan. Veroperustemuu-
tosten verotuottovaikutus kompensoidaan
kunnille hallitusohjelman mukaisesti. Yritys-
ten korkovähennysoikeuden rajoitusta kiriste-
tään, kun Suomi panee täytäntöön EU:n ve-
ronkiertodirektiivin.

Valmisteverotusta kiristetään ansiotulovero-
tuksen keventämisestä seuraavien verotuot-
tomenetysten kompensoimiseksi. Alkoholive-
roa korotetaan 30 milj. eurolla ja virvoitus-
juomaveroa 25 milj. eurolla. Lämmityspolt-
toaineiden verotusta muutetaan siten, et-
tä polttoaineen hiilidioksidiveron laskenta-
perusteissa otetaan huomioon polttoaineen
keskimääräiset elinkaaripäästöt. Lisäksi tur-
peen veroa nostetaan sekä yhdistetyn sähkön
ja lämmöntuotannon verotukea muutetaan
niin, että hiilidioksidiveron puolitus korvataan
energiasisältöveron alennuksella. Muutosten
myötä turpeesta ja muista lämmityspoltto-
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aineista kertyvät verotulot nousevat brutto-
määräisesti 38 milj. eurolla. Ajoneuvoveroa
alennetaan 50 milj. eurolla vuoden 2020 alun
jälkeen alkavilta veropäiviltä, mikä vähentää
veron kertymää jo vuonna 2019.

YLEINEN JULKISHALLINTO 
ml. ulkoasiainhallinto
Valtioneuvoston kanslialle osoitetaan 60 milj. 
euron määräraha vuodelle 2019 EU-puheen-
johtajuuskauden valmisteluun ja toteuttami-
seen. Suomi toimii Euroopan unionin neuvos-
ton puheenjohtajamaana 1.7.–31.12.2019.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaan 
kohdennetaan 860 000 euroa vuodelle 2019. 
Toimenpideohjelman tavoitteena on julkis-
ten rakennusten tervehdyttäminen sekä sisä-
ilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen te-
hostaminen.

Saamelaisia koskevaan totuus- ja sovintopro-
sessiin osoitetaan 1,5 milj. euroa.

Vaalimenoihin kohdennetaan 7 milj. euron li-
säys vuoden 2019 maakuntavaalien toimitta-
miseen europarlamenttivaalien yhteydessä.

Ulkoasiainhallinnon talonrakennuksiin osoite-
taan yhteensä 17,6 milj. euroa, josta 7 milj. 
euroa osoitetaan Suomen Pekingin suurlähe-
tystön kanslian väistötiloihin ja 4,3 milj. eu-

roa kohdennetaan Suomen Moskovan suur-
lähetystökiinteistön perusparannukseen.  
Lisäksi ulkoasiainhallinnolle kohdennetaan 
1,2 milj. euron lisäys edustuston uudelleen 
avaa-miseen Bagdadiin.

Euroopan investointipankin pääoman korvaa-
miseen sitoutumiseen kasvatetaan valtuutta 
siten, että Suomen osuus pankin merkitystä 
pääomasta korotetaan 595 milj. eurolla ny-
kyisestä 3,099 mrd. eurosta yhteensä 3,694 
mrd. euroon johtuen Britannian EU-erosta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun 
osoitetaan 211 milj. euron määräraha vä-
liaikaishallinnon ja maakuntien kustannuk-
siin, muutosjohtamiseen, tietojärjestelmien ja 
tietohallinnon kehittämiseen ja muutostöihin 
sekä maakuntien yhteisten palvelukeskusten 
perustamiseen ja toimintaan.

Kuntien peruspalveluiden valtionosuudesta 
kohdennetaan 30 milj. euroa kuntien digitali-
saation edistämiseen. Lisäksi 10 milj. euroa 
kohdennetaan kuntien valtionosuuden har-
kinnanvaraiseen korottamiseen.

PUOLUSTUS

Puolustusvoimien määrärahoihin osoitetaan 
9,8 milj. euron lisäys sotilastiedustelulaista 
johtuviin lisämenoihin sekä 5,8 milj. euron li-
säys henkilöstön määrän lisäämiseen.

Puolustusmateriaalihankintoihin kohdenne-
taan 260 milj. euroa Laivue 2020 -hankkeen 
ensimmäisen vuoden rahoitusosuuteen.

Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hal-
lintomenoihin kohdennetaan 1,5 milj. euroa 
enemmän kuin vuoden 2018 varsinaisessa ta-
lousarviossa. Lisäys aiheutuu pääosin Irakin 
OIR- ja Afganistanin RS-operaatioiden suun-
nitellusta jatkumisesta.
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YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVAL-
LISUUS

Poliisin määrärahoja lisätään n. 18 milj. eu-
rolla ydintoiminnan turvaamiseksi. Rahoituk-
sen avulla voidaan mm. säilyttää poliisimies-
ten määrä nykytasolla eli noin 7 200 polii-
simiehessä. Lisäksi osoitetaan 2,5 milj. eu-
ron lisäys lähiöpoliisitoimintaan, 2,2 milj. eu-
roa reservipoliisijärjestelmän perustamiskus-
tannuksiin sekä 3,3 milj. euroa erityises-
ti haja-asutusalueiden poliisivirkojen lisäämi-
seen. Poliisille osoitetaan myös muita lisäyk-
siä, mm. Valtorin TUVE-palveluiden kustan-
nuksiin sekä ulkomaalaisvalvontaan.

Suojelupoliisille osoitetaan 10 milj. euron lisä-
määräraha siviilitiedustelua koskevasta lain-
säädännöstä aiheutuviin menoihin, edellyttä-
en että lainsäädäntö tulisi voimaan vuon-
na 2019. Lisäksi suojelupoliisille osoitetaan
2,5 milj. euroa lisärahoitusta ydintoimintansa
ja toimintakykynsä varmistamiseksi sekä 1,6
milj. euroa toimitilahankkeen kustannuksiin.

Vuoden 2019 alusta voimaantulleeseen ra-
hanpesun valvontaa koskevaan lainsäädän-
töön liittyviin kustannuksiin osoitetaan yh-
teensä n. 2 milj. euroa mm. poliisille, sisä-
ministeriölle sekä aluehallintovirastoille.

Rajavartiolaitoksen määrärahoihin osoitetaan
vajaan 2,4 milj. euron lisämääräraha Helsinki-
Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kas-
vusta johtuviin lisäresurssitarpeisiin sekä 2
milj. euron lisäys ydintoimintojen turvaami-
seen.

Pelastustoimelle osoitetaan 0,9 milj. euron li-
säys, josta kohdennetaan 0,5 milj. euroa hä-
täkeskuspäivystäjien koulutukseen.

Turvapaikanhakijoihin liittyvät menot supis-
tuvat vuodesta 2018 25 milj. eurolla. Maa-
hanmuuttomenojen oletuksina on käytetty

arviota 4000 turvapaikanhakijasta vuodessa.
Vastaanoton piirissä arvioidaan olevan 10 500
henkilöä. Kiintiöpakolaisten määrä pysyy en-
nallaan 750 henkilössä.

Talous- ja velkaneuvonnan tehtävät siirtyvät
oikeusaputoimistojen yhteyteen vuoden 2019
alusta. Ylivelkaantuneiden aseman kohenta-
miseen panostetaan yhteensä 8 milj. euroa.
Tämä kohdistetaan muun muassa talous- ja
velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velal-
listen neuvontaan ja tuomioistuinkäsittelyjen
nopeuttamiseen.

Rikosseuraamuslaitokselle osoitetaan yhteen-
sä 1,8 milj. euron lisärahoitus ehdollisen van-
keuden oheisseuraamuksia koskevan järjestel-
män täydentämiseen sekä vakavan väkivallan
uusimisriskin vähentämiseen.

ELINKEINOELÄMÄÄN LIITTYVÄT
ASIAT

Työ- ja elinkeinotoimistoille kohdennetaan
10,3 milj. euron lisäys aktiivisen työnhaun tu-
keen ja työnhakijoiden palvelujen parantami-
seen sekä 10 milj. euroa määräaikaishaastat-
telujen järjestämiseen.

Muun muassa yhdistyksille ja säätiöille mak-
settavan palkkatuen enimmäishenkilömäärää
korotetaan 3000:sta 4000 henkilöön.

