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Johdanto

Suomen taloudessa kolme vuotta jatkunut
hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talou-
den tilaa. Tämä ei kuitenkaan ole ollut riit-
tävää ja julkisessa taloudessa vallitsee edel-
leen kestävyysvaje. Työikäinen väestö supis-
tuu, eläkemenot kasvavat ja julkisten palve-
luiden tarve kasvaa väestön ikääntyessä. Elä-
kemenojen osalta kasvupaine on osittain jo
toteutunut. Tämän seurauksena julkinen ta-
lous ei ole yltänyt ylijäämään, vaikka jul-
kista taloutta on jo pidempään vahvistettu
myös sopeutustoimin. Ikäsidonnaisten meno-
jen kasvu jatkuu nopeana myös ensi vuosi-
kymmenellä, kun eläkemenot jatkavat kasvu-
aan, minkä lisäksi terveydenhoidon ja hoivan
tarve kasvaa suurten ikäluokkien ikääntyessä.
Siksi julkinen talous alkaa jälleen heikentyä.

Suomen vero- ja menoasteet ovat eurooppa-
laisessa vertailussa suhteellisen korkeita. Ta-
louden arvonlisäyksen ja tulojen kasvu asetta-
vat siksi käytännössä ylärajan menojen kas-
vulle. Näin ollen, kun julkisen talouden re-
surssit tulevat yhä niukemmiksi, nousee ra-
han käytön priorisointi keskeiseen asemaan
päätöksenteossa.

Päätöksentekijän on tärkeää olla tietoinen
siitä, mitä nykyisillä määrärahoilla, ja ylei-

semmin verovaroilla, rahoitetaan ja tuote-
taan. Myös kansalaisilla on oikeus tietää, mi-
hin ja miten tehokkaasti vero-euroja käyte-
tään. Niukkenevien resurssien oloissa useissa
maissa on kiinnitetty yhä enemmän huomio-
ta menojen tehokkuuteen, ts. menoja koske-
vien päätösten ja politiikkaprioriteettien se-
kä menojen ja siitä saatavien tulosten välisiin
yhteyksiin. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun
muassa, mitä julkisella rahoituksella tavoitel-
laan, miten rahoitus määräytyy sekä saavu-
tetaanko tavoiteltu vaikutus.

Julkisen talouden meno- ja rakennekar-
toitus julkaistiin ensimmäisen kerran kevääl-
lä 2015, minkä jälkeen se päivitettiin kevääl-
lä 2016. Talvella 2019 on pidetty aiheellisena
päivittää kartoitus vastaamaan nykytilannet-
ta ja pääministeri Sipilän hallituksen kaudella
tehtyjä muutoksia, jotta se voi palvella pää-
töksentekoa vaalikauden vaihtuessa.

Menokartoitus sisältää poliittisen päätöksen-
teon tueksi aineistoa siitä, millaisia etuuk-
sia, palveluja ja toimintoja Suomessa ra-
hoitetaan julkisin varoin, miten menokohtei-
den rahoitus määräytyy ja mikä on toimin-
nan vaikuttavuus tutkimusten ja selvitysten
näkökulmasta (kyseessä on siis niin sanot-
tu spending review). Sekä alkuperäinen, että
nyt päivitetty menokartoitus on laadittu mi-
nisteriöiden yhteistyönä. Selvitykseen sisältyy
neutraalit yleiskuvaukset keskeisimmistä jul-
kisista menoista, joiden rahoittamiseen valtio
osallistuu. Menokartoituksessa ei ole kuvat-
tu kaikkia julkisen talouden tai valtion bud-
jetin menoja, vaan mukaan on valittu suurim-
mat, keskeisimmät ja kiinnostavimmat koko-
naisuudet. Menokartoituksen ulkopuolelle on
rajattu työeläkkeet ja työeläkejärjestelmät se-
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kä velanhoito. Myös hallinnon toimintame-
not kuvataan tässä kartoituksessa vain osit-
tain – esimerkiksi puolustusvoimien ja polii-
sin toimintamenot ovat mukana kuvauksis-
sa, sillä näiden keskeisten toimintojen rahoi-
tus laajalti nojaa nimenomaan toimintame-
noihin. Kuntatalouden osalta kartoitukseen
on sisällytetty ainoastaan sellaisia tehtäviä,
joiden rahoitukseen valtio osallistuu. Kunta-
talouden menoista eri tehtäväryhmissä ei ole
kaikilta osin ollut saatavilla tietoa. Käytettä-
vissä oleva tieto on kartoituksessa kuitenkin
pyritty esittämään.

Menokartoitukseen sisältyy myös kuvaus
keskeisistä verotuista (luku 12). Verotuet
ovat verolainsäädännössä tukemistarkoituk-
sessa määriteltyjä poikkeuksia verotuksen
normaalista perusrakenteesta. Käytännössä
verotuilla tarkoitetaan verovapauksia, vero-
vähennyksiä, alempia verokantoja ja muita
niihin rinnastettavia keinoja, joiden avulla tu-
etaan jotain tiettyä edunsaajaryhmää tai toi-
mintaa. Menokartoituksessa on nähty perus-
telluksi tarkastella verotukia rinnakkain varsi-
naisten menojen kanssa, sillä monilta osin jul-
kisessa taloudessa samaa edunsaajaryhmää
tai toimintaa voidaan tukea joko erilaisilla
etuuksilla (siirtomenolla) tai verotuella.

Menokartoituksen rakenne ei pohjaudu
valtion budjetin rakenteeseen, vaan taus-
takehikoksi on valittu julkisyhteisöjen meno-
jen tehtäväkohtainen luokittelu. Oheinen ku-
va kertoo kansantalouden tilinpidon mukai-
sista menoista vuonna 2017 pois lukien työ-
eläkemenot ja velanhoito. Kuvasta näkee ko-
ko julkisen talouden sulautetut menot ky-
seisessä tehtäväluokassa ja toisaalta valtion
osuuden tuosta menosta. Kuvaa tarkastelta-
essa on otettava huomioon, että tilinpidos-
sa muun muassa lainamuotoiset valtion tuet,
osakehankinnat ja muut finanssisijoitusmenot
luetaan osaksi rahoitustilinpitoa, eli ne eivät

ole mukana tarkastelussa. Kuva toisin sano-
en kertoo julkisen talouden ja valtion lopulli-
sista menoista. Kuvassa ei myöskään ole esi-
tetty verotukia. Menokartoituksessa on kui-
tenkin mukana myös lainamuotoiset tuet se-
kä verotuet, ja tarkastelu on näin ollen tehty
budjettitalouden näkökulmasta.

Kuva: Julkisyhteisöjen ja valtiontalou-
den (brutto)menot kansantalouden ti-
linpidon mukaan 2017, mrd. euroa

Menokartoitus-julkaisu rakentuu siten, et-
tä menot on ryhmitelty yhdentoista otsikon
ja verotuet yhden otsikon alle. Menot on ot-
sikoiden alla edelleen ryhmitelty teemoittain
– esimerkiksi Elinkeinoelämä ja liikenne -ot-
sikon alla on teema Maa-, metsä-, riista- ja
kalatalous. Kunkin teeman alkuun on laadit-
tu tiivistelmä, jossa kuvataan lyhyesti sen si-
sältämä kokonaisuus. Myös teemoihin sisäl-
tyviä yksittäisiä menoja kuvataan lyhyin tii-
vistelmin, joiden yhteydessä on linkki varsi-
naiseen, kattavampaan kyseessä olevan jär-
jestelmän kuvaukseen, joka on laadittu mää-
rämuotoiselle PDF-lomakkeelle. PDF-lomake
avautuu uuteen erilliseen selainikkunaan. Lo-
makkeisiin rakennettujen linkitysten kautta
lukija voi edelleen siirtyä teemaan linkittyviin
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muihin järjestelmäkuvauksiin. Julkaisuraken-
teen tavoitteena on, että eri teemoihin tutus-
tumalla lukijalle välittyisi yleiskuva verovaro-
jen käytöstä, ja että lukijalle tarjoutuu mah-
dollisuus löytää hyvinkin yksityiskohtaista tie-

toa häntä kiinnostavasta menokohteesta. Jul-
kaisun päätekstin ilman yksittäisiä järjestel-
mäkuvauksia voi halutessaan tulostaa julkai-
sun lopusta kohdasta lukuohjeet ja tulostus-
versio.

5



1 Varhaiskasvatus, koulutus ja tutkimus

Pienten lasten hoidon tukeminen ja
varhaiskasvatus

Lapsiperheiden käytettävissä on erilaisia vaih-
toehtoja pienten lasten hoidon järjestämisek-
si. Alle 3-vuotiaan lapsen hoidossa vaihtoeh-
dot ovat kotihoidon tuki, kunnallinen päivä-
hoito tai yksityisen hoidon tuki. Alle 3-vuo-
tiaan lapsen perhe voi hyödyntää päivähoito-
palvelua ja vanhempi lyhentää työaikaa jous-
tavalla hoitorahalla.

Pienten lasten hoitojärjestelmä ja
etuudet

Lapsiperheillä on vanhempainvapaakauden
jälkeen erilaisia vaihtoehtoja pienten lasten
hoidon järjestämiseksi. Alle 3-vuotiaan lap-
sen vanhemmista jompikumpi voi hoitaa lasta
kotona ja saada kotihoidon tukea. Perhe voi
valita myös yksityisen hoitajan tai päiväko-
din ja saada yksityisen hoidon tukea. Molem-

missa tuki koostuu hoitorahasta ja tulosidon-
naisesta hoitolisästä sekä mahdollisesta kun-
talisästä. Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmal-
la/huoltajalla on oikeus joustavaan hoitora-
haan, mikäli hän lyhentää työaikaansa. Jous-
tavan hoitorahan suuruus on porrastettu kah-
teen ryhmään vanhemman työajan mukaan.
Osittaista hoitorahaa voi saada peruskoulun
1.–2. luokalla olevan lapsen huoltaja, jonka
keskimääräinen viikoittainen työaika on lap-
sen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia. Valtio
rahoittaa EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa
tilanteissa ulkomaille maksettavat lasten ko-
tihoidon tuet.
Pienten lasten hoitojärjestelmä ja etuu-
det1

Varhaiskasvatus (lasten päivähoito)

Varhaiskasvatus on kunnille kuuluva lakisää-
teinen tehtävä, josta säädetään varhaiskasva-
tuslaissa (540/2018). Kaikilla alle peruskou-
luikäisillä lapsilla on oikeus kunnan järjestä-
mään varhaiskasvatukseen. Kunta voi järjes-
tää varhaiskasvatukseen kuuluvat tehtävät it-
se, sopimuksin yhdessä muun kunnan tai mui-
den kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toi-
mintaa hoitavassa kuntayhtymässä, hankki-
malla palveluja muulta palvelujen tuottajalta
tai antamalla palvelunkäyttäjälle palvelusete-
lin. Mikäli lapsen vanhemmat tai muut huol-
tajat eivät valitse kunnan järjestämää var-
haiskasvatusta, heillä on oikeus lasten koti-
hoidon tai yksityisen hoidon tukeen lasten
hoidon järjestämiseksi.

1https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/pienten-lasten-hoitojarjestelma-ja-etuudet-
1.1.pdf

2https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/varhaiskasvatus-lasten-paivahoito-1.2.pdf
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Koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä luokitellaan kou-
lutusasteisiin, jossa eteneminen edellyttää 
yleensä alemman asteen opintojen suoritta-
mista ennen seuraavalle asteelle siirtymistä.

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu
• yhdeksän vuotta kestävästä perusope-

tuksesta, johon sisältyy oppivelvolli-
suus sekä tätä edeltävästä vuoden mit-
taisesta esiopetuksesta

• perusopetuksen jälkeisestä toisen as-
teen koulutuksesta lukioissa ja amma-
tillisissa oppilaitoksissa

• korkea-asteen koulutuksesta, jota an-
netaan ammattikorkeakouluissa ja yli-
opistoissa.

• aikuiskoulutuksesta, jota on tarjolla
kaikilla koulutusasteilla.

Kuva: Koulutusjärjestelmä

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetus ovat kunnille kuuluvia la-
kisääteisiä tehtäviä, joista säädetään peruso-
petuslaissa (628/1998). Kunta on velvollinen
järjestämään sen alueella asuville oppivelvol-
lisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvol-
lisuuden alkamista edeltävänä vuonna esio-
petusta. Kunta voi järjestää palvelut itse tai
yhdessä muiden kuntien kanssa (myös kun-
tayhtymä) tai hankkia ne muulta perusope-
tuksen järjestäjältä, jolla on perusopetuslain
7 §:n mukainen opetuksen järjestämislupa.
Esiopetuspalveluiden tuottaja voi olla myös
muu julkinen tai yksityinen palvelujen tuotta-
ja kuin perusopetuksen järjestäjä. Valtio osal-
listuu esi- ja perusopetuksen rahoittamiseen
osana kunnan asukkaiden ikäryhmien perus-
teella määräytyvää peruspalvelujen valtiono-
suutta. Lisäksi eräitä opetuksen järjestämisen
kustannuksia korottavia erityistehtäviä, ku-
ten lisäopetusta, maahanmuuttajien valmis-
tavaa opetusta ja vammaisoppilaiden opetus-
ta rahoitetaan opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituslain (1705/2009) nojalla muun muassa
oppilasmäärän ja opetustuntien perusteella.

Kunnat voivat järjestää ja hankkia peruso-
petuslaissa tarkoitettua aamu- ja iltapäivä-
toimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan
oppilaille ja erityistä tukea tarvitseville op-
pilaille. Valtio rahoittaa aamu- ja iltapäivä-
toimintaa ohjaustuntiperusteisesti valtiono-
suuksin. Kunnat voivat järjestää myös kerho-
toimintaa ja hakea siihen valtionavustuksia.
Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta
toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuo-
rille järjestettävää eri taiteenalojen opetus-
ta, jota annetaan muun muassa musiikkiop-
pilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppi-
laitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilai-
toksissa. Se rahoitetaan osana kunnan perus-
palvelujen valtionosuutta sekä opetustunti-
kohtaisella valtionosuudella ja sitä voivat jär-
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jestää kunnat sekä järjestämisluvan saaneet
kuntayhtymät ja yksityiset järjestäjät.
Esi- ja perusopetus3

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet
opiskella yliopistossa, ammattikorkeakoulus-
sa ja ammatillisessa koulutuksessa. Lukion
oppimäärä on laajuudeltaan kolmevuotinen.
Lisäksi järjestetään vuoden mittaista lukio-
koulutukseen valmistavaa koulutusta vieras-
kielisille. Lukiokoulutuksen järjestäminen pe-
rustuu järjestämislupaan, jossa ei säädellä
opiskelijoiden määrää. Laskennallinen rahoi-
tus (sisältää kuntien ja valtion rahoitusosuu-
den) maksetaan koulutuksen järjestäjälle, jo-
ka voi olla kunta, kuntayhtymä, valtio tai
muu yksityinen koulutuksen järjestäjä.
Lukiokoulutus4

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on
tuottaa työmarkkinoille osaavaa työvoimaa
ja edistää työllisyyttä sekä tukea työ- ja
elinkeinoelämän uudistamista ja luoda edel-
lytyksiä uuden yritystoiminnan syntymiselle.
Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on niin
ikään kohottaa ja ylläpitää väestön ammatil-
lista osaamista sekä antaa valmiuksia työ- ja
toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon ja tukea
elinikäistä oppimista.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleella lain-
säädännöllä ammatillinen koulutus uudistet-
tiin kokonaisvaltaisesti.
Ammatillinen koulutus5

Korkeakoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalal-
la toimii 13 yliopistoa itsenäisinä julkisoikeu-
dellisina laitoksina tai säätiöinä ja 23 osa-
keyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua. Yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen välisiä
konsernirakenteita on syntynyt usealla paik-
kakunnalla.

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata
tutkimusta sekä tieteellistä sivistystä ja an-
taa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta.
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin
sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistykselli-
siin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluope-
tusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä
harjoittaa soveltavaa tutkimustoimintaa, ke-
hittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteel-
lista toimintaa. Suomessa koulutusjärjestel-
mään kuuluvista yliopistoista säädetään yli-
opistolaissa (558/2009). Ammattikorkeakou-
lulain (932/2014) mukainen toiminta edellyt-
tää puolestaan valtioneuvoston myöntämää
toimilupaa. Kaikki korkeakoulut hoitavat jul-
kista tehtävää ja niiden toiminta rahoitetaan
pääasiallisesti julkisin varoin. Pääosa julkises-
ta rahoituksesta sekä yliopistoille että am-
mattikorkeakouluille kanavoituu opetus- ja
kulttuuriministeriö kautta laskennallisten ra-
hoitusmallien mukaisesti. Yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen rahoituksesta päätetään
vuosittain valtion talousarviossa, jossa edel-
lisen vuoden talousarvioon otettua määrära-
haa korotetaan kertaluonteisia eriä lukuun ot-
tamatta indeksillä. Yliopisto- ja ammattikor-
keakoululakia on väliaikaisesti muutettu si-
ten, että kustannustason tarkistusta ei tehdä
vuosina 2016–2019 menosäästöjen johdosta.
Korkeakoulusektoreiden rahoitusjärjestelmien

3https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/esi-ja-perusopetus-1.3.pdf
4https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/lukiokoulutus-1.4.pdf
5https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/ammatillinen-koulutus-1.5.pdf
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perusrakenne on hyvin samankaltainen, mut-
ta laskentakriteerien painotukset ja osin myös
sisällöt vaihtelevat niiden välillä tehtävien eri-
laisuudesta johtuen.
Korkeakoulutus6

Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopis-
tot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokes-
kukset) tukee elinikäisen oppimisen periaat-
teen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-ar-
voa ja aktiivista kansalaisuutta. Valtio osallis-
tuu vapaan sivistystyön rahoitukseen 57 %:n
valtionosuudella (opintokeskusten osalta 65
%), kuntien omarahoitusosuutta ei ole. Kou-
lutukseen osallistuvilta voidaan periä koh-
tuullisia maksuja.
Vapaa sivistystyö7

Opintotuki

Opiskeluaikaista toimeentuloa tuetaan muun
muassa opintorahalla, opintolainan valtionta-
kauksella, osalle opiskelijoista myönnettävällä
asumislisällä ja koulumatkatuella. Aikuiskou-
lutustukea voi saada tietyin edellytyksin oma-
ehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallis-
tuva aikuisopiskelija.

Opintotuki

Opintotukijärjestelmän tarkoituksena on
opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen.
Tavoitteena on riittävä ja kannustava opin-
totuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja
päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhe-

nemistä. Opintotukilain mukainen opintotuki
koostuu opintorahasta, opintotuen asumisli-
sästä, opintolainahyvityksestä ja opintolainan
valtiontakauksesta. Opintorahaa ja asumis-
lisää maksetaan vain opiskelukuukausilta.
Opintorahan määrään vaikuttavat muun mu-
assa ikä, koulutusaste, tulot ja asumismuoto.
Opintolainahyvityksen voi saada määräajassa
korkeakoulututkinnon suorittanut opintove-
lallinen. Verotuksessa myönnetään tietyin
edellytyksin opintolainavähennys. Toisen
asteen opiskelijat voivat saada koulumat-
katukea. Opiskelijaravintoloille maksetaan
harkinnanvaraista korkeakouluopiskelijoiden
ateriatukea. Asumiskustannustensa osalta
opiskelijat kuuluvat nykyisin pääsääntöisesti
yleisen asumistuen piiriin.
Opintotuki8

Aikuiskoulutustuki

Yrittäjien aikuiskoulutustukea voidaan myön-
tää omaehtoiseen ammatilliseen koulutuk-
seen osallistuvalle yrittäjälle. Edellytyksenä
on, että tuensaaja on ollut työelämässä yh-
teensä vähintään 8 vuotta ja toiminut pää-
toimisena yrittäjänä vähintään vuoden ennen
tuettavan opiskelun alkua. Opiskelun tulee ol-
la päätoimista ja yhdessä jaksossa vähintään
2 kuukautta tai useammassa jaksossa yhteen-
sä vähintään 43 päivää. Erityisehtona on, et-
tä yrittäjä vähentää tai keskeyttää yritystoi-
mintansa koulutusaikana siten, että tukikau-
den aikaiset yritystoiminnan ansiotulot alene-
vat koulutuksen vuoksi vähintään kolmannek-
sella viimeksi vahvistettuun verotukseen ver-
rattuna. Muita kuin yritystoiminnan ansiotu-
loja voi olla enintään ¾ yrittäjän aikuiskou-
lutustuen määrästä. Yrittäjä ei voi saada so-

6https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/korkeakoulutus-1.6.pdf
7https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/vapaa-sivistystyo-1.7.pdf
8https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/opintotuki-1.8.pdf
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viteltua aikuiskoulutustukea. Valtio rahoittaa
kokonaisuudessaan yrittäjien aikuiskoulutus-
tuen momentilta 33.20.55. Ammattitutkin-
tostipendi edellyttää ammatillisen perustut-
kinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammat-
titutkinnon suorittamista ja vähintään 5 vuo-
den työhistoriaa. Valtio maksaa Työllisyysra-
hastolle valtion palveluksessa olevalle henki-
löstölle myönnetyt ammattitutkintostipendit.
Palkansaajan aikuiskoulutustuki rahoitetaan
työnantajilta ja palkansaajilta kerätyillä työt-
tömyysvakuutusmaksuilla.
Aikuiskoulutustuki9

Julkinen tutkimusrahoitus

T&k-rahoituksella vahvistetaan Suomen ta-
louden kansainvälistä kilpailukykyä, uudiste-
taan osaamista ja tätä kautta ylläpidetään
työllisyyttä. Julkinen t&k-rahoitus täydentää
yksityistä rahoitusta ja osaltaan lisää yritys-
ten panostusta tutkimukseen. Valtio rahoit-
taa tutkimusta monin eri tavoin; muun muas-
sa osana korkeakoulujen perusrahoitusta (kä-
sitelty osana korkeakoulujen rahoitusta), val-
tion omien tutkimuslaitosten ja Suomen Aka-
temian sekä Business Finlandin (käsitelty tar-
kemmin kokonaisuudessa yritysten tukemi-
nen ja EU-rakennerahastot) myöntämän kil-
paillun rahoituksen kautta ja rahoittamalla
terveydenhoitoalan tutkimusta ja kehittämis-
tä sekä erikoislääkärien koulutuksen kustan-
nuksiin myönnettävällä erikoisvaltionosuudel-
la (EVO).

Valtion sektoritutkimus

Sektoritutkimuksella tarkoitetaan yhteiskun-
tapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tu-
kevaa tutkimustoimintaa, jolla luodaan tie-

toa ja edellytyksiä yhteiskunnan kehittämisel-
le. Sektoritutkimuksen tärkeimpiä toimijoita
ja tiedon tuottajia ovat valtion tutkimuslai-
tokset.

Vuonna 2013 tehtiin tutkimuslaitosten ja
tutkimusrahoituksen kokonaisuudistusta
(TULA-uudistus) koskeva valtioneuvoston
periaatepäätös. Uudistuksen rakenteelliset
toimenpiteet koskivat tutkimuslaitosten
yhdistämistä ja yhtiöittämistä, tutkimuslai-
tosten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön
syventämistä sekä tutkimuslaitosten yhteen-
liittymien toiminnan kehittämistä. Tutki-
musrahoitusta koskevat uudistukset koskivat
uusia päätöksentekoa tukevia tutkimuksen
rahoitusmuotoja (strategisen tutkimuk-
sen rahoitus ja valtioneuvoston tutkimus,
arviointi- ja selvitystoiminta) sekä tutki-
musrahoituksen kokoamista ministeriöissä.
Uudistus toteutettiin vuosina 2014–2017.
TULA-uudistuksen arviointi valmistui vuo-
den 2018 lopussa (Valtion tutkimuslaitosten
ja -rahoituksen kokonaisuudistuksen (TULA-
uudistuksen) arviointi, Valtioneuvoston
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
74/2018). Arviointiraportissa todetaan, että
tutkimuskentässä ei ole tarvetta uusille mit-
taville rakenteellisille muutoksille. Raportissa
annetaan suosituksia nykyisen järjestelmän
edelleen kehittämiseksi.

Valtion tutkimuslaitosten toteuttaman tut-
kimustoiminnan lisäksi valtio rahoittaa tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
Suomen Akatemian ja Business Finlandin
myöntämin avustuksin. Myös ministeriöil-
lä on käytettävissä eri tarkoituksiin koh-
dennettuja kehittämisrahoja, joilla hanki-
taan myös tutkimusta. Tällaisista esimerkke-
jä ovat muun muassa opetus- ja kulttuuri-
ministeriön hallinnonalan koulutuksen kehit-
tämiseen varatut rahat (29.10.20, 29.20.21,

9https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/aikuiskoulutustuki-1.9.pdf
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29.30.21 ja 29.40.20).
Valtion sektoritutkimus10

Tutkimusrahoitus OKM:n hallinnona-
lalla

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan
tutkimusrahoitus, yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen valtionrahoitukseen sisältyvän
tutkimusrahoituksen lisäksi, muodostuu Suo-
men Akatemian myöntämästä tutkimusra-
hoituksesta, tutkimusinfrastruktuurien rahoi-
tuksesta ja strategisen tutkimuksen rahoituk-
sesta, avustuksina jaettavista tieteen raha-
pelitoiminnan voittovaroista sekä rahoituso-
suuksista kansainvälisille tutkimusinfrastruk-
tuuriorganisaatioille, joille kullekin on oma
määrärahansa. Suomen Akatemian kautta
rahoitetaan korkeatasoista kilpailuun perus-
tuvaa tutkimusta, jota toteutetaan pääasias-
sa yliopistoissa. Rahapelitoiminnan voittova-
roin rahoitetaan muun muassa tiedeinstituut-
tien, tutkimuslaitosten, tieteellisten seurojen
ja yhdistysten toimintaa sekä osin Kotimais-
ten kielten keskusta ja yksityisten arkistojen
toimintaa.
Tutkimusrahoitus OKM:n hallinnonalal-
la11

Terveydenhuoltoalan tutkimus ja ke-
hittäminen

Terveydenhuoltoalan tutkimuksella ja kehit-
tämisellä tarkoitetaan yliopistotasoista ter-

veyden tutkimusta, jota yliopistolliset sai-
raalat, kunnalliset terveydenhuollon yksiköt
sekä eräät yksityiset yksiköt tekevät. Val-
tio osoittaa tutkimukseen valtion rahoitus-
ta erityisvastuualueiden tutkimustoimikunnil-
le eteenpäin kohdennettavaksi. Lisäksi ter-
veydenhuoltoalan tutkimuksella ja kehittämi-
sellä tarkoitetaan Kansaneläkelaitoksen ra-
hoittamia kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä
ja sairausvakuutusta koskevia tutkimus- ja
kehittämishankkeita.
Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehit-
täminen12

Erityisvaltionosuudella korvattava
lääkärikoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön eri-
koistumiskoulutuksen erityisvaltionosuus tar-
koittaa valtion palvelujärjestelmälle maksa-
maa koulutuskorvausta lääkärien ja hammas-
lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutuksen
järjestämisestä koituvista sekä sosiaalihuollon
ammattihenkilöiden yliopistollisesta erikois-
tumiskoulutuksesta ja sairaanhoitajien raja-
tun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyteen
johtavasta koulutuksesta aiheutuvista kus-
tannuksista.
Erityisvaltionosuudella korvattava lääkä-
rikoulutus13

10https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/valtion-sektoritutkimus-1.10.pdf
11https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/tutkimusrahoitus-OKMn-hallinnonalalla-

1.11.pdf
12https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/terveydenhuoltoalan-tutkimus-ja-

kehittaminen-1.12.pdf
13https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/erityisvaltionosuudella-korvattava-

laakarikoulutus-1.13.pdf
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2 Liikunta, kulttuuri, nuorisotyö

Liikunta, kulttuuri ja nuorisotyö ovat laaja
kokonaisuus, jossa toimijoina ovat valtion li-
säksi kunnat, järjestöt ja monet muut tahot.
Keskeisiä kulttuuritoimijoita kansallisella ta-
solla ovat Museovirasto ja Kansallisgalleria.
Valtio myös ylläpitää erityiskirjastoja. Val-
tio osallistuu toiminnan rahoittamiseen osoit-
tamalla valtionosuutta ja -avustuksia muun
muassa kunnille ja järjestöille. Rahoituksen
lähteenä ovat sekä yleiskatteiset budjettiva-
rat että rahapelitoiminnan tuottovarat.

Liikunta

Liikunnan tukemisen tavoitteena on muun
muassa edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-
urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimin-
taa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyt-
tä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä liikunnan avulla. Liikuntamäärära-
hat osoitetaan valtion talousarvioon pää-
osin rahapelitoiminnan tuottovaroista. Val-
tio osoittaa rahoitusta sekä valtionosuute-
na että harkinnanvaraisina valtionavustuksi-
na muun muassa liikuntajärjestöjen yleisavus-

tuksiin, liikuntapaikkojen perustamishankkei-
siin ja kuntien liikuntatoimeen.
Liikunta14

Museot ja kulttuuriperintö

Tavoitteena on museotoimen edistäminen se-
kä kulttuuriperinnön säilyminen ja saatavil-
le saattaminen. Järjestelmällä ylläpidetään ja
kehitetään laajaa museo- ja kulttuuriperintö-
alaa. Keskeisiä toimijoita kansallisella tasol-
la ovat muun muassa Museovirasto ja Kan-
sallisgalleria. Kokonaisuuteen kuuluvat myös
valtionosuudet ja -avustukset museoille sekä
järjestöille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoil-
le tarkoitetut avustukset. Rahoitusta myön-
netään sekä rahapelitoiminnan tuottovarois-
ta, että yleisistä budjettivaroista.
Museot ja kulttuuriperintö15

Kirjastot

Kunnan tehtävänä on järjestää yleisten kir-
jastojen palvelut. Valtio osallistuu niiden ra-
hoitukseen kuntien peruspalvelujen valtiono-
suudella. Valtio ylläpitää erityiskirjastoja, joi-
ta ovat Näkövammaisten kirjasto Celia, viit-
tomakielinen kirjasto ja varastokirjasto, joka
palvelee muita kirjastoja.
Kirjasto16

14https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/liikunta-2.1.pdf
15https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/museot-ja-kulttuuriperinto-2.2.pdf
16https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kirjastot-2.3.pdf
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Nuorisotyö

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten kasvun, it-
senäistymisen ja osallisuuden tukemista yh-
teiskunnassa ja nuorisopolitiikalla nuorten
kasvu- ja elinolojen sekä sukupolvien välisen
vuorovaikutuksen parantamista. Nuorisotyö-
tä tehdään kunnissa, seurakunnissa ja kansa-
laisjärjestöissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö
vastaa valtionhallinnon osalta nuorisotyön ja

-politiikan yleisestä johdosta, yhteensovitta-
misesta ja kehittämisestä sekä yleisten edelly-
tysten luomisesta yhteiskunnassa. Valtion ta-
lousarviosta tuetaan nuorisotyötä osoittamal-
la kunnille valtionosuutta sekä myöntämäl-
lä eri toimijoille valtionavustuksia. Nuoriso-
työn määrärahat osoitetaan valtion talousar-
vioon pääosin Veikkaus Oy:n rahapelitoimin-
tojen tuottovaroista.
Nuorisotyö17

17https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/nuorisotyo-2.4.pdf
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3 Kuntien ja yleishyödyllisen toiminnan
tukeminen

Valtion rahoitus kunnille

Valtion rahoitus kunnille koostuu pääosin las-
kennallisista valtionosuuksista sekä erillisistä
käyttötarkoitukseltaan määrätyistä valtiona-
vustuksista. Valtion rahoituksen ja sen mitoi-
tuksen taustalla on periaatetasolla erityisesti
perustuslaista johdettu niin sanottu rahoitus-
periaate, jonka mukaan valtion tulee säätä-
essään kunnille lakisääteisiä tehtäviä samalla
varmistaa tehtävien hoitamisen edellyttämät
voimavarat. Rakenteellisesti valtionosuusjär-
jestelmässä on kaksi erillistä osaa, kustannus-
ja tarve-erojen tasaus sekä kuntien tulopoh-
jan tasaus.

Valtio tukee taloudellisesti kuntien yhdisty-
mistä korvaamalla kunnille niitä välttämättö-
miä kustannuksia, joita aiheutuu muun mu-
assa kuntien yhdistymisestä sekä tähän liitty-
västä palvelujärjestelmän kehittämisestä. Li-
säksi valtionavustuksella kompensoidaan yh-
distyvien kuntien mahdollisia valtionosuus-

menetyksiä.

Valtionosuus kuntien peruspalveluihin

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjes-
telmän kautta valtio korvaa kunnille sosi-
aali- ja terveydenhuollosta, varhaiskasvatuk-
sesta sekä esi- ja perusopetuksen antami-
sesta (eräin poikkeuksin) aiheutuvia kustan-
nuksia. Valtionosuusjärjestelmän soveltamis-
alasta, määräytymisperusteista ja hallinnos-
ta säädetään kunnan peruspalvelujen valti-
onosuudesta annetussa laissa (1704/2009).
Valtionosuusjärjestelmä on luonteeltaan las-
kennallinen ja yleiskatteinen. Kuntakohtainen
valtionosuus ei määräydy yksittäisen kunnan
todellisten kustannusten perusteella vaan lä-
hinnä palvelujen keskimääräisiä tuotantokus-
tannuksia ja kunnittaisia tarve- ja olosuhde-
tekijöitä kuvaavien määräytymisperusteiden
mukaisesti. Yleisenä lähtökohtana valtiono-
suusrahoituksen mitoituksessa on perustus-
laista johdettava niin sanottu rahoitusperi-
aate, jonka mukaan valtion tulee riittäväs-
ti osallistua kuntien lakisääteisten tehtävien
kustannusten rahoitukseen. Valtionosuusjär-
jestelmään sisältyvä kuntien välinen tulopoh-
jan tasaus pohjautuu kuntien verotuloihin
(verotuloihin perustuva valtionosuuksien ta-
saus).
Valtionosuus kuntien peruspalveluihin18

18https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtionosuus-kuntien-peruspalveluihin-
3.1.pdf
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Kuntien yhdistymisen taloudellinen
tuki

Yhdistymisavustusten ja valtionosuusmene-
tysten kompensaatioiden maksamista jatke-
taan kuntauudistukseen liittyvissä vuosien
2016–2017 alusta voimaan tulleissa kuntien
yhdistymisissä. Yhdistymisavustuksia ja valti-
onosuusmenetysten kompensaatioita makse-
taan kuntarakennelain perusteella viimeisen
kerran vuonna 2019.

Vuoden 2020 alusta lukien momentilta mak-
setaan enintään 10 miljoonaa euroa harkin-
nanvaraista yhdistymisavustusta kriisikunnil-
le ja kriisikuntakriteerejä lähestyville kunnil-
le. Harkinnanvaraisen yhdistymisavustuksen
määräraha on siirtoa kuntien peruspalvelujen
valtionosuusmomentilta.
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tu-
ki19

Rahapelitoiminta ja budjetista mak-
settavat tuet järjestöille

Manner-Suomen rahapelipolitiikka on va-
kiintuneesti perustunut yksinoikeusjärjestel-

mään. Rahapelien toimeenpanijana Manner-
Suomessa on Veikkaus Oy, joka on valti-
on 100 % omistama yhtiö. Rahapeleistä ker-
tyvät tuotot käytetään arpajaislain mukaan
yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Tuot-
to kohdennetaan urheilun ja liikuntakasva-
tuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edis-
tämiseen, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoin-
nin edistämiseen sekä hevoskasvatuksen ja
hevosurheilun edistämiseen.

Taulukkoon tuet järjestöille ja yleishyödylli-
sille järjestöille on koottu valtion budjetis-
ta maksettavat tuet järjestöille. Järjestöjen
jäsenmaksut, EU-jäsenmaksu sekä rahapeli-
toiminnan tuotoista myönnettävät avustuk-
set on kuitenkin käsitelty erikseen.

Rahapelitoiminta

Rahapelitoiminta20

Tuet järjestöille ja yleishyödyllisille
yhteisöille

Tuet järjestöille ja yleishyödyllisille yh-
teisöille21

19https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kuntien-yhdistymisen-taloudellinen-tuki-
3.2.pdf

20https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/rahapelitoiminta-3.3.pdf
21https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tuet-jarjestoille-ja-yleishyodyllisille-

yhteisoille-3.4.pdf
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4 Terveydenhuolto

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut voidaan jakaa perustervey-
denhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. La-
kisääteisten terveyspalvelujen järjestäminen
on pitkälti kuntien vastuulla. Valtio osallis-
tuu palvelujen rahoittamiseen peruspalvelu-
jen valtionosuusjärjestelmän kautta. Perus-
terveydenhuollolla tarkoitetaan väestön ter-
veydentilan seurantaa, terveyden edistämis-
tä ja erilaisia palveluita, joita yleensä tuo-
tetaan kunnan terveyskeskuksessa. Erikois-
sairaanhoito tarkoittaa erikoisalojen mukaisia
tutkimuksia ja hoitoja. Sairaanhoitopiirit jär-
jestävät erikoissairaanhoidon. Jotkut erikois-
sairaanhoidon palvelut järjestetään yliopisto-
sairaaloiden erityisvastuualueiden eli niin sa-
notun miljoonapiirin pohjalta.

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät kun-
nallisia palveluita. Jos kunta ostaa yksityi-
siä sosiaali- ja terveyspalveluja osoittamal-
leen asiakkaalle niin asiakas maksaa palve-
lusta asiakasmaksulain mukaisesti. Kunnan
ostamien yksityisten palveluiden maksami-

seen voi käyttää myös palveluseteliä. Asiak-
kaiden itse hankkimien terveyspalvelujen kus-
tannuksia korvataan osittain sairausvakuu-
tuksen kautta.