Työ- ja elinkeinoministeriölle osoitetaan 23
milj. euron myöntämisvaltuus työllistämistu-
loksista maksettavien korvausten maksuun
vuosien 2020—2024 aikana. Summalla voi-
daan sitoutua työllisyyden vaikuttavuusinves-
tointirahastohankkeeseen, jonka tavoittee-
na on alentaa pitkäaikaistyöttömyyttä. Tu-
lospalkkiot perustuvat toiminnan vaikutta-
vuuteen, joka selvitetään vertaamalla hank-
keeseen osallistuvia samankaltaiseen muiden
työttömien verrokkiryhmään.
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Business Finlandin avustusvaltuus on 344,4
milj. euroa, joka on 73,6 milj. euroa enem-
män kuin vuoden 2018 varsinaisessa ta-
lousarviossa. Innovaatiorahoituskeskus Busi-
ness Finlandin toimintamenoihin osoitetaan
8 milj. euron lisäys kohdennettavaksi ohjel-
matoimintaan ja ulkomaan toimintojen vah-
vistamiseen.

Geologian tutkimuskeskukselle kohdennetaan
lisäystä 1 milj. euroa akkumineraalivaranto-
jen ja -potentiaalin selvittämiseen kotimai-
sen akkuklusterin vahvistamiseksi. Teknolo-
gian tutkimuskeskus VTT:n avustusta koro-
tetaan VTT:n vastuulla olevan FiR1-tutki-
musreaktorin käytöstäpoiston kustannuksiin
ja Otakaari 3:n kuumakammiotilojen ennal-
listamiseen yhteensä 10,4 milj. eurolla ja stra-
tegisen tutkimuksen vahvistamiseksi 7 milj.
eurolla.

Nopeasti toteutettaviin alueellisiin seutu-
kaupunkien osaavan työvoiman saatavuut-
ta tukeviin hankkeisiin kohdennetaan 3 milj.
euroa. Hankkeiden rahoitukseen sitoutuvat
osaltaan myös alueen kunnat ja yritykset.

Energiatuen myöntämisvaltuutta lisätään 25
milj. eurolla.

Laivanrakennuksen innovaatiotukeen lisätään
10 milj. euroa, joka mahdollistaa laivanra-
kennusteollisuuden panostukset innovaatioi-
den kehittämiseen ja kansainvälisen kilpailu-
kyvyn vahvistamiseen.

Romutuspalkkiota sekä sähkökäyttöisten
henkilöautojen ja henkilöautojen kaasu- ja
etanolikonversioiden hankintatukea jatke-
taan, ja niihin kohdennetaan yhteensä 6 milj.
euroa.

Perusväylänpitoon lisätään 40,3 milj. euroa
mm. korjausvelan vähentämiseen ja liikenteen
turvallisuuteen. Lisäksi yksityisteiden kunnos-
sapidon ja parantamisen avustuksiin osoite-

taan 4 milj. euron lisäys.

Valtionavustukseen kävelyn ja pyöräilyn edis-
tämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin
osoitetaan 3,5 milj. euroa.

Muun muassa vuoden 2018 kasvukauden
kuivuudesta johtuvien maatalouden kan-
nattavuusongelmien helpottamiseksi tehdään
maatalouden tukemiseen useita määrärahali-
säyksiä. Luonnonhaittakorvauksiin osoitetaan
27,5 milj. euron lisäys vuodelle 2019. Maa-
talouden toimintaedellytysten turvaamiseen
osoitetaan 22,5 milj. euron lisäys. Lisäksi
maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tu-
keen kohdennetaan 4 milj. euron lisäys käy-
tettäväksi tukien täytäntöönpanoon liitty-
vien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tu-
kien ja tukitasojen muutostarpeisiin. Maata-
louden energiaverojen korotettua palautus-
ta vuodelta 2018 maksetaan 20 milj. eu-
roa vuonna 2019. Maatalousyrittäjien eläke-
laitoksen (MELA) Välitä viljelijästä -projektia
rahoitetaan edelleen 3 milj. eurolla vuosina
2019-2020. Lisäpanostuksia osoitetaan myös
mm. biotalouteen liittyvän innovoinnin edis-
tämiseen, elintarvikevientiin sekä tilusraken-
teen parantamiseen.
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YMPÄRISTÖNSUOJELU

Uuden vesiensuojelun tehostamisohjelman 
toteuttamiseen varataan 15 milj. euroa.