Työssä käyvien ihmisten ehkäisevästä ter-
veydenhuollosta ja mahdollisuuksien mukaan
sairaanhoidosta vastaavat työnantajat. Työn-
antajan on järjestettävä työntekijöilleen eh-
käisevä työterveyshuolto. Työnantaja voi jär-
jestää työterveyshuollon palvelut itse tai os-
taa ne terveyskeskuksesta, yksityiseltä lääkä-
riasemalta tai muulta palveluntuottajalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
nen

Kunnilla on vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisestä alueellaan. Tavoit-
teena on terveyden, työ- ja toimintakyvyn yl-
läpitäminen ja parantaminen sekä terveyden
taustatekijöihin vaikuttaminen, sairauksien,
tapaturmien ja terveysongelmien ehkäisemi-
nen ja mielenterveyden vahvistaminen sekä
väestöryhmien välisten terveyserojen kaven-
taminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen on jatkuvaa, suunnitelmallista ja poik-
kihallinnollista toimintaa, joka kohdistuu yk-
silöön, väestöön, yhteisöihin ja elinympäris-
töön. Toiminnan tehostamisen perusajatuk-
sena on, että kuntia ja väestöä kannustetaan
osana kansallista ohjausta tekemään hyvin-
vointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä ja va-
lintoja.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen22

22https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-4.1-
1.pdf
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Ehkäisevät palvelut

Ehkäisevät palvelut liittyvät erityisesti hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseen sosiaali-
ja terveydenhuollossa. Tarkoituksena on ha-
vaita ja ehkäistä sosiaalisia ja terveydellisiä
ongelmia mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa ja estää vakavampien ja vaikeammin kor-
jattavien ongelmien syntymistä. Ehkäisevien
palvelujen merkitys korostuu muun muassa
lastensuojelussa, mielenterveystyössä, päih-
detyössä ja ikäihmisten hoidossa mutta myös
yleisemmin terveydenhuollossa.
Ehkäisevät palvelut23

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan
järjestämää väestön terveydentilan seuran-
taa, terveyden edistämistä ja erilaisia pal-
veluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuo-
tetaan pääosin terveyskeskuksissa, joita on
148. Terveyskeskusten tehtävänä on ter-
veysneuvonta, yleiset terveystarkastukset ja
seulontatutkimukset, neuvolatoiminta, kou-
lu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveys-
huolto, hammashuolto, sairaanhoito, kotisai-
raanhoito ja osa mielenterveyspalveluista.
Perusterveydenhuolto24

Työterveyshuolto

Työssä käyvien ihmisten ehkäisevästä ter-
veydenhuollosta ja mahdollisuuksien mukaan
sairaanhoidosta vastaavat työnantajat. Työ-
terveyshuollosta säädetään työterveyshuolto-
, työturvallisuus-, kansanterveys-, terveyden-

huolto- ja sairausvakuutuslaissa. Työnantaja
voi järjestää työterveyshuollon palvelut itse
tai ostaa ne terveyskeskuksesta, yksityiseltä
lääkäriasemalta tai muulta palveluntuottajal-
ta. Kunnan on järjestettävä työterveyshuol-
lon palvelut alueellaan oleville palveluja halu-
aville työnantajille. Yrittäjällä ja muulla omaa
työtään tekevällä on mahdollisuus järjestää
palvelut itselleen. Sairaanhoidon järjestämi-
nen on työnantajalle vapaaehtoista.
Työterveyshuolto25

Kuntoutus

Kuntoutuksella tarkoitetaan erilaisia ihmisen
työ- tai toimintakykyä parantavia tai ylläpitä-
viä toimintamuotoja, joilla on keskenään eri-
laiset tavoitteet ja tehtävät. Kuntoutus liittyy
usealle eri yhteiskuntapolitiikan alueelle, jo-
ten kuntoutusjärjestelmää on vaikea tarkas-
tella yhtenä kokonaisuutena. Kuntoutusvas-
tuu ja kuntoutuksen rahoitus jakaantuu use-
alle eri taholle.

Kunnat järjestävät lääkinnällistä ja sosiaa-
lista kuntoutusta osana sosiaali- ja terveys-
palveluja. Kunnat eivät järjestä ammatillis-
ta kuntoutusta mutta arvioivat asiakkaan
kuntoutustarpeen ja laativat terveydenhuol-
tolain mukaan kuntoutussuunnitelman myös
muiden järjestämistahojen kuntoutusta var-
ten. Kela (sv-momentti) järjestää ammatil-
lista kuntoutusta, jonka tavoitteena on eh-
käistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisiä ja
pidentää työuria. Lisäksi Kela järjestää lää-
kinnällistä ja harkinnanvaraista kuntoutusta,
joka täydentää kuntien järjestämiä lääkinnäl-
lisen kuntoutuksen palveluja. Kunta ja Kela
eivät järjestä päällekkäistä toimintaa lääkin-

23https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/ehkaisevat-palvelut-4.2-1.pdf
24https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/perusterveydenhuolto-4.3-1.pdf
25https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tyoterveyshuolto-4.4-1.pdf
26https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kuntoutus-4.5-1.pdf
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nällisen kuntoutuksen osalta.
Kuntoutus26

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito tarkoittaa lääketieteen
ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukai-
sia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoi-
toon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnäl-
liseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuol-
lon palveluja. Erikoissairaanhoidon palvelujen
järjestämiseksi kuntien tulee kuulua yhteen
20 sairaanhoitopiiristä, joissa jokaisessa on
keskussairaala. Sairaanhoitopiirin kuntayhty-
mä antaa ne erikoissairaanhoidon palvelut,
joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituk-
senmukaista tuottaa. Osa erikoissairaanhoi-
don palveluista järjestetään yli sairaanhoito-
piirien rajojen erityisvastuualueiden (ERVA)
eli niin sanotun miljoonapiirin pohjalta. Sai-
raanhoitopiireissä voi myös olla muita sai-
raaloita, jotka tuottavat erikoissairaanhoidon
perustason palveluita.
Erikoissairaanhoito27

Sairausvakuutukset osana terveyden-
huoltoa

Kelan toimeenpanema lakisääteinen sairaus-
vakuutus on osa Suomen sosiaaliturvaa. Sai-
rausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuu-
tukseen ja työtulovakuutukseen. Sairaanhoi-
tovakuutus sisältää korvaukset lääkekuluis-
ta, lääkärinpalkkioista (yksityislääkäri ja yk-
sityinen hammaslääkäri), tutkimuksesta ja
hoidosta, matkakuluista terveydenhuoltoon
sekä kuntoutuspalveluista. Valtio rahoittaa
sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-mai-
hin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ul-

komailla asuvien sairaanhoidosta kunnille ai-
heutuvat kustannukset ja osan Kelan toimin-
takuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen
menoista valtio rahoittaa 44,9 % ja vakuu-
tetut 55,1 %. Työtulovakuutus rahoitetaan
työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja val-
tion osuuksilla.

Lääkekorvaukset

Sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan kor-
vausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmis-
teista ja perusvoiteista, jotka on määrät-
ty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon (sai-
rausvakuutuslaki 1224/2004). Korvauksen
saaminen edellyttää aina, että Lääkkeiden
hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt tuot-
teelle korvattavuuden. Korvauksen saaminen
edellyttää, että lääkettä käytetään annostus-
ohjeen mukaisesti ja että tuotetta ostetaan
enintään 3 kuukautta kerrallaan, mahdolli-
simman edullisina pakkauskokoina. Jos kus-
tannukset korvattavista lääkkeistä kalenteri-
vuoden aikana ylittävät vuotuisen omavas-
tuuosuuden eli lääkekaton, saa loppuvuoden
lääkekustannukset 2,50 euron lääkekohtaisel-
la omavastuulla. Vuonna 2019 lääkekaton
määrä on 572 euroa.

Lääkekorvauksen määrään vaikuttaa se, kuu-
luuko lääke viitehintajärjestelmään vai ei. Vii-
tehintajärjestelmässä lääkevalmisteet luoki-
tellaan viitehintaryhmiin, joissa samaan vii-
tehintaryhmään kuuluvissa lääkevalmisteissa
on yhtä paljon samaa lääkeainetta. Samaan
ryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama
viitehinta, joka lasketaan ryhmän edullisim-
man valmisteen myyntihinnasta. Kun lääke-
valmiste kuuluu viitejärjestelmän piiriin ja sen
hinta on viitehintaa kalliimpi, Kelan korvaus
lasketaan viitehinnasta.

27https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/erikoissairaanhoito-4.6-1.pdf
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Lääkekorvaukset rahoitetaan palkansaajien
vakuutusmaksuilla 55 % (33 % vuodesta
2020 alkaen) ja valtion rahoitusosuudella 45
% (67 % vuodesta 2020 alkaen).
Lääkekorvaukset28

Matkakorvaukset

Matkakustannuksista, jotka liittyvät sai-
rauden hoitoon, raskauteen ja synnytyk-
seen, voi saada korvausta sairausvakuutuslain
(1224/2004) mukaisesti. Korvausta voi saa-
da myös kuntoutukseen tehdyistä matkois-
ta, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julki-
sen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen.
Matkakustannukset korvataan halvinta mat-
kustustapaa käyttäen 25 euron omavastuuo-
suuden ylittävältä osalta. Jos matkakustan-
nusten omavastuut ylittävät kalenterivuoden
aikana 300 euroa, maksetaan ylittävä osa tar-
peellisista matkakustannuksista kokonaan.

Matkakorvaus myönnetään yleensä lähim-
pään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa asia-
kas saa sairausvakuutuslaissa tarkoitetun tar-
peellisen tutkimuksen tai hoidon. Matka lä-
himpään terveyskeskukseen tai julkiseen sai-
raalaan korvataan riippumatta siitä, mitä hoi-
toa tai tutkimusta potilas on siellä saanut.
Matka yksityislääkäriin ja yksityisen tervey-

denhuollon toimintayksikköön korvataan sil-
loin, kun siellä tehty tutkimus tai annettu hoi-
to on sairausvakuutuksesta korvattavaa.

Matkakorvaukset rahoitetaan palkansaajien
vakuutusmaksuilla (55 %, vuodesta 2020 al-
kaen 33 %) ja valtion rahoitusosuudella (45
%, vuodesta 2020 alkaen 67 %).
Matkakorvaukset29

Lääkäripalkkiot ja hammaslääkäri-
palkkiot

Sairausvakuutuksesta maksettava korvaus
yksityislääkärin ja hammaslääkärin palkkiois-
ta ja tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kus-
tannuksista on aina vahvistetun korvaus-
taksan suuruinen. Edellytyksenä korvauksien
saamiselle on, että hoito on sairauden vuok-
si tarpeellista. Korvaustaksa on usein mää-
rältään pienempi kuin yksityislääkärin perimä
palkkio. Jos palkkio on pienempi kuin taksa,
korvausta maksetaan perityn palkkion verran.
Korvaukset rahoitetaan palkansaajien vakuu-
tusmaksuilla 55 % (33 % 2020 alkaen) ja val-
tion rahoitusosuudella 45 % (67 % 2020 al-
kaen).
Lääkäripalkkiot- ja hammaslääkäripalk-
kiot30

28https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/laakekorvaukset-4.7-1.pdf
29https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/matkakorvaukset-4.8-1.pdf
30https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/laakaripalkkiot-ja-hammaslaakaripalkkiot-

4.9-1.pdf
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5 Sosiaalipalvelut ja -etuudet

Sosiaalihuolto ja -palvelut

Sosiaalipalveluja koskevana yleislakina sovel-
letaan täysin uudistettua sosiaalihuoltolakia
(1301/2014). Lain mukaan kunnallisina so-
siaalipalveluina on järjestettävä muun muas-
sa sosiaalityötä, sosiaaliohjausta, sosiaalista
kuntoutusta, perhetyötä, kotipalvelua, koti-
hoitoa, asumispalveluja, laitospalveluja, liik-
kumista tukevia palveluja, päihdetyötä, mie-
lenterveystyötä, kasvatus- ja perheneuvontaa
ja lapsen ja vanhemman välisten tapaamis-
ten valvontaa. Sosiaalipalvelujen keskeisim-
pien asiakasryhmien palveluja ovat vanhus-
tenhuolto, vammaispalvelut sekä lastensuo-
jelu.

Lisäksi kunnallisina sosiaalipalveluina on huo-
lehdittava myös muun muassa kehitysvam-
maisten erityishuollosta, vammaisuuden pe-
rusteella järjestettävistä palveluista ja tuki-
toimista, toimeentulotuen antamisesta, kun-
touttavasta työtoiminnasta, päihdehuollon
palveluista sekä opiskeluhuollon järjestämi-

sestä sen mukaan kuin niistä erikseen sää-
detään erityislaeissa.

Iäkkäiden palvelut

Iäkkäiden palvelujen tavoitteena on ikään-
tyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja
toimintakyvyn turvaaminen. Iäkkäiden palve-
luista säädetään tarkemmin yleisen sosiaali-
huoltolain ohella erityislakina sovellettavassa
laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista eli niin sanotussa vanhuspalvelu-
laissa.
Iäkkäiden palvelut31

Vammaispalvelut

Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden tur-
vaamiseksi sekä kotona asumisen ja liikkumi-
sen mahdollistamiseksi on useita sosiaalihuol-
lon erityispalveluja. Näistä palveluista sääde-
tään tarkemmin sosiaalihuoltolain lisäksi sää-
detyissä erityislaeissa.
Vammaispalvelut32

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lap-
sen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön se-
kä tasapainoiseen ja monipuoliseen kehityk-
seen. Lastensuojelussa korostuu erityisesti
ehkäisevien palvelujen ja tukitoimien merki-

31https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/iakkaiden-palvelut-5.1.pdf
32https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/vammaispalvelut-5.2-1.pdf
33https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/lastensuojelu-5.3-1.pdf
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tys. Lastensuojelun tarkemmasta sisällöstä ja
palveluista säädetään lastensuojelulaissa.
Lastensuojelu33

Sairaus ja toimintarajoitteisuus

Kelan toimeenpanemasta lakisääteisestä sai-
rausvakuutuksen työtulovakuutuksesta mak-
setaan sairauspäivärahat, vanhempainpäivä-
rahat, työnantajien lomakustannuskorvauk-
set ja kuntoutusrahat sekä työterveyshuol-
to lukuun ottamatta Ylioppilaiden tervey-
denhoitosäätiön korvauksia, jotka makse-
taan sairaanhoitovakuutuksesta. Työtulova-
kuutuksen kulujen rahoitus jaetaan työnan-
tajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion kes-
ken. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen me-
noista vähimmäismääräiset sairaus- ja van-
hempainpäivärahat sekä vähimmäismääräi-
set kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa
3,4 prosenttiosuuden vanhempainpäiväraha-
menoista sekä osuuden yrittäjien ja maa-
talousyrittäjien työterveyshuollon menoista.
Valtio rahoittaa lisäksi kilpailukykysopimuk-
sessa sovitun työnantajan sairausvakuutus-
maksun alennuksen.

Kelan toimeenpanemat vammaisetuudet ovat
osa kansaneläkevakuutuksen etuuksia. Kan-
saneläkevakuutuksen kulut rahoittaa koko-
naan valtio. Muita kansaneläkevakuutuksen
etuuksia (muun muassa kansaneläke, takuu-
eläke, eläkkeensaajan asumistuki) käsitellään
kohdissa ”Eläkkeet” ja ”Asumis- ja toimeen-
tulotuet”.

Valtiokonttori maksaa sotainvalidien ja mui-
den asepalveluksessa vammautuneiden ja sai-
rastuneiden sekä heidän omaistensa sotilas-
vammakorvaukset sotilasvammalain nojalla.
Sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoito-

laitosten kustannuksiin osoitetut määrärahat
rahoitetaan Veikkaus Oy:n voittovaroin.

Sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat

Työkyvyttömyyden kestäessä yli 10 arkipäi-
vää, Kela maksaa sairauspäivärahaa. Jos sai-
rausajalta maksetaan palkkaa, Kela maksaa
korvauksen työnantajalle. Sairauspäivärahaa
maksetaan korkeintaan 300 päivältä.

Sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat rahoi-
tetaan vakuutusmaksuilla. Valtio osallistuu
rahoittamalla vähimmäispäivärahat. Sairaus-
päiväraha korvaa alle vuoden kestävän työky-
vyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.
Oikeudesta säädetään sairausvakuutuslaissa
(1224/2004). Sairauspäivärahaa maksetaan
omavastuuajan jälkeen, enintään 300 arkipäi-
vältä. Omavastuuaika on yleensä sairastumis-
päivä ja seuraavat 9 arkipäivää. Sairauspäi-
värahaa voi saada, jos on 16–67-vuotias ja
sairauden takia työkyvytön. Edellytyksenä on
lisäksi, että henkilö on ollut työkyvyttömyyt-
tä edeltävien 3 kuukauden aikana esimerkiksi
työntekijänä, yrittäjänä, ammatinharjoittaja-
na, opiskelemassa päätoimisesti tai työttömä-
nä työnhakijana.

Kuntoutusrahalla turvataan riittävä toimeen-
tulo korvaamaan kuntoutusjaksolta aiheu-
tuvaa ansiotulojen menetystä. Korvauksesta
säädetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutuse-
tuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista anne-
tussa laissa (566/2005). Kuntoutusraha voi-
daan maksaa myös osakuntoutusrahana.
Sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat34

34https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/sairauspaivarahat-ja-kuntoutusrahat-5.4-
1.pdf
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Sotilasvammakorvaukset ja sotainva-
lidikuntoutus

Sotainvalidien ja muiden ennen 1.1.1991
asepalveluksessa vammautuneiden ja sairas-
tuneiden sekä heidän omaistensa sotilas-
vammakorvaukset maksetaan sotilasvamma-
lain nojalla. Sotilasvammakorvauksia haetaan
Valtiokonttorilta, joka myös maksaa korvauk-
set. Lain perusteella korvataan sota- tai ase-
palveluksessa tai niihin rinnastettavissa olo-
suhteissa aiheutunut ruumiinvamma, sairaus
tai kuolema. Myös vammasta tai sairaudes-
ta jäänyt pysyvä haitta sekä tarpeellinen hoi-
to ja lääkitys oikeuttavat korvaukseen, sa-
moin korvattujen vammojen vaikutuksesta il-
maantuneet lisävammat ja -sairaudet. Sota-
vankeina olleilla on lisäksi mahdollisuus saa-
da korvausta sairaudesta tai vammasta, jos
ne ovat aiheutuneet sotavankeudesta. Kor-
vauksensaajan kuoleman jälkeen Valtiokont-
tori maksaa määrätyin edellytyksin hautaus-
apua sekä huoltoeläkettä leskelle ja lapsille.

Pääosa sotilasvammakorvauksista muodos-
tuu elinkoroista, täydennyskoroista, sotainva-
lidien leskille ja lapsille maksettavista huol-
toeläkkeistä sekä sairaanhoito- ja kuntou-
tuskustannuksista. Sotilasvammakorvaukset
ovat verovapaita. Korvaus sotainvalidien kun-
toutus- ja hoitolaitosten käyttökustannuksiin
maksetaan hoitopäivä- ja hoitokäyntikerta-
hinnoista Valtiokonttorin laitosten kanssa te-
kemän sopimuksen perusteella. Kustannukset
rahoitetaan Veikkaus Oy:n tuotoista.
Sotilasvammakorvaukset ja sotainvalidi-
kuntoutus35

Kelan vammaisetuudet

Vammaisetuudet tukevat vammaisten ja pit-
käaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä
selviytymistä ja elämänlaatua. Vaikeasti sai-
ras tai vammainen voi myös saada Kelan tu-
kemaa kuntoutusta. Alle 16-vuotiaan vam-
maistuki on tarkoitettu lapselle, joka sairau-
den tai vamman takia on vähintään kuusi
kuukautta hoidon, huolenpidon ja kuntou-
tuksen tarpeessa niin, että se sitoo perhettä
enemmän kuin saman ikäisen terveen lapsen
hoito. Lisäksi hoidon tulee aiheuttaa erityistä
rasitusta. 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
on tarkoitettu vammaiselle tai pitkäaikaises-
ti sairaalle henkilölle, jonka toimintakyky on
heikentynyt vähintään vuoden ajan. Lisäksi
sairauden tai vamman tulee aiheuttaa hait-
taa, avuntarvetta, ohjauksen tai valvonnan
tarvetta ja/tai erityiskustannuksia. Eläkettä
saavan hoitotuki on tarkoitettu vammaiselle
tai pitkäaikaisesti sairaalle eläkeläiselle, jonka
toimintakyky on heikentynyt vähintään vuo-
den ajan ja jolle sairaus tai vamma aiheuttaa
viikoittain avuntarvetta, ohjauksen ja valvon-
nan tarvetta tai erityiskustannuksia. Vam-
maisetuuksien kustannukset maksaa valtio.
Kelan vammaisetuudet36

Eläkkeet

Työelämän jälkeen toimeentulon turvaa laki-
sääteinen eläke. Se koostuu pääasiassa ansio-
työhön perustuvasta työeläkkeestä. Ne, jotka
eivät saa lainkaan työeläkettä tai joiden työ-
eläke on hyvin pieni, saavat kansaneläkettä
ja/tai takuueläkettä.

Työeläketurvan rahoittavat pääsääntöisesti
35https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/sotilasvammakorvaukset-ja-

sotainvalidikuntoutus-5.5-1.pdf
36https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kelan-vammaisetuudet-5.6-1.pdf
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työnantajat ja työntekijät yhdessä. Työn-
antaja perii palkanmaksun yhteydessä pal-
kansaajan maksuosuuden ja tilittää sen ja
oman osuutensa vakuutusmaksusta eläkeyh-
tiölle. Valtio osallistuu kuitenkin yrittäjien
eläkkeiden ja maatalousyrittäjien eläkkeiden
rahoitukseen. Kansaneläkkeet ja takuuelä-
ke rahoitetaan kokonaan verovaroin, samoin
eläkkeensaajan asumistuen kustannukset.

Tässä julkaisussa työeläkkeitä on tarkasteltu
vain siltä osin, kun valtio osallistuu niiden ra-
hoittamiseen.

Valtion osallistuminen yrittäjien ja
merimiesten eläkemenoihin

Lakisääteinen työeläketurva rahoitetaan Suo-
messa pääasiassa työnantajien, työntekijöi-
den ja yrittäjien maksamilla työeläkemaksuil-
la, Työttömyysvakuutusrahaston työeläkejär-
jestelmään maksamilla suorituksilla, maksuis-
ta rahastoon kertyneillä eläkevaroilla sekä
niille saaduilla tuotoilla. Osa eläkkeistä kus-
tannetaan myös valtion maksuosuuksilla ja
Työttömyysvakuutusrahaston työeläkejärjes-
telmään maksamilla suorituksilla. Yrittäjät ja
maatalousyrittäjät rahoittavat eläketurvansa
eläkevakuutusmaksuillaan valtion tuen tur-
vin. Valtio maksaa yrittäjien ja maatalous-
yrittäjien vuotuisesta eläkemenosta sen osan,
jota ei saada katettua kyseisten eläkelakien
mukaisilla vakuutusmaksuilla ja sijoitusten
tuotolla. Vuonna 2019 valtion osuuden maa-
talousyrittäjien eläkemenoista arvioidaan ole-
van noin 82 %. Yrittäjien eläkemenoista val-
tion osuus on vuonna 2019 arviolta noin 22
%. Valtio osallistuu myös merimieseläkelain
mukaan vakuutettujen työeläkkeiden rahoit-
tamiseen maksamalla 31 % eläkemenosta.

Valtion osallistuminen yrittäjien ja me-
rimiesten eläkemenoihin37

Kansaneläke, takuueläke ja eläkkeen-
saajan asumistuki

Kansaneläkettä maksetaan henkilölle, joka ei
saa lainkaan työeläkettä tai jonka työeläke
jää pieneksi. Edellytyksenä on, että henki-
lö kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin ja
on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta 16
vuoden iän täyttämisen jälkeen. Kansaneläk-
keen täysi määrä vuonna 2019 on 628,85 eu-
roa/kuukausi. Avio- tai avoliitossa tai rekiste-
röidyssä parisuhteessa olevien eläkkeen mää-
rä on 557,79 euroa/kuukausi. Kansaneläke
pienenee työeläkkeen kasvaessa.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henki-
lölle vähimmäiseläkkeen (784,52 euroa/kuu-
kausi), jos henkilön yhteenlaskettu eläketulo
ennen verotusta on yhteensä enintään 777,84
euroa/kuukausi. Tuloraja ja vähimmäiselä-
ke jäävät kuitenkin pienemmäksi silloin, kun
eläkkeensaaja on varhentanut vanhuuseläk-
keelle siirtymisen. Takuueläkkeen suuruuteen
vaikuttavat kaikki muut eläkkeet Suomes-
ta ja ulkomailta. Täyden takuueläkkeen saa-
vat vain ne, joilla ei ole mitään muita eläk-
keitä. Muut eläkkeet vähennetään takuue-
läkkeen täydestä määrästä sataprosenttises-
ti. Takuueläke vaikuttaa asumistukeen ja per-
heen mahdollisesti saamaan toimeentulotu-
keen samoin kuin muutkin eläkkeet.

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada Suo-
messa vakinaisesti asuva pienituloinen henki-
lö, joka saa eläkkeensaajan asumistukeen oi-
keuttavaa eläkettä. Valtio rahoittaa etuudet
kokonaan.
Kansaneläke, takuueläke ja eläkkeen-

37https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtion-osallistuminen-yrittajien-ja-
merimiesten-elakemenoihin-5.7-1.pdf
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saajan asumistuki38

Perhe ja lapset

Yhteiskunta tasaa erilaisilla taloudellisilla tu-
kimuodoilla ja lastenhoitojärjestelyillä kus-
tannuksia, joita perheille lapsista aiheutuu.
Jo ennen lapsen syntymää perheellä on oi-
keus äitiysavustukseen. Vauvan hoitamiseen
voidaan maksaa äitiys-, isyys- ja vanhempain-
rahaa äitiysvapaan, isyys-vapaan ja vanhem-
painvapaan aikana. Lapsilisä on kaikista Suo-
messa asuvista lapsista maksettava veroton
etuus. Elatustuki turvaa elatusta tilantees-
sa, jossa elatusvelvollinen huoltaja ei osallistu
lapsen elatukseen. Perhe-eläkkeen tarkoituk-
sena on turvata perheen toimeentulo huolta-
jan kuollessa.

Lapsilisät

Lapsilisää maksetaan kaikista alle 17-vuoti-
aista lapsista, jotka asuvat Suomessa (Lapsi-
lisälaki 796/1992). Lapsilisän määrä on por-
rastettu ja se kasvaa sen mukaan, onko lapsi
perheen ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs
tai viides lapsi. Viidennestä lapsesta eteen-
päin tuen määrä lasta kohden pysyy saman
suuruisena. Lapsilisän määrään vaikuttavat
ne lapset, joista on oikeus saada lapsilisää.
Korotukset voidaan laskea vain silloin, kun
kaikki lapsilisät myönnetään samalle henki-
lölle.
Lapsilisät39

Elatustuki

Vanhempien erotessa he sopivat lapsensa
elatuksesta. Jos lapsi ei saa elatusta ela-
tusvelvolliselta, lapsella voi olla oikeus ela-
tustukeen. Tuesta säädetään elatustukilais-
sa (580/2008). Elatustuen saaminen edellyt-
tää, että vanhemmilla on kunnan sosiaali-
huollon vahvistama elatussopimus tai tuomi-
oistuimen päätös elatusavusta. Niitä ei tarvi-
ta elatustuen saamiseksi, jos lapsi on synty-
nyt avioliiton ulkopuolella eikä lapsen isyyttä
ole vahvistettu tai lapsi on adoptoitu ilman
kumppania. Vuonna 2019 täyden elatustuen
määrä lasta kohden on 158,74 euroa/kuu-
kausi. Vuosittain elatustukea maksetaan noin
109 000 lapsesta.
Elatustuki40

Vanhempainpäivärahat ja vuosiloma-
kustannuskorvaus

Äitiysraha on tarkoitettu henkilölle, joka on
raskaana ja jää äitiysvapaalle. Äitiysrahakau-
si alkaa viimeistään 30 arkipäivää ennen lap-
sen syntymää. Tukea maksetaan 105 arkipäi-
vää eli noin 4 kuukautta.

Erityisäitiysrahaa maksetaan tilanteessa, jos-
sa äiti joutuu työssään alttiiksi säteilylle, ke-
miallisille aineille tai tarttuvalle taudille. Täl-
löin töistä voi jäädä pois heti, kun raskaus on
todettu.

Isyysraha on tarkoitettu henkilölle, joka hoi-
taa alle 2-vuotiasta biologista lastaan tai alle
7-vuotiaana adoptoitua lastaan, jonka adop-
tiosta on alle 2 vuotta. Isä voi pitää vapaa-
ta yhteensä enintään 54 arkipäivää eli noin

38https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kansanelake-takuuelake-ja-elakkeensaajan-
asumistuki-5.8-1.pdf

39https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/lapsilisat-5.9-1.pdf
40https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/elatustuki-5.10-1.pdf
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9 viikkoa. Tästä 1–18 arkipäivää eli 3 viik-
koa isä voi olla kotona äidin kanssa samaan
aikaan. Loput vapaasta isä voi pitää sen jäl-
keen, kun vanhempainrahan saaminen on lop-
punut.

Vanhempainraha on tarkoitettu vanhemmal-
le, joka hoitaa pientä lastaan tai alle 7-vuo-
tiaana adoptoitua lastaan. Vanhempainrahan
hakemisesta vanhemmat voivat sopia keske-
nään. Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäi-
vää eli noin puoli vuotta. Tukien määrä las-
ketaan yleensä työtulojen mukaan.

Vuosilomakustannuskorvauksella tasataan
vanhempainpäivärahakaudelta työnantajil-
le aiheutuvia vuosilomakustannuksia. Se
rahoitetaan vakuutusmaksuin. Perheva-
paakustannusten korvaamiseksi maksetaan
perhevapaakorvaus naispuolisen työnte-
kijän työnantajalle. Korvaus rahoitetaan
työnantajan sairausvakuutusmaksulla.

Valtio rahoittaa vähimmäismääräiset päivä-
rahat.
Vanhempainpäivärahat ja vuosilomakus-
tannuskorvaus41

Perhe-eläke

Valtio tukee perheitä lähiomaisen kuoltua
maksamalla perhe-eläkettä. Suomessa on
kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä per-
he-eläkejärjestelmää: Kelan hoitama perhe-
eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, jo-
ka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ-
tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan toimeenpane-
maan perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskenelä-
ke ja lapseneläke. Kelan leskeneläkettä mak-
setaan vain alle 65-vuotiaalle leskelle. Työe-
läkelakien mukaisella leskeneläkkeellä sen si-

jaan ei ole ikärajaa. Lapsi ja alle 65-vuoti-
as leski voivat saada perhe-eläkettä samaan
aikaan sekä Kelasta että työeläkkeitä hoita-
vista eläkelaitoksista. Kaikkia perhe-eläkkei-
tä voi hakea Kelan kautta. Lesken edunjät-
täjä on kuollut aviopuoliso. Alaikäisen lapsen
edunjättäjä on kuollut äiti, isä tai muu huol-
taja.
Perhe-eläke42

Työttömyysturva ja vuorottelukor-
vaus

Työttömän työnhakijan toimeentulo turva-
taan työttömyyspäivärahalla ja työmarkkina-
tuella.

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työnteki-
jä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopi-
muksen mukaisesti vuorotteluvapaalle. Työn-
antaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkei-
notoimistossa työttömänä työnhakijana ole-
van henkilön.

Työttömyyspäivärahat

Työttömyyspäivärahaa saa 17–64 -vuoti-
as työtön, joka asuu Suomessa, ilmoittau-
tuu työttömäksi työnhakijaksi, hakee koko-
aikatyötä, on työkykyinen ja työmarkkinoi-
den käytettävissä ja täyttää työssäoloehdon.
Työssäoloehdon pituus on tietyin lisäedelly-
tyksin 26 kalenteriviikkoa. Työttömyyspäivä-
rahaa maksetaan sen jälkeen, kun henkilö on
työttömäksi jouduttuaan ollut työvoimatoi-
mistossa työnhakijana yhteensä 5 työpäivää.
Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään
500 työttömyyspäivältä. Ikääntyneille työttö-

41https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/vanhempainpaivarahat-ja-
vuosilomakustannuskorvaus-5.11-1.pdf

42https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/perhe-elake-5.12-1.pdf
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mille päivärahaa voidaan maksaa sen jälkeen-
kin niin sanotuilta lisäpäiviltä. Ansiopäivä-
rahaa maksetaan muutoin samoin perustein
kuin peruspäivärahaa, mutta ansiopäiväraha
edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä. An-
siopäivärahaa haetaan siltä työttömyyskas-
salta, jonka jäsen työtön on.

Jos työtön työnhakija on saanut työttömyys-
päivärahaa enimmäisajan tai hän ei täy-
tä työttömyysturvan työssäoloehtoa, hänelle
voidaan maksaa työmarkkinatukea. Työmark-
kinatukea maksetaan ilman aikarajaa.

Etuuksista säädetään työttömyysturva-
laissa (1290/2002), työttömyyskassalaissa
(603/1984) ja rahoituksesta työttömyyse-
tuuksien rahoittamisesta annetussa laissa
(555/1998). Valtio osallistuu ansiosidon-
naisen työttömyysturvan rahoitukseen
rahoittamalla työttömyyspäivärahasta
peruspäivärahaa vastaavan osuuden ja
kulukorvaukset. Loput rahoitetaan työttö-
myyskassojen rahoitusosuudella (5,5 %) ja
työntekijöiden ja työnantajien vakuutus-
maksuilla. Valtio rahoittaa peruspäivärahan.
Peruspäivärahan rahoitukseen ohjataan
myös työttömyyskassaan kuulumattomien
palkansaajien työttömyysvakuutusmaksuo-
suus. Työmarkkinatuen rahoittavat valtio ja
kunnat. Vuodesta 2015 lukien kuntien rahoi-
tusvastuu yli 300 päivää työmarkkinatukea
saaneiden tuesta on 50 % ja yli 1000 päivää
työmarkkinatukea saaneiden tuesta 70 %.
Työttömyyspäivärahat43

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää
työntekijän työssä jaksamista ja tarjota työt-
tömälle työnhakijalle mahdollisuus saada

määräaikaisen työn avulla työkokemusta, sillä
vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava mää-
rätyt ehdot täyttävä sijainen. Työnantaja ja
työntekijä sopivat työntekijän vuorotteluva-
paasta. Vuorotteluvapaan kesto on 100–180
päivää. Edellytyksenä oleva työhistoriavaati-
mus on 20 vuotta.

Vuorottelukorvausmenot rahoitetaan samoin
kuin vastaavat työttömyysetuudet. Valtion-
osuus työttömyyskassan jäsenille maksetta-
vasta korvauksesta vastaa peruspäivärahan
osuutta täydestä ansiopäivärahasta. Kassaan
kuulumattomien henkilöiden vuorottelukor-
vaukset valtio rahoittaa kokonaan.
Vuorottelukorvaus44

Asumis- ja toimeentulotuet

Asumistuen tarkoituksena on kompensoi-
da pienituloisten ruokakuntien asumiskus-
tannuksia. Tukea voidaan maksaa vuokra-
, asumisoikeus- ja omistusasunnossa asuvil-
le. Asumistuen toimeenpanosta vastaa Kela.
Toimeentulotuki turvaa viimesijaisena tuke-
na vähintään perustuslaissa tarkoitetun vält-
tämättömän toimeentulon. Myös perustoi-
meentulotuen toimeenpano on siirretty kun-
nilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alusta lu-
kien.

Asumistuki

Yleistä asumistukea myönnetään vuokra-,
asumisoikeus-, osaomistus- ja omistusasun-
noissa asuvien pienituloisten asumismeno-
jen kompensoimiseksi. Tukea myönnetään 80
% ruokakunnan bruttotulojen mukaan mää-
räytyvän perusomavastuuosuuden ylittävis-

43https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tyottomyyspaivarahat-5.13-1.pdf
44https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/vuorottelukorvaus-5.14-1.pdf
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tä asumismenoista. Pienituloisimmilla, noin
puolella tuensaajista, ei ole perusomavastuu-
ta. Yksin asuvilla täysimääräiseen tukeen oi-
keuttava tuloraja vastaa työmarkkinatuen tai
peruspäivärahan tasoa. Ruokakunnan muo-
dostavat asunnossa asuvat henkilöt.

Hyväksyttävien enimmäisasumismenojen
määrää tarkistetaan vuosittain elinkustan-
nusindeksillä, mutta asumistuen omavastuu-
osuudet ja hyväksyttävät hoitomenotasot
on sidottu kansaneläkeindeksin muutokseen.
Ansiotulovähennys, pienin perusomavastuu,
pienin maksettava tuki ja ilmoittamiseen ja
tarkistamiseen sidotut rahamäärät pysyvät
samana.
Asumistuki45

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa viimesijaisena tuke-
na vähintään perustuslaissa tarkoitetun vält-
tämättömän toimeentulon. Toimeentulotuki
jakautuu perustoimeentulotukeen, täydentä-
vään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toi-
meentulotukeen. Perustoimeentulotukea voi
hakea ja saada Kelasta. Täydentävää ja eh-
käisevää tukea haetaan kunnasta. Perustoi-
meentulotuki muodostuu jokapäiväisen toi-
meentulon kattavasta perusosasta ja muis-
ta perusmenoista, joista keskeisimmät ovat
tarpeellisen suuruisena hyväksyttävät asumis-
menot ja terveydenhuoltomenot. Tuki on tar-
veharkintaista, ja sen rahoittavat valtio ja
kunnat.
Toimeentulotuki46

Maahanmuuttohallinto, pakolaiset ja
turvapaikanhakijat sekä kotouttami-
nen

Suurin osa maahanmuutosta on normaalia
työntekoon ja opiskeluun liittyvää maahan-
muuttoa.

Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden
määrässä oli merkittävä piikki vuosina 2015
ja 2016, mikä asetti hallinnon resurssit
koetukselle. Tämä on korostanut maahan-
muuton ennakoinnin ja hallinnan tärkeyttä.
Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa hoide-
taan sekä valtion vastaanottokeskuksissa
että ostopalveluina. Maahanmuuttajien
kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
edistetään kotouttamistoimilla. Maahan-
muuttovirasto käsittelee ulkomaalaisten
maahantuloon ja oleskeluun liittyviä asioita
sekä Suomen kansalaisuuden myöntämistä.

Maahanmuuttohallinto sekä pakolais-
ten ja turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottomenot

Maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuton
hallinta ovat pitkälti EU-politiikkaa, ja ne lin-
kittyvät myös muun muassa EU:n ulkosuhde-
politiikkaan ja EU:n ulkorajojen valvontaan
ja vahvistamiseen. EU on kohdannut viime
vuosina merkittäviä haasteita maahanmuu-
ton hallinnassa.

Maahanmuuttoon, pakolaisten ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanottoon sekä kotoutta-
miseen ja hakemusten käsittelyyn liittyviä
määrärahoja on muun muassa sisäministeri-
ön, työ- ja elinkeinoministeriön, oikeusminis-
teriön sekä ulkoministeriön pääluokissa. Ko-

45https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/asumistuki-5.15-1.pdf
46https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/toimeentulotuki-5.16-1.pdf
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touttamisesta (TEM) on erillinen lomake.

Vuosittainen pakolaiskiintiö on viime vuosi-
na ollut 750 henkilöä, vuosina 2014–2015 se
oli 1050 henkilöä. Pakolaiskiintiö on päätetty
valtion talousarvion yhteydessä, momentilla
26.40.21.
Maahanmuuttohallinto sekä pakolaisten
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
menot 47

Kotoutuminen

Kotoutumista edistetään erityisesti maahan-
muuttajille tarjottavalla kotoutumiskoulutuk-
sella ja muilla TE-toimiston palveluilla se-
kä koulutusjärjestelmän sisällä maahanmuut-
tajille tarjottavilla valmistavilla/valmentavilla
koulutuksilla sekä tutkintotavoitteisella am-
matillisella koulutuksella. Maahanmuuttajien
kotoutumiskoulutuksella pyritään edistämään
kotoutumista ja pääsyä työelämään tai jatko-
koulutukseen. Koulutus sisältää suomen tai
ruotsin kielen opintoja sekä työelämä- ja yh-
teiskuntataitojen opiskelua sekä ammatilli-
sesti suuntautuneita opintoja. Koulutus voi-
daan räätälöidä opiskelijan taidot tai alueen
työmarkkinatarpeet huomioiden. Työvoima-
koulutuksena järjestettävää kotoutumiskou-
lutusta hankkivat ELY-keskukset. Keskihin-
ta vuonna 2018 oli 37,56 euroa/päivä. Vuon-
na 2018 koulutusta hankittiin 1,46 miljoonaa
opiskelijatyöpäivää ja koulutuksen aloitti noin
13 000 opiskelijaa.