Öljyjätemaksuja kohdennetaan määräaikai-
sesti öljyjätehuoltoon liittyviin kunnostus- ja 
kehityshankkeisiin valmisteilla olevaan green 
deal -sopimukseen sitoutuneille yrityksille.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjel-
man (METSO) toimeenpano jatkuu. Lisäk-
si perinnebiotooppien päivitysinventointeihin 
kohdennetaan 0,2 milj. euroa. Nivalassa si-
jaitsevan Hituran kaivoksen alueen sulkemis-
töitä jatketaan ja siihen osoitetaan 16,3 milj. 
euroa.

Metsähallitukselle osoitetaan 3,7 milj. euron 
lisäys mm. kansallispuistojen ja luonnonsuo-
jelukohteiden kehittämiseen.

ASUMINEN JA YHDYSKUNTAPAL-
VELUT

A-Kruunu Oy:n pääomittamiseen saa käyttää 
50 milj. euroa Valtion asuntorahaston varoja, 
mikä mahdollistaa rakentamisen lisäämisen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksel-
le osoitetaan 400 000 euroa asunto-osuus-
kuntamuotoiseen asumiseen liittyvän kokeilu-
hankkeen käynnistämiseksi.

TERVEYDENHUOLTO

Valtion rahoitusta terveydenhuollon yksiköille 
yliopistotasoiseen tutkimukseen lisätään  
8,8 milj. eurolla.

Inluenssarokoteohjelmaa kehitetään ja laa-
jennetaan siten, että rokotusta tarjotaan jat-
kossa puolivuotiaista kuusivuotiaille. Rokot-

teiden hankintaan osoitetaan 1 milj. euron li-
säys.

Terveydenhuollon kansallisten laaturekiste-
reiden kehittämistä koskevien pilottien jatka-
miseen ja laajentamiseen osoitetaan 1,2 milj. 
euroa.

VIRKISTYS- JA KULTTUURI- 
TOIMINTA
Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan toisen 
asteen opiskelijat kattavaksi Liikkuva opiske-
lu -ohjelmaksi, johon kohdennetaan vuonna 
2019 yhteensä 2,8 milj. euroa.

Huippu-urheilun edellytysten vahvistamisek-
si valtio varautuu pääomittamaan perustet-
tavaa olympiarahastoa siirtämällä sille valti-
on omistamaa osakevarallisuutta enintään 20 
milj. eurolla. Valtion pääomitus tehdään sa-
massa suhteessa yksityisen pääoman kanssa.

Lasten liikuntaa edistävien pilottien käynnis-
tämiseen varhaiskasvatuksessa osoitetaan 1 
milj. euroa.

Kirjastojen digihankkeeseen osoitetaan  
860 000 euroa henkilöstön osaamisen 
kehittämiseksi ja AUTA-hankkeen 
toimintamallin vahvistamiseksi.

KOULUTUS

Osana hallituksen toimia osaamisen, tutki-
muksen ja kasvun edistämiseksi Suomen Aka-
temian avustusvaltuuksia tieteelliseen tutki-
mukseen nostetaan 25 milj. eurolla. Ammat-
tikorkeakouluissa tehtävään tutkimus-, kehi-
tys- ja innovaatiotoimintaan kohdennetaan  
5 milj. euron lisäys.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle myönnetään
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valtuus, jonka mukaan valtio saa luovuttaa
60 milj. euron arvosta pörssiosakkeita valtion
perustaman tutkimusta tukevan säätiön pe-
ruspääomaan ja 80 milj. euron arvosta pörs-
siosakkeita perustettavan ammatillisen kou-
lutuksen oppimisympäristöjen kehittämistä ja
koulutusvientiä edistävän osakeyhtiön omaan
pääomaan.

Uuden lukiolain toimeenpanoon ja lukiokou-
lutuksen laadun kehittämiseen osoitetaan 10
milj. euron lisäpanostus. Lukiouudistuksen
toimeenpano aloitetaan poistamalla ylioppi-
lastutkinnon uusimista koskevat rajoitukset,
mihin kohdennetaan 0,4 milj. euroa.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toi-
meenpanoa jatketaan ja sitä tuetaan edelleen
15 milj. euron rahoituksella.

Koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun edistä-
miseen esi- ja perusopetuksessa osoitetaan 2
milj. euron lisäys. Lisäksi koulujen perintei-
sen kerhotoiminnan tukemiseen osoitetaan 3
milj. euroa.

Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa ja osallistu-
misastetta edistetään, ja varhaiskasvatuksen
järjestäjille osoitetaan 10 milj. euroa positiivi-
sen diskriminaation avustuksiin. Viisivuotiai-
den maksuttoman varhaiskasvatuksen kokei-
lua laajennetaan. Laajennuksen toteuttamis-
ta varten osoitetaan 5 milj. euron lisäys.

Opintotukimenoihin osoitetaan noin 8 milj.
euron lisäys opintotukioikeuden laajentami-
seen oppivelvollisuusiän ylittäneille perusope-
tuksen opiskelijoille, oppimateriaalilisään lu-
kiokoulutuksen sekä ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijoille sekä lukuvuoden tukiajan pi-
dentämiseen lukiokoulutuksessa. Opiskelijan
saamia apurahoja ei oteta tuloina huomioon
vuoden 2019 alusta lähtien ja vanhempien tu-
lot eivät pienennä alle 18-vuotiaiden opinto-
rahaa ja asumislisää 1.8.2019 lähtien. Näis-
tä muutoksista johtuen opintotukimenoihin

osoitetaan 930 000 euron lisäys.

SOSIAALITURVA ml. työeläkkeet

Valtion maksamiin työeläkkeisiin ja korvauk-
siin kohdennetaan 115 milj. euron lisäys edel-
liseen vuoteen johtuen eläkkeiden volyymi-
kasvusta ja eläkkeisiin tehtävistä indeksitar-
kistuksista. Valtion osuuteen yrittäjien eläk-
keiden aiheuttamista menoista osoitetaan
17,1 milj. euron lisäys vakuutusmaksutulon
jäädessä ennakoitua pienemmäksi.

Työttömyysturvamenojen arvioidaan laske-
van noin 296 milj. eurolla johtuen pääasi-
assa työttömyysasteen alenemisesta. Toisaal-
ta työttömyysturvamenoihin osoitetaan yh-
teensä 3,4 milj. euron lisäys johtuen kor-
vauksettoman määräajan eli ns. karenssin ly-
hentämisestä 90 päivästä 60 päivään. Edel-
leen työllisyyttä pyritään edistämään kohden-
tamalla 20 milj. euroa työn vastaanottamisen
kannustimien parantamiseen. Lisäksi yrittä-
jien perheenjäsenten ansioperusteisen työttö-
myysturvaoikeuden toteutumista edistetään,
mihin osoitetaan 10 milj. euroa.

Eläketuen piiriä laajennetaan koskemaan uu-
sia ikäluokkia. Eläketukea voisi niin halutes-
saan saada 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta
työttömänä ollut henkilö. Eläketukeen osoite-
taan nettona n. 3 milj. euron määräraha.
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Kelan sosiaaliturvarahastoille kohdennetaan
vajaan 15 milj. euron lisäys toimintakuluihin,
joita aiheutuu mm. työttömyysturvan aktii-
vimallin toimeenpanosta ja toimeentulotuki-
päätösten aiheuttamasta työstä.

Adoptio- ja monikkoperheiden asemaa pa-
rannetaan. Ulkomailta adoptoivien perhei-
den adoptiotuen tarkistamiseen kohdenne-
taan 0,3 milj. euroa, ja monikkoperheiden isil-
le myönnetään isyysraha pidennettynä.

Vähimmäismääräisiä päivärahoja, eli sairaus-
ja vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa
ja erityishoitorahaa, korotetaan työmarkki-
natukea vastaavalle tasolle, jolloin päivära-
hat nousevat 80,50 euroa kuukaudessa. Ko-
rotuksen kustannusvaikutus valtiolle on noin
20 milj. euroa vuositasolla. Sairauspäivära-
han 55 päivän omavastuuajan poistoon osoi-
tetaan nettona 4,4 milj. euroa.

Vaikeassa asemassa olevien nuorten opiskelun
ja työllistymisen tukemiseksi nuorten amma-
tillisen kuntoutuksen kriteereitä lievennetään.
Lisäksi ammatillisessa kuntoutuksessa olevil-
le nuorille maksetaan kuntoutusrahaa osallis-
tumistulona koko kuntoutuspäätöksen ajalta.
Muutokseen osoitetaan 3,6 milj. euron lisä-
määräraha vuodelle 2019.

Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuori-
sotyöhön osoitetaan yhteensä 1,5 milj. euron
lisäys.

Takuueläkettä korotetaan noin 9 eurolla kuu-
kaudessa. Korotus lisää valtion menoja 10
milj. eurolla vuositasolla.

Rintamaveteraaneille mahdollistetaan uuden
valmisteltavan lainsäädännön kautta samat
kotona asumista tukevat palvelut kuin sotain-
valideille. Tähän osoitetaan yhteensä 40 milj.
euroa vuodelle 2019.

Ruoka-aputoiminnan valtakunnalliseen kehit-

tämiseen ja järjestämiseen erityisen tuen tar-
peessa oleville osoitetaan 1,2 milj. euroa.

5.3 Kuntatalous ja maakuntauudistus

Valtio rahoittaa kuntien toimintaa valtion-
apujärjestelmän kautta valtionosuuksilla ja
valtionavustuksilla. Kuntien menoihin valtio
ei voi vaikuttaa suoraan, vaan ne aiheutu-
vat eduskunnan säätämien lakien ja kun-
tien omien päätösten perusteella. Kuntata-
louden tilaa ja valtion toimenpiteiden vaiku-
tusta kuntatalouteen on kuvattu tarkemmin
kuntatalousohjelmassa ja valtion talousarvi-
on yleisperustelujen luvussa 8.

5.3.1 Kuntalouden tulot, menot ja ra-
hoitusasema

Vuonna 2019 kuntien ennakoidaan saavan 55
% tuloistaan verotuloina, 22 % toimintatuloi-
na, 20 % valtionosuuksina ja 4 % muina tu-
loina. Kuntien menoista 47 % arvioidaan koh-
distuvan henkilöstömenoihin, 32 % palvelui-
den ja materiaalien ostoon, 11 % investoin-
timenoihin ja 9 % muihin menoihin. Kuntien
tulojen ja menojen jakaumaa on havainnollis-
tettu kuviossa 10.

Hallituksen kuntataloudelle asettaman rahoi-
tusasematavoitteen mukaan kansantalouden
tilinpidon mukainen paikallishallinnon netto-
luotonanto saa olla vuonna 2019 korkeintaan
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-0,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuot-
teeseen. Tämä ollaan nykyennusteiden valos-
sa saavuttamassa vuonna 2019. Vuonna 2019
paikallishallintosektorin alijäämän arvioidaan
olevan -0,5 % suhteessa kokonaistuotantoon
ja velan 9,1 %. Alijäämän ja velan kehitys-
tä on havainnollistettu kuviossa 11 ja niistä
on kerrottu tarkemmin valtiovarainministeri-
ön talven 2018 Taloudellisen katsauksen lu-
vussa 2.4.

Valtion toimenpiteet vaikuttavat kuntien tu-
loihin ja menoihin. Nettomääräisesti valtion
toimenpiteiden vaikutus on noin 254 milj. eu-
roa kuntataloutta heikentävä vuonna 2019.
Heikentävä vaikutus johtuu ennen kaikkea la-
kisääteisestä valtion ja kuntien välisestä kus-
tannustenjaon tarkistuksesta ja hallitusohjel-
man mukaisesta indeksikorotuksen tekemät-
tä jättämisestä. Vaikutukset välittyvät kun-
tiin eduskunnan päättämillä kuntien tehtä-
vien, toiminnan ja rahoituksen muutoksina.
Merkittävimpiä toimenpiteitä ovat valtion ja
kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus ja
hallitusohjelman liitteen 6 mukaiset kuntien
menoja alentavat toimet (mm. erikoissairaan-
hoidon keskittäminen, vanhuspalveluiden laa-
tusuosituksen uudistus ja omais- ja perhe-

hoidon kehittäminen). Valtion toimenpitei-
den vaikutusta kuntiin on eritelty tarkemmin
valtion talousarvion yleisperustelujen luvussa
8.3 ja kuntatalousohjelman luvussa 2.2.