Maahanmuuttajien perusopetukseen valmis-
tava opetus mahdollistaa joustavan siirtymän

perusopetukseen. Lisäksi kunta voi järjestää
perusopetuksessa jo oleville suomen kielen ja
oman äidinkielen opetusta, johon saa eril-
listä valtionavustusta. Maahanmuuttajien lu-
kiokoulutukseen valmistavalla koulutuksella
pyritään muun muassa lisäämään maahan-
muuttajien määrää lukiokoulutuksessa, koska
maahanmuuttajat ovat aliedustettuina lukio-
koulutuksessa.

Maahanmuuttajat on yksi ammatillisen kou-
lutuksen monista kohderyhmistä ja maahan-
muuttajille tarkoitettu koulutus on integroi-
tu ammatillisen koulutuksen järjestelmään.
Maahanmuuttajat voivat osallistua tutkin-
tokoulutukseen (ammatillinen perustutkin-
to, ammattitutkinto, erikoisammattitutkin-
to), valmentaviin koulutuksiin (ammatilliseen
koulutukseen valmentava koulutus, VALMA
ja työhön ja itsenäiseen elämään valmenta-
va koulutus, TELMA) sekä muuhun amma-
tilliseen koulutukseen tarpeen mukaan. Osa-
na tutkintokoulutusta voidaan järjestää opis-
keluvalmiuksia tukevia opintoja.

Kuntiin sijoittumisen jälkeen kunnille makse-
taan pakolaisista ja oleskeluluvan saaneista
turvapaikanhakijoista laskennallista korvaus-
ta sekä korvataan todellisia muun muassa
toimeentulotuen ja tulkkauksen kustannuk-
sia sekä sosiaali- ja terveydenhuollon erityis-
kustannuksia. Kansaneläkelaitokselle korva-
taan kyseessä olevien henkilöiden perustoi-
meentulotuen kustannuksia. Lisäksi kunnille
ja Kelalle korvataan entisen Neuvostoliiton
alueelta muuttaneiden paluumuuttajien kus-
tannuksia.
Kotoutuminen48

47https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/maahanmuuttohallinto-sekä-pakolaisten-ja-
turvapaikanhakijoiden-vastaanottomenot-5.17.pdf

48https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kotoutuminen-5.18.pdf
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6 Elinkeinoelämä ja liikenne

Yritysten tukeminen ja EU:n rakenne-
rahastot

Valtio tukee elinkeinoelämää erilaisilla yri-
tystuilla. Tuet voivat olla suoria avustuk-
sia, tukielementin sisältäviä lainoja, takauk-
sia tai yrityksille suunnattuja verohelpotuk-
sia [12 Verotuet49]. Valtio harjoittaa pääoma-
sijoitustoimintaa muun muassa Suomen Te-
ollisuussijoitus Oy:n, Business Finland Ven-
ture Capital Oy:n ja Finnvera Oyj:n toi-
minnan ja sijoitusohjelmien kautta. Finnvera
luopuu pääomasijoitustoiminnasta asteittain
Business Finlandin pääomasijoitustoiminnan
vakiintuessa. Business Finland Venture Ca-
pital Oy:n rahastosijoituksiin voi sisältyä tu-
kielementti, jos yhtiö käyttää sijoituksissaan
esimerkiksi niin sanottua epäsymmetristä voi-
tonjakoa.

Yritysten kansainvälistymistä tuetaan kan-
sainvälistymisavustuksilla. Valtion vienninra-
hoitus on lähtökohtaisesti kaupallista rahoi-
tusta. Vientitakuutoiminnan tulee olla ko-

timaisen ja kansainvälisen sääntelyn mu-
kaan itsekannattavaa pitkällä aikavälillä. Ko-
timaan rahoituksessa talousarviosta korva-
taan osittain Finnvera Oyj:lle sen myöntämis-
tä lainoista ja takauksista tulevia tappioita.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
rahoitetaan erityisesti Business Finlandin
myöntämillä avustuksilla ja lainoilla. Avus-
tuksia myönnetään tutkimuksellisiin projek-
teihin sekä suurille että pk-yrityksille ja tutki-
muslaitosten sekä korkeakoulujen elinkeinoe-
lämää hyödyttäviin tutkimushankkeisiin. Lai-
noja myönnetään lähinnä pk-yrityksille tuot-
teita ja menetelmiä kehittävään tki-toimin-
taan sekä pilotointi- ja demonstraatiohank-
keisiin (myös suurille yrityksille). EU:n ja kan-
sallisilla rakennerahastovaroilla toteutetaan
Suomen rakennerahasto-ohjelmaa.

Rahoitus kansainvälistymisen edistä-
miseen

Yritysten kansainvälistymistä edistetään
myöntämällä valtioavustusta yritysten kan-
sainvälistymistä edistäville yhteisöille.
Rahoitus kansainvälistymisen edistämi-
seen50

Pääomasijoitukset yritysten kasvuun

Business Finland Venture Capital Oy kes-
kittyy alkavan vaiheen pääomasijoitusmark-
kinan kehittämiseen rahastosijoitusten kaut-

49https://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/145/article-20372
50https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/rahoitus-kansainvalistymisen-edistamiseen-

6.1.pdf
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ta. Yhtiö tekee sijoituksia pääomarahastoi-
hin, joiden sijoitustoiminnan painopiste on al-
kavissa suomalaisissa kasvuhakuisissa ja kan-
sainvälistyvissä yrityksissä. Yhtiö voi valtio-
tukea koskevien säännösten ja määräysten
puitteissa ottaa rahastosijoituksissaan suu-
rempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuot-
toon kuin yksityiset sijoittajat. Kehyskaudella
2020–2023 sitä pääomitetaan vuosittain 10–
20 miljoonalla eurolla. Määrärahatarpeeseen
ja sen ajoitukseen vaikuttaa muun muassa
markkinatilanne.
Pääomasijoitukset yritysten kasvuun51

Viennin rahoitus

Valtion tarjoaman julkisesti tuetut viennin
rahoituksen pääasialliset välineet ovat Finn-
vera Oyj:n (Finnvera) vientitakuut ja Suo-
men Vientiluotto Oy:n (Vientiluotto) vien-
tiluottojen rahoitus ja korontasaus. Suurin
osa suomalaisista vientihankkeista toteutuu
ilman valtion tarjoamia välineitä, mutta eri-
tyisesti suurissa hankkeissa, joihin liittyvis-
sä ostajaluotoissa on pitkä takaisinmaksuai-
ka tai korkea kaupallinen tai maariski, valti-
on vientitakuut ja viennin rahoituksen muut
välineet ovat kysyttyjä. Viennin rahoituksen
vientitakuu- ja rahoitusvaltuuksia on nostet-
tu viimeksi 1.1.2017. Takuuvaltuudet koro-
tettiin 19 miljardista eurosta 27 miljardiin eu-
roon ja rahoitusvaltuus 13 miljardista eurosta
22 miljardiin euroon.
Viennin rahoitus52

Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustap-
pioiden osittainen korvaaminen

Määrärahalla korvataan Finnvera Oyj:lle sen
myöntämien lainojen ja takausten tappiois-
ta 50 %. Luottotappiokorvauksella mahdol-
listetaan riskipitoisempienkin hankkeiden ra-
hoitusta. Luottotappiokorvaukset mahdollis-
tavat sen, että Finnvera Oyj voi myöntää
lainoja ja takauksia silloinkin, kun yrityksen
vakuudet ovat riittämättömät. Luottotappio-
korvauksia maksetaan vuosittain arviolta noin
30–37 miljoonaa euroa, mutta summa voi
nousta suurien yksittäisten tappioiden reali-
soituessa.

Arviomäärärahaa käytetään myös Finnvera
Oyj:n myöntämien korkotukilainojen rahoit-
tamiseen. Korkotukea maksetaan vuosittain
alle 0,5 miljoonaa euroa.
Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustappioi-
den osittainen korvaaminen53

TKI-toiminnan rahoitus

Valtio rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoimintaa, koska sillä on positiivisia ul-
koisvaikutuksia osaamisen leviämisen kautta,
ja korjatakseen markkinapuutteita rahoituk-
sen saannissa. Tki-toimintaa rahoitetaan eri-
tyisesti Business Finlandin myöntämillä avus-
tuksilla ja lainoilla. Avustuksia myönnetään
pk- ja suuryritysten tutkimus- ja kehityshank-
keisiin sekä tutkimuslaitosten ja korkeakou-
lujen elinkeinoelämää hyödyttäviin tutkimus-
hankkeisiin. Lainoja myönnetään lähinnä pk-
yrityksille tuotteita ja menetelmiä kehittä-
vään tki-toimintaan ja pilotointihankkeisiin.

51https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/paaomasijoitukset-yritysten-kasvuun-6.2-
1.pdf

52https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/viennin-rahoitus-6.3-1.pdf
53https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/finnvera-oyjn-luotto-ja-takaustappioiden-

osittainen-korvaaminen-6.4-1.pdf
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Jos hanke epäonnistuu, laina tai osa siitä voi-
daan jättää perimättä.
Tki-toiminnan rahoitus54

EU:n rakennerahastot

Suomen rakennerahasto-ohjelmalla pyritään
tukemaan pk-yritysten kilpailukykyä, uuden
tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntä-
mistä, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta,
koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä op-
pimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köy-
hyyden torjuntaa. Horisontaalisena tavoittee-
na on muun muassa vähähiilisen talouden
edistäminen. EU:n rahoitusosuus on 50 % ja
kansallinen rahoitusosuus 50 %, jonka arvi-
oidaan jakautuvan valtion ja kuntien osuuk-
siin suhteessa 75/25. Ohjelmarahalla tuetaan
yritysten, yhteisöjen ja julkisyhteisöjen (esim.
korkeakoulujen) ohjelman tavoitteita tuke-
via hankkeita. Lisäksi momentilta rahoitetaan
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön (EAY)
ja Eurooppalaisen naapuruuden välineen ra-
jayhteistyöosion (ENI CBC) -ohjelmia sekä
vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen
avun rahastosta osarahoitettua toimenpide-
ohjelmaa (entinen ruoka-apu).
EU:n rakennerahastot55

Työvoimapalvelut

Työvoimapalveluita järjestävät TE-toimistot.
Keskeisiä henkilöasiakaspalveluja ovat muun
muassa työnvälitys, ammatinvalinta- ja ura-
ohjaus ja työvoimakoulutus. Yrityksille, työn-
antajille ja alkaville yrittäjille tarjotaan muun
muassa työnvälitystä, tieto- ja neuvontapal-
veluita ja starttirahaa. Palkkatukea voidaan

maksaa työnantajalle työttömän työnhakijan
työllistämiseksi. Työvoimakoulutuksena tar-
jotaan aikuisille ammatillisia valmiuksia an-
tavaa koulutusta ja kotoutumiskoulutusta.

TE-toimistot

TE-toimistojen tehtävänä on muun muassa
edistää työvoiman saatavuutta ja työllisyyt-
tä, tarjota julkisia työvoimapalveluja ja yri-
tyspalveluihin liittyvää neuvontaa sekä edis-
tää maahanmuuttajien kotoutumista. Kes-
keisiä henkilöasiakaspalveluja ovat työnvä-
litys, ammatinvalinta ja uraohjaus, työvoi-
makoulutus, omaehtoinen opiskelu työttö-
myysetuudella, valmennus, kokeilu, palkka-
tuki sekä muut työllistymistä tukevat pal-
velut. Yrityksille ja työnantajille tarjottavia
työvoima- ja yrityspalveluita ovat työnväli-
tys, tieto- ja neuvontapalvelut, palkkatuki,
työhönvalmentajan palvelut, yhteishankinta-
koulutus ja maksulliset yritystoiminnan kehit-
tämispalvelut. Alkavaa yrittäjyyttä tuetaan
tieto- ja neuvontapalveluilla, yrittäjävalmiuk-
sien ja yritystoiminnan edellytysten arvioinnil-
la, uravalmennuksella, työkokeilulla, yrittäjä-
koulutuksella ja starttirahalla. TE-toimistoja
on 15, ja niillä on henkilöstöä noin 3000 hen-
kilötyövuotta.
TE-toimistot56

Työvoimakoulutus

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan
momentilta työvoimakoulutuksena tarjotaan
aikuisille ammatillisia valmiuksia antavaa
koulutusta ja kotoutumiskoulutusta. Lisäksi
tarjotaan työnhakijoiden ja työmarkkinoiden

54https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tki-toiminnan-rahoitus-6.5-1.pdf
55https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/eun-rakennerahastot-6.6-1.pdf
56https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/te-toimistot-6.7-1.pdf
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tarpeisiin perustuvaa lisä- ja täydennyskoulu-
tusta. Tutkintoon tai sen osaan johtava se-
kä osa tutkintoon johtamattomasta amma-
tillisesta työvoimakoulutuksesta toteutetaan
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalal-
la (tarkemmat yksityiskohdat katso ammatil-
lisen koulutuksen lomake57).
Työvoimakoulutus58

Palkkatuettu työ

TE-toimisto voi tietyillä ehdoilla myöntää
työnantajalle palkkatukea työttömän työn-
hakijan työllistämiseksi. Tarkoituksena on
parantaa työttömän ammatillista osaamista
ja edistää työllistymistä. Tukena maksetaan
enintään 30 %, 40 %, 50 % (kuitenkin enin-
tään 1 400 euroa/kuukausi) tai eräissä ta-
pauksissa jopa 100 % palkkauskustannuksis-
ta (kuitenkin enintään 1 800 euroa/kuukau-
si). Tukea voidaan myöntää yhteisölle, kun-
nalle tai muulle työnantajalle (seurakunta tai
kotitalous). Valtion virastolle voidaan myön-
tää palkkauskustannukset kokonaan, enin-
tään 3100 euroa/kuukausi.
Palkkatuettu työ59

Maa-, metsä-, kala- ja riistatalous

Maa- ja metsätalouden hallinnonalan tavoit-
teena on kotimaisen ruuan tuotannon turvaa-
minen sekä uusiutuvien luonnonvarojen kas-
vava hyödyntäminen kestävästi ja vastuulli-
sesti. Samalla luodaan edellytyksiä niihin pe-
rustuville elinkeinoille. Puuraaka-aineen käyt-
töä pyritään lisäämään. Kalavesien hoidolla,
kalastuksen ja metsästyksen mitoituksella li-

sätään kalastus- ja metsästysmahdollisuuk-
sia. Sisä- ja pohjavedet säilytetään merkit-
tävänä luonnonvarana. Maatalouden keskei-
siä tukimuotoja ovat kokonaan kansallisesti
tai EU-rahoitetut suorat tulotuet sekä maa-
seudun kehittämisen EU-osarahoitteiset, tu-
kiohjelmaperusteiset tuet. Metsätaloutta tu-
etaan kansallisin budjettivaroin EU:n suunta-
viivojen mukaisesti.

Maatalouden tulotuet

Menokartoituksessa on kuvattu EU:n ny-
kyisen rahoituskauden (2014–2020) tukijär-
jestelmien sisältöjä ja tukitasoja. Vuonna
2021 alkavan EU:n rahoituskauden valmiste-
lu on kesken, eikä kartoituksessa ole arvioi-
tu tulevan kauden tukijärjestelmien sisältö-
jä eikä määrärahoja ja tukitasoja. Vuoden
2023 kehyksessä on Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelmaan sisältyvän mo-
mentin (30.20.44) määrärahana käytetty ku-
luvan ohjelmakauden mukaista määrärahata-
soa.
Maatalouden tulotuet60

Ympäristö- ja eläinten hyvinvointikor-
vaukset

Menokartoituksessa on kuvattu EU:n nykyi-
sen rahoituskauden (2014−2020) tukijärjes-
telmien sisältöjä ja tukitasoja. Vuonna 2021
alkavan EU:n rahoituskauden valmistelu on
kesken, eikä kartoituksessa ole arvioitu tu-
levan kauden tukijärjestelmien sisältöjä ei-
kä määrärahoja ja tukitasoja. Vuoden 2023
kehyksessä on Manner-Suomen maaseudun

57https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/ammatillinen-koulutus-1.5.pdf
58https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tyovoimakoulutus-6.8-1.pdf
59https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/palkkatuettu-tyo-6.9-1.pdf
60https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/maatalouden-tulotuet-6.10-1.pdf
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kehittämisohjelmaan sisältyvien momenttien
(30.10.43, 30.20.43) määrärahana käytetty
kuluvan ohjelmakauden mukaista määrära-
hatasoa.
Ympäristö- ja eläinten hyvinvointikor-
vaukset61

Maatalouden rakennetuet

Menokartoituksessa on kuvattu EU:n nykyi-
sen rahoituskauden (2014–2020) tukijärjes-
telmien sisältöjä ja tukitasoja. Vuonna 2021
alkavan EU:n rahoituskauden valmistelu on
kesken, eikä kartoituksessa ole arvioitu tu-
levan kauden tukijärjestelmien sisältöjä ei-
kä määrärahoja ja tukitasoja. Vuoden 2023
kehyksessä on Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan sisältyvien momenttien
(30.10.40) määrärahana käytetty kuluvan
ohjelmakauden mukaista määrärahatasoa.
Maatalouden rakennetuet62

Alueellinen ja paikallinen maaseudun
kehittäminen

Menokartoituksessa on kuvattu EU:n nykyi-
sen rahoituskauden (2014–2020) tukijärjes-
telmien sisältöjä ja tukitasoja. Vuonna 2021
alkavan EU:n rahoituskauden valmistelu on
kesken, eikä kartoituksessa ole arvioitu tu-
levan kauden tukijärjestelmien sisältöjä ei-
kä määrärahoja ja tukitasoja. Vuoden 2023
kehyksessä on Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan sisältyvien momenttien
(30.10.64) määrärahana käytetty kuluvan

ohjelmakauden mukaista määrärahatasoa
Alueellinen ja paikallinen maaseudun ke-
hittäminen63

Kestävän metsätalouden tukijärjestel-
mä

Kestävän metsätalouden tukijärjestelmässä
yksityismetsänomistajille myönnetään avus-
tusmuotoista tukea 1.6.2015 voimaan tul-
leen kestävän metsätalouden määräaikaisen
rahoituslain (34/2015) nojalla. Tuet edellyt-
tävät etukäteen tehtävän rahoitushakemuk-
sen ja rahoituspäätöksen sekä joko toteutta-
missuunnitelman ja toteutusilmoituksen taik-
ka pelkästään toteutusilmoituksen. Tukita-
soista ja tarkemmista rahoitusehdoista sää-
detään valtioneuvoston asetuksella ja maa-
ja metsätalousministeriön asetuksilla.

Aikaisempi kestävän metsätalouden rahoitus-
laki (1094/1996) on kumottu 1.2.2015 ja vii-
meiset rahoituspäätökset tehtiin 30.6.2015.
Tukea päätösten nojalla voidaan maksaa vuo-
den 2019 loppuun asti.
Kestävän metsätalouden tukijärjestel-
mä64

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto
(EMKR) on yksi EU:n rakenne- ja investoin-
tirahastoista. Suomen toimintaohjelmassa
tavoitteeksi asetetaan elinkeinokalatalouden
voimakas ja kestävä kasvu, johon pyritään

61https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/ymparisto-ja-elainten-hyvinvointikorvaukset-
6.11-1.pdf

62https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/maatalouden-rakennetuet-6.12-1.pdf
63https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/alueellinen-ja-paikallinen-maaseudun-

kehittaminen-6.13-1.pdf
64https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kestavan-metsatalouden-tukijarjestelma-

6.14-1.pdf
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parantamalla yritysten uudistumis- ja kil-
pailukykyä sekä varmistamalla kalakantojen
tuottavuus huolehtimalla niiden kestävästä
käytöstä ja hoidosta. Erityisenä tavoitteena
on ympäristöystävällisen kalankasvatuksen
lisääminen Suomen kalaomavaraisuuden
parantamiseksi ja alan työpaikkojen lisää-
miseksi. Toimintaohjelmalla pyritään myös
edistämään meripolitiikan kokonaisvaltaista
kehittymistä.

Euroopan komissio on jakanut EMKR:n EU-
osuudet jäsenmaille täytäntöönpanopäätök-
sellään. Suomelle osoitettu EU-rahoitus oh-
jelmakaudella 2014–2020 on yhteensä noin
74 miljoonaa euroa. Kansallinen vastinrahoi-
tus on noin 67 miljoonaa euroa (Manner-Suo-
mi noin 63 miljoonaa euroa ja Ahvenanmaan
maakunta noin 3,5 miljoonaa euroa).
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto65

Riista- ja kalatalous

Riistanhoitomaksulla (33 euroa/vuosi) ylläpi-
detään riistahallintoa, joka on välillistä val-
tionhallintoa. Hirvenkaatoluvilla rahoitetaan
hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja. Suurpe-
tojen aiheuttamat vahingot on korvattu vii-
me vuosina vain osittain (noin 8,35 miljoo-
naa euroa vuodessa).
Riista- ja kalatalous66

Maatalousyrittäjien lomituspal-
velu

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain
(1231/1996) tarkoituksena on turvata maa-

talousyrittäjälle oikeus pitää vuosilomaa
sekä saada sijaisapua. Lain tarkoitukse-
na on myös edistää maatalousyrittäjän
mahdollisuutta käyttää maksullista lo-
mittaja-apua. Maatalouslomituspalveluja
voivat käyttää pakollisesti MYEL-vakuutetut
maatalousyrittäjät. Lomituspalveluja voi
saada maatalousverotuksen piiriin kuuluvan
kotieläintalouden harjoittamiseen. Lomi-
tuspalvelujen johdosta, ohjauksesta sekä
valvonnasta vastaa STM. Valtakunnallises-
ti lomituksen toimeenpanovastuu on lain
mukaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksel-
la (Mela). Mela vastaa paikallishallinnon
järjestämisestä kuntien kanssa tekemillään
toimeksiantosopimuksilla. Maatalousyrittä-
jien lomitukset rahoitetaan valtion varoista.
Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin
sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.
Maatalousyrittäjien lomituspalvelu67

Energia

Uusiutuvan energian tuotantoa tuetaan ener-
giatuella ja uusiutuvan energian tuotantotu-
ella. Tuulivoimalla tuotetun sähkön tukijär-
jestelmä on sulkeutunut uusien laitosten osal-
ta, mutta vanhoille tuen piirissä oleville lai-
toksille maksetaan tuki tukikauden loppuun
asti. Energiatuella tavoitellaan lisäksi energi-
atehokkuutta ja energian tuotannon ympäris-
töhaittojen vähentämistä.

65https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/euroopan-meri-ja-kalatalousrahasto-6.15-
1.pdf

66https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/riista-ja-kalatalous-6.16-1.pdf
67https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/maatalousyrittajien-lomituspalvelu-6.17-

1.pdf
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Energiatuki

Energiatuesta myönnetään investointitukea
hankkeille jotka edistävät uusiutuvan energi-
an tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai
energian tuotannon tai käytön tehostamis-
ta taikka muutoin energiajärjestelmän muut-
tumista vähähiiliseksi. Rahoituskohteina ovat
esim. aurinkosähköhankkeet, biokaasuhank-
keet sekä yritysten ja kuntien kiinteistöihin
ja teollisiin prosesseihin liittyvät energiate-
hokkuudenparantamishankkeet. Tukiprosen-
tit ovat olleet pääosin 15–25 %. Keskimää-
räinen tuki on viime vuosina ollut 75 000–100
000 euroa/hanke.
Energiatuki68

Tuulivoimalla tuotetun sähkön tuke-
minen

Tuulivoimalla tuotettua sähköä tuetaan niin
sanotulla syöttötariffilla, jota maksetaan kul-
lekin voimalaitokselle enintään 12 vuoden
ajan. Tuulivoiman syöttötariffina maksetaan
tavoitehinta 83,50 euroa/MWh (31.12.2015
saakka 103,50 euroa) vähennettynä sähkön
markkinahinnalla. Tukijärjestelmä on sulkeu-
tunut uusien laitosten osalta, mutta vanhoille
tuen piirissä oleville laitoksille maksetaan tu-
ki tukikauden loppuun asti.
Tuulivoimalla tuotetun sähkön tukemi-
nen69

Metsähakkeella tuotetun sähkön tu-
keminen

Metsähakkeella tuotettua sähköä tuetaan
niin sanotulla syöttötariffilla, jota maksetaan
kullekin voimalaitokselle enintään 12 vuoden
ajan. Sähkön tuottajalle maksetaan päästö-
oikeuden hinnan ja turpeen veron mukaan
muuttuvaa tuotantotukea. Lisäksi kaasutin-
ta käyttävälle metsähakesähkön tuottajalle
maksetaan tupeen veron mukaan muuttuva
kaasutinpreemio.
Metsähakkeella tuotetun sähkön tuke-
minen70

Liikenne

Valtion vastuulla on lain liikennejärjestelmäs-
tä ja maanteistä (503/2005), raideliikenne-
lain (1302/2018) sekä vesilain (587/2011)
perusteella pitää väyläverkko liikennöitäväs-
sä kunnossa. Tätä varten varataan vuosittain
harkinnanvaraista rahoitusta maantie-, rau-
tatie- ja vesitieyhteyksien ylläpitoon. Liiken-
neverkkoa kehitetään myös elinkeinoelämän
kuljetuksia ja väestön liikkumistarpeita palve-
levilla investoinneilla. Valtion harkinnanvarai-
sella joukkoliikennetuella edistetään alueelli-
sen ja paikallisen liikenteen kehittymistä. Ta-
voitteena on kilpailukykyinen joukkoliikenne
kaupunkiseuduilla ja välttämätön liikkumis-
tarpeiden palvelutaso koko maassa. Kauppa-
merenkulkua tuetaan meriliikenteessä käytet-
tävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta
annetun lain mukaisella tuella, jolla ediste-
tään Suomen kauppalaivaston myönteistä ke-
hitystä.

68https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/energiatuki-6.18-1.pdf
69https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tuulivoimalla-tuotetun-sahkon-tukeminen-

6.19-1.pdf
70https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/metsahakkeella-tuotetun-sahkon-tukeminen-

6.20-1.pdf
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Valtion väylänpito

Perusväylänpidolla pidetään olemassa ole-
va verkko päivittäin liikennöitävässä kunnos-
sa. Perusväylänpidossa priorisoidaan liikenne-
verkon päivittäisen liikennöitävyyden vaati-
mat toimet sekä korjausvelan kasvun pysäyt-
täminen ja sen hallittu vähentäminen elinkei-
noelämän tarpeet huomioiden. Perusväylän-
pitoon tarkoitettu määräraha on momentil-
la 31.10.20 (Perusväylänpito). Määrärahasta
suunnataan vuonna 2019 maanteille 51 %,
rataverkkoon 27 %, vesiväyliin 8 % sekä lii-
kenteenohjausyhtiöltä palvelusopimuksen pe-
rusteella hankittavaan liikenteenohjaukseen
ja informaatioon 13 %.

Liikenneverkon kehittämisen tavoitteena
on parantaa liikenneverkon palvelutasoa elin-
keinoelämän kuljetuksia sekä väestön liikku-
mistarpeita ja niiden muutoksia vastaavak-
si. Liikenneinvestoinnit pohjautuvat useim-
miten alueellisiin liikennejärjestelmäsuunni-
telmiin ja strategioihin. Hankkeet ovat ol-
leet suuria liikennemääriä palvelevia, talous-
kasvua tukevia sekä kustannushyötysuhteel-
taan parhaita hankkeita. Liikenneverkon ke-
hittämisen määrärahat jakautuvat momen-
teille 31.10.77 (Väyläverkon kehittäminen) ja
31.10.79 (Elinkaarirahoitushankkeet).
Valtion väylänpito71

Valtion tuet alueelliseen ja paikalli-
seen liikenteeseen

Joukkoliikenteen tuella on erilaiset tavoit-
teet eri alueilla. Neljällä suurimmalla kau-
punkiseudulla, Helsingin, Tampereen, Turun
ja Oulun seuduilla, tavoitteena on yksityisau-

toilun kanssa kilpailukykyinen joukkoliikenne.
Tuen edellytyksenä on, että valtion rahoitus
on kytketty MAL-aiesopimuksissa sovittuihin
kehittämistoimiin. Keskisuurilla kaupunkiseu-
duilla pyritään houkuttelevaan joukkoliiken-
teen tarjontaan. Tuen edellytyksenä on, et-
tä kaupunkiseudut ovat laatineet aiesopimuk-
sen joukkoliikenteen kehittämisohjelman to-
teuttamisesta. Suurten ja keskisuurten kau-
punkiseutujen tuki kohdennetaan toimenpi-
teisiin, joissa valtion tuki on enintään 50 %.
Haja-asutusalueilla ja pienillä kaupunkiseu-
duilla pyritään joukkoliikenteen peruspalvelu-
tasoon, jolla tarkoitetaan väestön ja elinkei-
noelämän välttämättömiin liikkumistarpeisiin
liittyvää palvelutasoa koko maassa. Valtion
joukkoliikennetukien määrärahojen mitoitus
on harkinnanvaraista.
Valtion tuet alueelliseen ja paikalliseen
liikenteeseen72

Kauppamerenkulun tukeminen

Kauppamerenkulkuun suunnattavien tukien
tavoitteena on turvata suomalaisen kauppa-
laivaston olemassaolo, varustamojen kilpailu-
kyky ja suomalaisten merenkulkijoiden työlli-
syys sekä Suomen huoltovarmuus. Merenku-
lulle myönnettäviä valtiontukia säätelee ko-
mission tiedonanto yhteisön suuntaviivoista
meriliikenteen valtiontuelle (C (2004) 43).
Lakisääteinen (L 1277/2007) työvoimakus-
tannustuki (miehistötuki) maksetaan kaikil-
le Suomen kauppa-alusluettelossa oleville las-
ti- ja matkustaja-aluksille työvoimakustan-
nusten alentamiseen. Luotsauksen hintatu-
ki alentaa Saimaan alueen kauppamerenku-
lun kustannuksia. Näiden lisäksi väylämaksu-
alennus tukee kauppamerenkulkua yleisesti.

71https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtion-vaylanpito-6.21-1.pdf
72https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtion-tuet-alueelliseen-ja-paikalliseen-

liikenteeseen-6.22-1.pdf
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Alukset maksavat väylämaksua, kun ne saa-
puvat ulkomailta Suomeen tai alus saapuu
suomalaisesta satamasta toiseen suomalai-
seen satamaan (1122/2005). Maksun mitoi-
tus on perustunut rannikon kauppamerenku-
lun väylänpidon, talvimerenkulun palvelujen
(jäänmurto), VTS-järjestelmän ja rannikko-
väylien merenmittauksen kustannuksiin. Väy-

lämaksut on puolitettu vuosiksi 2015–2020
tavoitteena kompensoida vuonna 2015 voi-
maan tulleen merenkulun rikkisääntelyn kus-
tannusvaikutuksia ja tukea Suomen kilpailu-
kykyä. Tämä tukitoimi vähensi väylämaksu-
tuloja ja lisäsi tarvetta rahoittaa kauppame-
renkulun palveluja valtion yleisistä varoista.
Kauppamerenkulun tukeminen73

73https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kauppamerenkulun-tukeminen-6.23-1.pdf
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7 Ympäristön- ja luonnonsuojelu

Luonnonsuojelualueiden hankinnalla pyritään
pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden
köyhtyminen toimeenpanemalla luonnonsuo-
jeluohjelmia ja hankkimalla alueita luonnon-
suojelutarkoituksiin. Ilmastopolitiikkaan liit-
tyviä valtion talousarvion määrärahoja on
koottu yhteen Ilmastonmuutoksen hillintä -
osiossa.

Luonnonsuojelualueiden hankinta

Luonnonsuojelualueiden hankinnalla pyritään
pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden
köyhtyminen sekä täyttämään EU-direktii-
vien ja muiden kv-sopimusten velvoitteet. Ra-
hoituksella toimeenpannaan luonnonsuojelu-
ohjelmia, Natura 2000 -verkostoa ja MET-
SO-ohjelmaa sekä edistetään soidensuojelua.
Aluehankinnoissa korvataan maanomistajille
käypähintainen korvaus useimmiten metsä-
talousarvon mukaisena. Vuosina 1971–2018
on valtion omistukseen hankittu alueita luon-
nonsuojelutarkoituksiin yhteensä noin 427
700 hehtaaria ja perustettu yksityisiä suojelu-
alueita korvausta vastaan kaikkiaan 203 100
hehtaaria. Vuoteen 2025 ulottuvalla MET-

SO-ohjelmalla pyritään suojelemaan 96 000
hehtaaria metsäisiä elinympäristöjä. Vuoden
2019 alussa tästä tavoitteesta on toteutettu
noin 72 % eli noin 68 835 hehtaaria.
Luonnonsuojelualueiden hankinta74

Ilmastonmuutoksen hillintä

Kansainvälisen ilmastopolitiikan keskeinen si-
sältö tulee YK:n ilmastosopimuksesta, Suo-
mea velvoittavasta Kioton pöytäkirjasta sekä
joulukuussa 2015 sovitusta Pariisin ilmasto-
sopimuksesta. Pariisin ilmastosopimuksen ta-
voitteena on rajata maapallon keskilämpöti-
lan nousu alle 1,5 asteen. Lisäksi Euroopan
unionin piirissä sovitaan EU:n jäsenvaltioi-
ta velvoittavista konkreettisemmista tavoit-
teista. Suomi hyväksyi vuoden 2016 lopus-
sa kansallisen energia- ja ilmastostrategian,
jossa linjataan toimia, joilla Suomi saavut-
taa EU:ssa sovitut tavoitteet vuoteen 2030
ja etenee kohti kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämistä 80–95 prosentilla vuoteen 2050
mennessä. Ilmastolaissa säädetty keskipitkän
aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma (KAI-
SU) hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa
2018. Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa
arvioidaan, millä toimilla Suomi pystyy saa-
vuttamaan päästökaupan ulkopuolisen sekto-
rin eli taakanjakosektorin päästövähennysta-
voitteen, 39 % verrattuna vuoden 2005 ta-
soon.

Osana vuoden 2019 talousarvioesitykseen si-
sältyvää kestävän kehityksen budjetointia on
arvioitu myös energia- ja ilmastostrategi-
an sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitii-

74https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/luonnonsuojelualueiden-hankinta-7.1.pdf
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kan suunnitelman toteuttamiseen suunnattu-
ja määrärahoja, mihin jäljempänä olevan tau-
lukon määrärahat perustuvat. Vuonna 2019
näihin toimiin käytetään yhteensä noin 459
miljoonaa euroa ja vuonna 2023 noin 519 mil-
joonaa euroa. Määrärahaan sisältyvät keski-
pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitel-

man KAISUn toteuttamiseen suunnatut lisä-
määrärahat, joiden on määrä päättyä vuonna
2021. Määrärahat kohdentuvat etenkin työ-
ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintä-
ministeriön sekä ympäristöministeriön hallin-
nonaloille.
Ilmastonmuutoksen hillintä75

75https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/ilmastonmuutoksen-hillinta-7.2.pdf
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8 Asuntorakentamisen ja asumisen tuet

Asuntorakentamisen ja asumisen tuet

Omistusasunnon hankkimista tuetaan asun-
tolainojen korkovähennyksellä. Vuodesta
2012 alkaen oman vakituisen asunnon
hankkimiseen otetun asuntolainan korko-
jen vähennysoikeutta on rajattu asteittain.
Lisäksi oman asunnon myyntivoitto on ve-
rovapaata pääomatuloa, jos asunnossa on
asuttu vähintään kaksi vuotta. Verotuet76

Valtio tukee yksittäisten pienituloisten koti-
talouksien asumismenoja asumistukijärjestel-
mien kautta. Yleisen asumistuen lisäksi käy-
tössä on eläkkeensaajan asumistuki ja opinto-
tuen asumislisä. Sosiaalipalvelut ja -etuu-
det77

Valtio tukee uudisasuntorakentamista koh-
tuuhintaisen asuntotarjonnan lisäämiseksi
pieni- ja keskituloisille kotitalouksille. Lisäksi
valtio edistää erityisryhmien ja ikääntyneiden
asumista tukemalla sopivaa asuntotarjontaa
sekä myöntämällä avustuksia asuntojen kor-

jauksiin sekä muuntamiseen paremmin näille
ryhmille soveltuvaksi.

Valtion tuet uudisasuntorakentami-
seen

Valtion korkotuilla uudisasuntorakenta-
miseen pyritään parantamaan asunto-
markkinoiden toimintaa sekä lisäämään
kohtuuhintaista asuntotarjontaa pieni- ja
keskituloisille kotitalouksille. Tuettavia
asumismuotoja ovat lähinnä vuokra- ja
asumisoikeusasuminen, ja tuotannon paino-
piste on suurissa kasvukeskuksissa. Vuonna
2018 korkotukivaltuutta käytettiin yhteensä
noin 1 385 miljoonaa euroa. Korkotuettuja
asuntoja aloitettiin 7 946 kappaletta. Tukien
ja avustuksien myöntäjänä toimii Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).
Valtion tuet uudisasuntorakentami-
seen78

Valtion tuet erityisryhmien asuntotar-
jonnan parantamiseen ja ikääntynei-
den kotona asumisen tukemiseen

Valtio tukee erityisryhmien asuntotarjontaa
sekä ikääntyneiden kotona asumista. Tavoit-
teena on parantaa mahdollisuuksia kotona
asumiselle, jolloin laitospaikkoja voidaan ta-
voitellusti vähentää. Avustuksilla lisätään eri-
tyisryhmiin kuuluville henkilöille soveltuvien
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa

76http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/145/article-20372
77http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/145/article-20365
78https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtion-tuet-uudisasuntorakentamiseen-8.1-

1.pdf
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sekä tuetaan kyseessä olevien ryhmien asun-
tojen korjauksia sekä asuinrakennusten jälki-
asennushissien rakentamista ja muiden liikku-
misesteiden poistamista.

Valtion tuet erityisryhmien asuntotar-
jonnan parantamiseen ja ikääntyneiden
kotona asumisen tukemiseen79

79https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtion-tuet-erityisryhmien-asuntotarjonnan-
parantamiseen-ja-ikaantyneiden-kotona-asumisen-tukemiseen-8.2-1.pdf
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9 Yleinen järjestys ja turvallisuus

Oikeuslaitos ja rangaistusten täytän-
töönpano

Oikeuslaitos vastaa yhteiskunnan oikeusjär-
jestyksen laadusta ja oikeussuhteiden sel-
keydestä sekä kansalaisten ja yhteisöjen te-
hokkaista ja yhdenvertaisista keinoista saa-
da oikeutensa toteutetuiksi. Keskeistä on oi-
keudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytys-
ten turvaaminen tuomioistuinlaitoksen laa-
dukkaalla toiminnalla, tehokas rikosten tor-
junta yhteistyössä muiden sektoreiden viran-
omaisten kanssa sekä oikeudenmukainen ja
tehokas rikosoikeudellinen järjestelmä ja ran-
gaistusten täytäntöönpano. Ulosottotoimes-
sa keskeistä on tasapuolinen, kattava ja jou-
tuisa perintä, jolla samalla ehkäistään velka-
ongelmien syvenemistä ja turvataan velkojan
saatavat. Talousrikollisuuden ja harmaan ta-
louden tehokas ja oikea-aikainen torjunta tu-
kee osaltaan elinkeinojen ja yritystoiminnan
jatkuvuutta ja tervettä kehitystä.