5.3.2 Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantu-
lo siirtyy vuoden 2021 alkuun. Ensimmäis-
ten maakuntavaalien tarkka ajankohta sel-
viää sen jälkeen, kun eduskunta on päättä-
nyt maakunta- ja sote-uudistuksen lainsää-
dännöstä. Maakunnat perustettaisiin heti la-
kien voimaantulon jälkeen ja maakunnan vä-
liaikaishallinto johtaisi maakuntien hallinnon
ja toiminnan valmistelua siihen asti, kunnes
vaaleilla valittu maakuntavaltuusto aloittaa
toimikautensa. Sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen järjestäminen sekä vastuu muiden
hallinnonalojen tehtävien hoitamisesta siirty-
vät maakuntien vastuulle vuodesta 2021 al-
kaen.

Uudistuksen toimeenpanon valmisteluun va-
rataan valtion budjettirahoitusta noin 211
milj. euroa vuonna 2019. Rahoituksella ka-
tetaan uudistuksen esivalmistelun ja väliai-
kaishallinnon kustannukset, suunnitellaan ja
toteutetaan valtakunnallisia tietojärjestelmä-
ratkaisuja sekä perustetaan maakuntien yh-
teisiä palvelukeskuksia. Rahoituksella toteu-
tetaan alueellista ja valtakunnallista muutos-
johtamista sekä uudistuksen edellyttämä toi-
meenpanon valmistelu myös valtioneuvostos-
sa.
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6 Yhteenveto

Tässä julkaisussa on tarkasteltu valtion ta-
lousarviota vuodelle 2019. Julkaisussa on en-
tisestään laajennettu kestävään kehitykseen
liittyvien määrärahojen tarkastelua.

Hallituksen keskeisinä tavoitteina on kuroa
umpeen julkisen talouden kestävyysvajetta ja
nostaa työllisyysastetta. Tavoitteena on lo-
pettaa velaksi eläminen vuonna 2021. Hal-
litusohjelmaan sisältyy erilaisia sopeuttamis-
toimia. Verotuksen painopistettä on hallitus-
kaudella siirretty työn ja yrittämisen verotuk-
sesta erityisesti haittaveroihin.

Talouskasvun ennustetaan hidastuvan vuon-
na 2019. Työttömyysasteen ennustetaan las-
kevan ja työllisyysasteen nousevan. Väestön
ikääntymisestä johtuen julkisessa taloudessa
on kuitenkin pidemmällä aikavälillä merkittä-
vä kestävyysvaje eli epätasapaino tulojen ja
menojen välillä.

Vuoden 2019 talousarvio on noin 55,5 mrd.
euroa. Valtion budjettitalouden alijäämäksi
ennakoidaan noin 1,7 mrd. euroa ja valtion-
velan odotetaan nousevan noin 107 mrd. eu-

roon.

Talousarvioon sisältyy panostuksia mm. työl-
lisyyden, osaamisen ja tutkimuksen tukemi-
seen, eriarvoisuuden ehkäisemiseen, maakun-
ta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, polii-
sitoimeen ja puolustukseen, maatalouteen, 
vesiensuojeluun sekä varhaiskasvatukseen. 
Työttömyysturvamenojen odotetaan vähene-
vän työllisyystilanteen kohenemisen johdosta.

Vuoden 2019 talousarvio päivitetään myös 
www.tutkibudjettia.fi -sivustolle, jossa bud-
jettia voi tarkastella visuaalisesti eri näkökul-
mista.
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8 Lukuohjeet ja tulostus

Budjettikatsaus julkaistaan mobiililaitteilla
luettavana Mobile Zine HTML5-verkkojulkai-
suna. Tämä digitaalinen julkaisu on luettavis-
sa kaikilla päätelaitteilla niiden käyttöjärjes-
telmästä tai näytön koosta riippumatta (tie-
tokoneet, tablet-laitteet, älypuhelimet ja tv-
vastaanottimet, joissa on internetselain). Jul-
kaisun sisältö skaalautuu automaattisesti kul-
loinkin käytössä olevalle näyttökoolle. Saat
suurennettua kuvat ja kaaviot ruudun kokoi-
siksi klikkaamalla niitä.

Jos katsot julkaisua tietokoneellasi, voit hel-

posti siirtyä sivulta toiselle näppäimistön nuo-
linäppäimillä ja kosketusnäytöllisellä laitteella 
vastaavasti pyyhkäisemällä kuvaruutua oike-
alle tai vasemmalle.

Palaute

Kerro mielipiteesi verkkojulkaisusta. Lähetä 
terveisesi julkaisutuotanto@vnk.fi.
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