Tuomioistuimet

Tuomioistuimet käyttävät tuomiovaltaa eli
ratkaisevat, mikä lain mukaan on yksittäi-
sessä asiassa oikein. Siten ne toteuttavat oi-
keusturvaa. Oikeudenkäyntimenettelystä sää-
detään laissa ja tuomioistuimilla on ratkai-
supakko. Tuomioistuimia on yhteensä 38
kappaletta: 20 käräjäoikeutta, 5 hovioikeut-
ta, 6 hallinto-oikeutta sekä Ahvenanmaan
hallintotuomioistuin, 4 erityistuomioistuinta
(markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutus-
oikeus ja valtakunnanoikeus), korkein oikeus
ja korkein hallinto-oikeus. Tuomioistuinviras-
to aloittaa toimintansa vuonna 2020. Se ei
ole tuomioistuin, vaan sen tehtävänä on tuo-
mioistuinten tulosohjaus ja hallinnollinen tu-
ki. Tuomioistuinlaitoksen määrärahatarpee-
seen vaikuttavat ennen muuta niihin saapu-
vien asioiden määrä ja laatu. Menoraken-
ne muodostuu suurimmalta osin palkkausme-
noista.
Tuomioistuimet80

Oikeusapu, talous- ja velkaneuvonta
sekä yleinen edunvalvonta

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä on 6, jois-
sa on yhteensä 23 oikeusaputoimistoa ja 23
edunvalvontatoimistoa. Oikeusapu- ja edun-
valvontapiirien tehtävänä on vastata oikeus-
apupalveluiden, talous- ja velkaneuvontapal-
veluiden ja edunvalvontapalveluiden tasapuo-
lisesta tarjonnasta oikeusapu- ja edunval-
vontapiirin alueella. 1) Oikeusapua annetaan
hakemuksesta korvauksetta tai omavastuuo-
suutta vastaan hakijan taloudellisen aseman

80https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tuomioistuimet-9.1-1.pdf
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perusteella. 2) Talous- ja velkaneuvonnassa
asiakkaalle annetaan tietoa ja neuvontaa ta-
louden ja velkojen hoitamisesta sekä avus-
tetaan asiakasta taloudenhallinnan suunnit-
telussa. 3) Yleisessä edunvalvonnassa hoide-
taan niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jot-
ka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, pois-
saolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää
huolta taloudellisista asioistaan. Oikeusapu-
ja edunvalvontapiirien määrärahatarpeeseen
vaikuttavat saapuvien asioiden ja valitus-
ten määrä ja laatu sekä päämiesten määrä.
Menorakenne muodostuu suurimmalta osin
palkkausmenoista. Tehtävän luonteen takia
palveluverkon tulee olla koko maan kattava.
Julkisen oikeusavun, talous- ja velkaneuvon-
nan ja yleisen edunvalvonnan tarvetta lisää-
vät heikentyneestä taloustilanteesta aiheutu-
va syrjäytyminen, ylivelkaantuminen ja väes-
tön ikääntyminen.

Kuluttajariitalautakunta antaa kirjallisia rat-
kaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinohar-
joittajien välisiin sekä asuntoa koskeviin yksi-
tyisten välisiin erimielisyyksiin.
Oikeusapu, talous- ja velkaneuvonta se-
kä yleinen edunvalvonta81

Syyttäjälaitos

Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoi-
keudellisen vastuun toteutumisesta hänen
käsiteltävänään olevissa asioissa. Syyttäjä-
laitokseen kuuluvat Valtakunnansyyttäjänvi-
rasto keskusvirastona, 10 alueellista syyttä-
jänvirastoa sekä Ahvenanmaan maakunnan-
syyttäjänvirasto. Syyttäjälaitoksen rakenne-
uudistuksessa syyttäjälaitoksesta muodoste-
taan 1.10.2019 lukien yksi Syyttäjälaitos -

niminen virasto, joka muodostuu keskusyk-
sikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toi-
mistosta ja viidestä syyttäjäalueesta. Mää-
rärahatarpeeseen vaikuttavat syyttäjälaitok-
seen saapuvien asioiden määrä ja laatu. Syyt-
täjälaitoksen menot muodostuvat suurim-
malta osin palkkausmenoista. Juttujen ja ri-
kosprosessien vaativuuden kasvu lisää olen-
naisesti syyttäjien työmäärää ja asioihin käy-
tettävää työaikaa.
Syyttäjälaitos82

Ulosottolaitos

Ulosottolaitokseen kuuluvat Valtakunnan-
voudinvirasto keskusvirastona, 21 ulosottovi-
rastoa ja Ahvenanmaan maakunnanvoudinvi-
rasto. Ulosoton tavoitteena on tehokas vel-
kojen perintä niin, että asianosaisten oikeus-
turvasta huolehditaan. Tavallisimmin on ky-
se rahasaatavien perinnästä, ja tietyt saata-
vat (kuten verot ja eräät vakuutusmaksut)
voidaan periä ilman tuomioistuimen päätös-
tä. Ulosoton kohteena ovat usein verovelat.
Ulosotto on säädetty viranomaistehtäväksi ja
käytettäviä perintäkeinoja ovat muun muas-
sa maksukehotuksen lähettäminen sekä tu-
lon ja omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitat-
tu omaisuus voidaan myydä. Vuonna 2018
ulosoton perimistulos oli 1 105 miljoonaa eu-
roa. Ulosottolaitoksen määrärahatarpeeseen
vaikuttavat keskeisesti ulosottoon saapuvien
asioiden ja velallisten määrä ja laatu. Meno-
rakenne muodostuu suurimmalta osin palk-
kausmenoista. Ulosottomaksuista säädetään
asetuksella.

Konkurssiasiamiehen toimisto on konkurssi-
pesien hallinnon valvontaa hoitava virano-

81https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/oikeusapu-talous-ja-velkaneuvonta-sekä-
yleinen-edunvalvonta-9.2.pdf

82https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/syyttajalaitos-9.3-1.pdf
83https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/ulosottolaitos-9.4-1.pdf
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mainen.
Ulosottolaitos83

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävä on
yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangais-
tusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeu-
den toimeenpano. Rikosseuraamuslaitoksessa
on keskushallintoyksikkö, kolme rikosseuraa-
musaluetta, valtakunnallinen täytäntöönpa-
noyksikkö ja rikosseuraamusalan koulutuskes-
kus. Rikosseuraamusalueilla ovat aluekeskuk-
set, arviointikeskukset, vankilat ja yhdyskun-
taseuraamustoimistot. Vankiloita on 26 ja
yhdyskuntaseuraamustoimistoja 14. Määrä-
rahatarpeeseen vaikuttavat keskeisesti toimi-
paikkaverkoston laajuus sekä vankien ja yh-
dyskuntaseuraamusasiakkaiden määrä. Van-
kien määrään vaikuttavat yleinen rikollisuus-
kehitys (mukaan lukien uusintarikollisuus) ja
erityisesti lainsäädäntötoimet. Vankilukua on
pyritty alentamaan lainsäädäntötoimin ja ot-
tamalla käyttöön vankeudelle vaihtoehtoi-
sia yhteiskunnassa suoritettavia seuraamuk-
sia. Rikosseuraamuslaitoksen toimintameno-
rakenne jakautuu seuraavasti: henkilöstöme-
not 52 %, toimitilamenot 20 % ja muut toi-
mintamenot 28 %. Toimitilamenojen osuus
on virastojen keskimääräisiä toimitilamenoja
selvästi suurempi, sillä vankilaverkosto muo-
dostuu erityiskiinteistöistä.
Rikosseuraamuslaitos84

Poliisitoimi ja yleinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus sisältää valtion turval-
lisuuden ja kansalaisille tarjottavat sisäisen
turvallisuuden palvelut. Käytännössä turval-
lisuus sisältää muun muassa varautumista ja

valmiussuunnittelua sekä ennaltaehkäisevää
toimintaa. Poliisin, suojelupoliisin, Rajavarti-
olaitoksen, palo- ja pelastustoimen, hätäkes-
kuslaitoksen ja osin Tullin toiminnan tavoit-
teen on maan sisäisen turvallisuuden ylläpi-
to. Keskeinen sisäisen turvallisuuden väline
on niin sanottu PTR-yhteistyö (poliisi, Tul-
li, Rajavartiolaitos). Muuttuva turvallisuus-
ja toimintaympäristö korostaa rajat ylittävän
yhteistyön merkitystä. EU:n sisäisen turval-
lisuuden painopisteitä ovat vakava ja järjes-
täytynyt rikollisuus, terrorismi ja väkivaltai-
nen radikalisoituminen, kyberturvallisuus, ra-
jaturvallisuus sekä kriisi- ja katastrofivalmius.

Poliisi

Poliisi turvaa oikeus- ja yhteiskuntajärjestys-
tä, ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuut-
ta, estää ennalta, paljastaa ja selvittää rikok-
sia sekä saattaa ne syyteharkintaan. Poliisi-
hallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisi-
toimintaa, ja suoraan sen alaisuudessa toi-
mivat poliisilaitokset sekä poliisin valtakun-
nalliset yksiköt, joita ovat Keskusrikospoliisi
ja Poliisiammattikorkeakoulu. Paikallispoliisi
koostuu 11 poliisilaitoksesta.

Suojelupoliisi on hallinnollisesti suoraan sisä-
ministeriön alaisuudessa. Suojelupoliisin kes-
keisenä tavoitteena on estää ennalta sellaisia
tekoja ja hankkeita, jotka voivat vaarantaa
kansallista turvallisuutta. Lisäksi virasto tuot-
taa ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelu-
tietoa valtionjohdon päätöksenteon tueksi ja
yhteiskunnan turvallisuuden edistämiseksi.

Poliisin toimintamenomomentilta (moment-
ti 26.10.01) maksetaan poliisin eri menot,
mukaan lukien investoinnit ja poliisikoulutus.
Momentti on nettobudjetoitu ja sille tulou-
tetaan muun muassa lupamaksut. Poliisille

84https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/rikosseuraamuslaitos-9.5-1.pdf
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myönnettävän kokonaismäärärahan puitteis-
sa sisäministeriö ja poliisihallitus voivat pit-
kälti kohdentaa myönnetyt määrärahat har-
kintansa mukaan. Maasta poistamis- ja nou-
tokuljetuksia varten on erillinen moment-
ti (26.10.20). Ennen kaikkea poliisin tar-
peita varten rakennetun, mutta myös mui-
den turvallisuusviranomaisten yhteiskäyttöi-
sen, kenttäjohtamisjärjestelmän Kejon meno-
ja varten on ollut erillinen rahoitus (moment-
ti 26.10.21).
Poliisi85

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos toimii sisäisen ja ulkoisen
turvallisuuden alueilla ja on osa Eurooppa-
laista raja- ja merivartiostoa. Suomi kuuluu
Schengen alueeseen. Rajavartiolaitos osal-
listuu PTR-yhteistoimintaan poliisin ja tul-
lin kanssa. Rajavartiolaitoksen organisaatio
muodostuu Rajavartiolaitoksen esikunnasta,
joka on samalla sisäministeriön rajavartio-
osasto, neljästä rajavartiostosta, kahdesta
merivartiostosta, lentotoimintaa toteuttavas-
ta vartiolentolaivueesta sekä Raja- ja meri-
vartiokoulusta. Käytännön operatiivista toi-

mintaa toteuttavat 34 raja- tai merivartioase-
maa, itärajan rajatarkastusasemat sekä Hel-
singin rajatarkastusosasto.

Rajavartiolaitoksen menot rahoitetaan toi-
mintamenomomentin määrärahoilla sekä in-
vestointimomentin 5-vuotisella siirtomäärä-
rahalla, jolle varataan suurempien investoin-
tien määrärahat sekä valtuudet. Toimintame-
nomomentilta maksetaan myös rajavartijoi-
den koulutus.
Rajavartiolaitos86

Pelastustoimi ja hätäkeskuslaitos

Sisäministeriö ohjaa, johtaa ja valvoo pelas-
tustoimea. Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos
ja Palosuojelurahasto ovat valtion vastuulla.
Kunnat ylläpitävät pelastuslaitoksia. Pelas-
tustoimen tehtävistä aiheutuu kunnille noin
420 miljoonan euron vuosittaiset kustannuk-
set. Poikkeuksellisen suuriin pelastustehtävän
kustannuksiin valtio voi lain mukaan myöntää
kunnille harkinnanvaraista avustusta (avus-
tusta ei ole viime vuosina myönnetty) samoin
kuin raskaisiin väestösuojelutoimenpiteisiin.
Pelastustoimi ja hätäkeskuslaitos87

85https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/poliisi-9.6-1.pdf
86https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/rajavartiolaitos-9.7-1.pdf
87https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/pelastustoimi-ja-hatakeskuslaitos-9.8-1.pdf
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10 Sotilaallinen maanpuolustus ja
kriisinhallinta

Puolustuskyvyllä turvataan Suomen itsenäi-
syys ja alueellinen koskemattomuus, ja sen
perustana on toimintaympäristöön suhteu-
tettu valmius ja torjuntakyky. Suomen puo-
lustuskyky muodostuu puolustusjärjestelmän
sotilaallisista suorituskyvyistä sekä kansal-
lisesta viranomaisyhteistyöstä ja kansain-
välisestä puolustusyhteistyöstä. Ensisijaisena
päämääränä on muodostaa ennaltaehkäise-
vä kynnys sotilaallisen voiman käytölle Suo-
mea vastaan ja sotilaallisella voimankäytöllä
uhkaamiselle. Tämä säilyy puolustuksen pri-
oriteettina myös tulevaisuudessa ja se edel-
lyttää puolustusvoimilta todellista suoritus-
kykyä. Kriisinhallinta on turvallisuuspolitiikan
keskeinen keino, jolla Suomi osaltaan pyrkii
edistämään maailman konfliktialueiden va-
kautta.

Puolustusvoimien toimintamenot

Puolustusvoimien tehtävänä on puolustusvoi-
mista annetun lain (551/2007) mukaan Suo-
men sotilaallinen puolustaminen, muiden vi-
ranomaisten tukeminen, kansainvälisen avun
antaminen ja muu kansainvälinen toiminta
sekä osallistuminen kansainväliseen sotilaalli-
seen kriisinhallintaan. Toimintoalueittain tar-
kasteltuna materiaalin kunnossapito, tilahal-
linta (mukaan lukien vuokrat) sekä asevelvol-
listen koulutus ja ylläpito ovat Puolustusvoi-
mien toimintamenojen suurimpia yksittäisiä
eriä. Kululajeittain tarkasteltuna henkilöstö-
kulut ovat Puolustusvoimien toimintameno-
jen suurin erä.
Puolustusvoimien toimintamenot88

Puolustusmateriaalihankinnat

Puolustusmateriaali-investointien tarvitta-
vaan tasoon vaikuttavat valittu puolustus-
ratkaisu (sotilaallisen maanpuolustuksen
toteuttamisperiaatteet) sekä sen vaatima
joukkomäärä ja sotavarustus. Puolustus-
järjestelmän pitkäjänteinen ja kustannus-
rakenteeltaan tasapainoinen ylläpito ja
kehittäminen on pyritty turvaamaan koh-
dentamalla sotilaallisen maanpuolustuksen
määrärahoista noin kolmasosa materiaali-
seen valmiuteen. Materiaalisen valmiuden
menoihin kuuluvat momentin 27.10.18
hankintamenot (investoinnit) sekä mo-
mentin 27.10.01 kunnossapitomenot ja
joukkojen varustamisen menot. Määrä-

88https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/puolustusvoimien-toimintamenot-10.1-1.pdf
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rahaan tehdään vuosittain ennakollinen
kustannustason tarkistus, jota tarkistetaan
jälkikäteen toteutunutta indeksikehitystä
vastaavasti. Puolustusmateriaalihankintoihin
sovelletaan lakia julkisista puolustus- ja
turvallisuushankinnoista (1531/2011).

Vuoden 2017 puolustusselonteko sisältää
puolustusjärjestelmän suorituskykyjä koske-
vat kehittämislinjaukset, mukaan lukien meri-
ja ilmavoimien strategiset suorituskykyhank-
keet, joiden toimeenpanolla osaltaan varmis-
tetaan, että Suomen puolustuskyky vastaa
turvallisuusympäristön vaatimuksiin.
Puolustusmateriaalihankinnat89

Kriisinhallinta

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen
kriisinhallintaan. Sotilaallisesta kriisinhallin-
nasta säädetään laissa (211/2006). Osallis-
tuminen palvelee niin vastuunkantoa kan-
sainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitä-
misestä kuin puolustusvoimien suorituskyvyn

ja valmiuksien kehittämistä. Kansainvälinen
kriisinhallinta on tärkeä osa Suomen ulko-
, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi
toteuttaa ja edistää kriisinhallinnan kokonais-
valtaista lähestymistapaa. Keskeistä on tur-
vallisuuden ja vakauden vahvistaminen konf-
liktialueilla sekä konfliktista kärsivien mai-
den osaamisen ja kapasiteetin vahvistaminen.
Suomi osallistuu tällä hetkellä sotilaalliseen
kriisinhallintaan YK-, Nato- ja EU-johtoisissa
operaatioissa sekä kansainvälisen ISILin vas-
taisen koalition operaatioon Irakissa.

Kansainväliseen siviilikriisinhallintaan Suomi
osallistuu tavoitteenaan edistää kohdealuei-
den kehitystä kohti oikeusvaltioperiaatteiden
ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, demokrati-
aa, hyvää hallintoa ja toimivaa kansalaisyh-
teiskuntaa.

Rauhanvälityksen avulla edistetään kansain-
välistä rauhaa ja turvallisuutta ja sääntö-
perusteista kansainvälistä järjestelmää. Rau-
hanvälitys ulottuu konfliktinestosta vuoropu-
helun kautta rauhanneuvotteluihin.
Kriisinhallinta90

89https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/puolustusmateriaalihankinnat-10.2-1.pdf
90https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kriisinhallinta-10.3-1.pdf

47



11 Ulkoasiainhallinto ja yleinen julkishallinto

Ulkosuhteiden hoito, kehitysyhteistyö
ja kv-jäsenmaksut

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan yleistavoite on
Suomen turvallisuuden ja kansainvälisen vai-
kutusvallan vahvistaminen sekä maan etujen
edistäminen kasvavan kansainvälisen yhteis-
työn maailmassa. Ulkoasiainhallinnossa hoi-
detaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauk-
set. Myös kehityspolitiikka, jonka tavoitteena
on tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä köyhyy-
den ja eriarvoisuuden poistamiseksi ja kestä-
vän kehityksen edistämiseksi, on osa Suomen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikan keskeisiin tekijöihin kuuluu
aktiivinen toiminta Euroopan unionin (EU)
jäsenenä sekä osallistuminen kansainväliseen
päätöksentekoon ja toimintaan Yhdistynei-
den kansakuntien (YK) ja muiden kansain-
välisten järjestöjen kautta. Suomen maksuilla
Euroopan unionille rahoitetaan EU:n yhteistä
talousarviota. EU-jäsenmaksun lisäksi valtion
talousarviosta rahoitetaan muita kansainvä-
listen järjestöjen, kuten esimerkiksi YK:n jä-

senmaksuja.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ul-
kosuhteiden hoito

Ulkoasiainhallinnossa hoidetaan ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikan linjaukset, ulkosuhteiden
hoito sekä edustustoissa myös viranomaisteh-
täviä. Edustustot ovat myös muiden hallin-
nonalojen käytössä. Suomen edustustoverk-
ko muodostuu 89 toimipisteestä ja valtaosa
ulkoasiainhallinnon määrärahoista käytetään
niissä.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ulko-
suhteiden hoito91

Kehitysyhteistyö

Kehityspolitiikalla vaikutetaan maailmanlaa-
juisiin ponnistuksiin äärimmäisen köyhyyden
poistamiseksi. Kehityspolitiikka on samal-
la osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiik-
kaa. Kehitysyhteistyön määrärahojen osuus
oli noin 0,38 % bruttokansantulosta vuonna
2018, ja vuosina 2019–2023 osuus on arvi-
olta keskimäärin noin 0,41 % bruttokansan-
tulosta. Kehitysyhteistyötä tehdään mones-
sa eri muodossa (kahdenvälinen, monenkes-
kinen, humanitaarinen apu ja niin edelleen).
Kehitysyhteistyö92

91https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/ulko-ja-turvallisuuspolitiikka-seka-
ulkosuhteiden-hoito-11.1-1.pdf

92https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kehitysyhteistyo-11.2-1.pdf
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EU-jäsenmaksu

Suomen maksuilla Euroopan unionille ra-
hoitetaan EU:n yhteistä talousarviota, josta
myönnetään rahoitusta muun muassa maa-
taloustukiin, EU:n aluepolitiikkaan ja tutki-
muksen edistämiseen. Suomen rahoitusosuus
on noin 1,65 % koko EU:n talousarviosta. Ra-
hoituksen perusteista päätetään EU:n omien
varojen päätöksessä, joka on päätetty ra-
hoituskehyskaudelle 2014–2020. Omien varo-
jen päätös perustuu SEUT 311(3) artiklaan
ja Euratom-sopimus 106a artiklaan. Neuvos-
to vahvistaa päätöksen erityistä lainsäätä-
misjärjestystä noudattaen ja Euroopan parla-
menttia kuultuaan yksimielisesti. Päätös tu-
lee voimaan, kun jäsenvaltiot ovat hyväksy-
neet sen valtiosääntönsä asettamien vaati-
musten mukaisesti. Päätöksen hyväksymisen
jälkeen ainoa tapa vaikuttaa Suomen EU-
maksuihin tapahtuu vuosittaisen EU-talous-
arvion hyväksymisen puitteissa, minkä jäl-
keen menot ovat pakollisia.
EU-jäsenmaksu93

Kv-jäsenmaksut

Alla olevaan taulukkoon on koottu kansain-
välisten järjestöjen jäsenmaksut (TA2019),
pois lukien toimintamenomomenteilta mak-
settavat jäsenmaksut sekä EU-maksu.
Kv-jäsenmaksut94

Verohallinto, tulli ja valtion vuokraus-
järjestelmä

Verohallinnon perustehtävänä on toimittaa
verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset

maksut veronsaajille siten, että veronsaajat
saavat verotulonsa oikeanmääräisinä ja oi-
kea-aikaisesti. EU:n jäsenmaana Suomi kuu-
luu tulliliittoon, jolla on yhteinen kauppapo-
litiikka, jota Tulli toimeenpanee osana EU:n
tullihallintoa soveltaessaan EU:n tullilainsää-
däntöä.

Senaatti-kiinteistöt hallinnoi merkittävää
osaa valtion omistamia, valtion virastojen
ja laitosten käytössä olevia toimitiloja; näi-
den vuokrauksessa siirryttiin vuoden 2016
alusta lukien omakustannusperusteisesti
hinnoiteltuihin vuokriin.

Verohallinto ja tulli

Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toi-
mittaminen, verovalvonta, verojen ja maksu-
jen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaa-
jien oikeudenvalvonta. Verohallinnon tehtä-
vänä on lisäksi ylläpitää kansallisen tulorekis-
terin rekisteripalveluita. Verohallinnon palve-
luksessa on yhteensä noin 4980 henkilötyö-
vuotta.

Tulli huolehtii tulliselvityksestä ja -verotuk-
sesta, maahantuonnin valmiste- ja arvonlisä-
verotuksesta siltä osin kuin on kyse rekiste-
röimättömistä verovelvollisista, maahan tuo-
tavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulko-
maanliikenteen tulli- ja verovalvonnasta, tul-
lirikosten estämisestä ja paljastamisesta sekä
muista tullitoimenpiteistä. Lisäksi Tulli huo-
lehtii ulkomaankaupan tilastoinnista, muus-
ta toimialaansa liittyvästä tilastoinnista se-
kä tehtävissään tarvitsemistaan laboratorio-
tutkimuksista. Tullin palveluksessa työsken-
telee noin 1 860 henkilötyövuotta.
Verohallinto ja tulli95

93https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/EU-jasenmaksu-11.3-1.pdf
94https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kv-jasenmaksut-11.4-1.pdf
95https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/verohallinto-ja-tulli-11.5-1.pdf
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Valtion vuokrajärjestelmä

Liikelaitoslain mukaisena valtion liikelaitokse-
na toimii valtiovarainministeriön hallinnona-
lalla Senaatti-kiinteistöt, jonka tehtävänä on
tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liit-
tyviä muita palveluja virastoille, laitoksille ja
yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevas-
ta valtion kiinteistövarallisuudesta.

Valtion uusi vuokrajärjestelmä otettiin käyt-
töön vuoden 2016 alusta, jonka mukaises-
ti Senaatti-kiinteistöjen vuokralaisena ole-

vien valtion virastojen ja laitosten vuokrat
määräytyvät omakustannusperiaatteen poh-
jalta. Vuokrasopimusten joustavuutta on li-
sätty helpottamalla virastojen ja laitosten
irtautumista tarpeettomista valtion omista-
mista tiloista. Senaatti-kiinteistöt toimii val-
tion ainoana tilanhankintayksikkönä, jonka
kautta tilat vuokrataan joko valtion tai ul-
kopuolisen vuokranantajan tiloista. Senaat-
ti-kiinteistöt voi näin tehokkaammin tarjota
ratkaisuja eri virastojen tilatarpeisiin ja myy-
dä valtiolle tarpeetonta tilaa.
Valtion vuokrajärjestelmä96

96https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/valtion-vuokrajarjestelma-11.6.pdf
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12 Verotuet

Seuraavassa esitetään menokartoitushank-
keeseen valitut verotuet. Mukaan tarkaste-
luun on otettu yli 50 miljoonan euron ve-
romenetyksen aiheuttavat verotuet. Mukana
tarkastelussa on myös joitakin sellaisia vero-
tukia, joiden arvo on alle 50 miljoonaa euroa
tai sitä ei ole voitu laskea, mutta joiden ra-
portointia menokartoitushankkeen yhteydes-
sä pidetään hyödyllisenä.

Useaan toiminta-alueeseen kohdistu-
vat verotukikokonaisuudet

Arvonlisäverotuksen alennetut vero-
kannat

Arvonlisäverotuksen alennetuilla verokannoil-
la on muun muassa elinkeinopoliittisia ta-
voitteita (ruoan ja ravintolaruoan alennetut
arvonlisäverokannat), kulttuuripoliittisia ta-
voitteita (kirjat, kulttuuritapahtumat, sano-
malehdet), sekä liikenne- ja sosiaalipoliitti-
sia tavoitteita (henkilökuljetukset, lääkkeet).
Alennetuilla arvonlisäverokannoilla pyritään

tukemaan haluttuja hyödykkeitä alentamalla
niiden markkinahintaa ja näin ollen tarjoten
paitsi kannustin näiden hyödykkeiden kulut-
tamiseen myös niiden tuottamiseen. Arvon-
lisäverotuksessa normiksi on katsottu yleinen
verokanta (24 % vuonna 2019), ja verotueksi
yleisen verokannan ja alennetun verokannan
erotus. Alennetuista verokannoista aiheutu-
van verotuen arvioitu yhteismäärä on 2 943
miljoonaa euroa vuositasolla 2019.
Arvonlisäverotuksen alennetut verokan-
nat97

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-
menon jaksottaminen

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon
poistojärjestelmään sisältyvän verotuen ta-
voitteena on yritysten ja maatilojen kannus-
taminen investointeihin ja kasvuun. Verotu-
kea aiheuttavat säännökset sallivat hankin-
tamenon vähentämisen etupainotteisesti ja
poistojen tekemisen yhtenä eränä menojään-
nöksestä, minkä johdosta kyseessä on vero-
tuki siltä osin kuin verotuksen poistot ylit-
tävät teknistaloudellisen kulumisen mukaiset
poistot. Verotukea muodostuu myös siitä, et-
tä irtaimen käyttöomaisuuden luovutushinto-
ja ei lueta verotuksessa suoraan tuloksi, vaan
ne tuloutetaan epäsuorasti vähentämällä ne
menojäännöksestä. Irtaimen käyttöomaisuu-
den hankintamenon poistojärjestelmään si-
sältyvän verotuen yhteismääräksi arvioidaan
706 miljoonaa euroa vuositasolla 2019.
Irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-

97https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/arvonlisaverotuksen-alennetut-verokannat-
12.1.pdf
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menon jaksottaminen98

Teollisuuden ja kasvihuoneiden alen-
nettu sähköverokanta; Konesalien
alempi sähköverokanta; Maatalouden
energiaveron palautus; Energiainten-
siivisten yritysten veronpalautus

Verotukien tavoitteena on vientiteollisuuden
sekä kotimaisten tuottajien kansainvälisen
kilpailukyvyn ylläpitäminen. Sähköveron osal-
ta normiksi on katsottu ylempi verokannois-
ta, ja verotueksi näiden kahden sähkövero-
kannan erotus. Energiaintensiivisten yritysten
veronpalautus sekä maatalouden energiave-
ron palautus ovat molemmat katsottu ko-
konaisuudessaan verotueksi. Verotukien yh-
teismääräksi arvioidaan 878 miljoonaa euroa
vuositasolla 2019.
Teollisuuden ja kasvihuoneiden alennet-
tu sähköverokanta99

Teollisuuden ja elinkeinojen verotuet

Voitonjaon verotuet

Voitonjaon verotukien tavoitteina ovat yri-
tyksen jakamaan voittoon kohdistuvan vero-
tuksen huojentaminen; investointeihin, yrit-
täjyyteen ja oman pääoman kasvattamiseen
kannustaminen; vieraan pääoman rahoituk-
sen saannin edellytysten parantaminen sekä
yhtiömuotojen välisestä veroneutraliteetista

huolehtiminen. Voitonjaon verotuet aiheutu-
vat tietyistä luonnollisen henkilön listaamat-
tomasta yhtiöstä saaman osingon verotukses-
sa, elinkeinoyhtymän verotuksessa ja verotus-
yhtymän verotuksessa sovellettavista, voiton-
jaon verotuksen perusrakenteesta poikkeavis-
ta säännöksistä. Säännöksiin sisältyvän vero-
tuen yhteismääräksi arvioidaan noin 455 mil-
joonaa euroa vuositasolla 2019.
Voitonjaon verotuet100

Käyttöomaisuuteen kuuluvien osak-
keiden luovutusvoiton verovapaus ja
luovutustappion vähennyskelvotto-
muus

Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden
luovutusvoiton verovapauden ja luovutus-
tappion vähennyskelvottomuuden tavoitteina
ovat verojärjestelmän kilpailukyvyn turvaa-
minen suurille kansainvälisesti toimiville yri-
tyksille, veroharmonisointi EU-maiden kanssa
sekä ketjuverotuksen estäminen. Verovapaus
poikkeaa pääsäännöstä, jonka mukaan luo-
vutusvoitot ovat veronalaista tuloa (ja sym-
metrisesti luovutustappiot vähennyskelpoista
menoa), ja aiheuttaa tämän takia verotukea.
Verotuen suuruudeksi arvioidaan 331 miljoo-
naa euroa vuositasolla 2019.
Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkei-
den luovutusvoiton verovapaus ja luovu-
tustappion vähennyskelvottomuus101

98https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/irtaimen-kayttoomaisuuden-hankintamenon-
jaksottaminen-12.2.pdf

99https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/teollisuuden-ja-kasvihuoneiden-
alennettu-sähköverokanta-Konesalien-alempi-sähköverokanta-Maatalouden-energiaveron-palautus-
Energiaintensiivisten-yritysten-12.3.pdf

100https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/voitonjaon-verotuet-12.4.pdf
101https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kayttoomaisuuteen-kuuluvien-osakkeiden-

luovutusvoiton-verovapaus-ja-luovutustappion-vahennyskelvottomuus-12.5.pdf
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Koulutusvähennys

Koulutusvähennys on työntekijöiden koulu-
tukseen perustuva lisävähennys, jonka työn-
antaja saa tehdä elinkeinoverotuksessa tai
maatalouden verotuksessa. Lisävähennyksen
tavoitteena on kannustaa työnantajaa lisää-
mään työntekijöiden koulutuksen määrää.
Verotuen määräksi arvioidaan 12 miljoonaa
euroa vuonna 2019.
Koulutusvähennys102

Listattujen arvopaperien luovutuksen
varainsiirtoverovapaus

Varainsiirtoverovapauden alkuperäisenä ta-
voitteena oli tukea kotimaisten yritysten pää-
omanhankintaa. Verotuen määräksi arvioi-
daan 2 000 miljoonaa euroa vuositasolla 2019
(karkea arvio).
Listattujen arvopaperien luovutuksen
varainsiirtoverovapaus103

ALV-velvollisuuden alarajaan liittyvä
huojennus

Pienyritysten kasvumahdollisuuksien edistä-
miseksi verovelvollisuuden alarajaan liitettiin
vuonna 2004 asteittainen verohuojennus.
Huojennus myönnetään, kun liikevaihto on
alle 30 000 euroa. Alle 10 000 euron lii-
kevaihdon yritysten ei tarvitse rekisteröityä
lainkaan arvonlisäverovelvollisiksi, mutta
vapaaehtoisesti rekisteröityneille yrityksille

huojennus myönnetään. Alarajahuojennuk-
sen kustannuksen suuruudeksi arvioidaan 55
miljoonaa euroa vuonna 2019.
ALV-velvollisuuden alarajaan liittyvä
huojennus104

Pienpanimoiden verohuojennus

Verotuen tavoitteena on ollut tukea oluen
pientuotantoa, koska pientuotannon tuotan-
tomäärään suhteutettujen tuotantokustan-
nusten on katsottu olevan suurempia kuin
suurilla panimoilla. Verotueksi on määritelty
pienpanimoiden alennettu verotaso verrattu-
na oluen yleiseen verotasoon. Verotuen mää-
räksi arvioidaan 13 miljoonaa euroa vuosita-
solla 2019.
Pienpanimoiden verohuojennus 105

Yrittäjävähennys

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona
verotettavasta verovuoden elinkeinotoimin-
nan, maatalouden, metsätalouden ja poro-
talouden tulosta vähennetään yrittäjävähen-
nyksenä viisi prosenttia. Vähennyksen tavoit-
teena on yritystoiminnan harjoittamisen kan-
nustaminen. Verotuen määräksi arvioidaan
130 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Yrittäjävähennys106

102https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/koulutusvahennys-12.6.pdf
103https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/listattujen-arvopaperien-luovutuksen-

varainsiirtoverovapaus-12.7.pdf
104https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/alv-velvollisuuden-alarajaan-liittyva-

huojennus-12.8.pdf
105https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/pienpanimoiden-verohuojennus-12.9.pdf
106https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/yrittajavahennys-12.10.pdf
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Maa- ja metsätalouden verotuet

Maa- ja metsätalouden verotukia on meno-
kartoituksessa mukana 3 kappaletta. Ne si-
sältyvät usean toiminta-alueen verotukia si-
sältyviin kokonaisuuksiin.

• Irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-
menon jaksottaminen MVL 8 § 4
(Irtaimen käyttöomaisuuden hankinta-
menon jaksottaminen)

• Tuotannolliset korotetut poistot
(30.11.2012/699/2012) ja niiden
jatko 2015–2016 (Irtaimen käyttöo-
maisuuden hankintamenon jaksotta-
minen)

• Maatalouden energiaveron palautus, L
603/2006, 4 § (Teollisuuden ja kas-
vihuoneiden alennettu sähköverokan-
ta; Konesalien alempi sähköverokan-
ta; Maatalouden energiaveron palau-
tus; Energiaintensiivisten yritysten ve-
ronpalautus).

Liikenteen verotuet

Asunnon ja työpaikan väliset matka-
kustannukset

Matkakuluvähennyksen tarkoituksena on
työntekijöiden liikkuvuutta tukemalla edistää
työn tarjontaa ja työllisyyttä. Työsuhde-
matkalipun tavoitteena on kannustaa oman
auton käyttäjiä siirtymään julkisen liikenteen
käyttäjiksi. Työsuhdematkalippu on asunnon
ja työpaikan välisiin matkakustannuksiin liit-

tyvä luontoisetu, josta säädetään tuloverolain
64 §:n 2 momentissa. Verotukiselvityksessä
matkakuluvähennystä ei katsota verotueksi,
vaan sen katsotaan kuuluvan luonnolli-
siin vähennyksiin. Matkakuluvähennyksestä
aiheutuvan veromenetyksen suuruudeksi
arvioidaan 635 miljoonaa euroa vuositasolla
2019. Työsuhdematkalipulle ei pystytä esit-
tämään arviota.
Asunnon ja työpaikan väliset matkakus-
tannukset107

Dieselin normia alempi verokanta; Lii-
kenteeseen käytetyn maakaasun nor-
mia alempi verokanta; Liikenteeseen
käytetyn sähkön normia alempi vero-
kanta; Biokaasun verottomuus; Hen-
kilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron
käyttövoimavero

Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoainei-
den, maakaasun, biokaasun ja sähkön valmis-
teverotus on alempaa kuin liikenteen poltto-
aineiden verorakenne edellyttää ja siten niil-
le katsotaan syntyväksi verotukea. Alemmis-
ta verokannoista aiheutuvien verotukien suu-
ruudeksi arvioidaan noin 772 miljoonaa euroa
vuonna 2019. Muuta kuin moottoribensiiniä
käyttäviltä henkilöautoilta kannetaan vero-
tuen kompensoimiseksi ajoneuvoveron käyt-
tövoimaveroa, jolloin niille ei ole katsottu
syntyvän keskimäärin verotukea. Ajoneuvo-
veron käyttövoimaverosta aiheutuvan vero-
sanktion suuruudeksi arvioidaan 350 miljoo-
naa euroa.
Dieselin normia alempi verokanta ja

107https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/asunnon-ja-tyopaikan-valiset-
matkakustannukset-12.12.pdf

108https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/dieselin-normia-alempi-verokanta-
liikenteeseen-käytetyn-maakaasun-normia-alempi-verokanta-liikenteeseen-käytetyn-sähkön-normia-
alempi-verokanta-biokaasun-12.13.pdf
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henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvove-
ron käyttövoimavero108

Työkoneissa käytetyn kevyen poltto-
aineen normia alempi verokanta

Verotuen tavoitteena on tukea paljon työko-
neita hyödyntäviä aloja, kuten tietöitä, ra-
kentamista ja maatalous- ja metsätyötä pie-
nentämällä työkoneiden käyttökustannuksia.
Verotueksi on määritelty työkoneiden poltto-
aineiden verotaso verrattuna liikenteen polt-
tonesteiden verotasoon. Verotuen määräksi
arvioidaan 422 miljoonaa euroa vuositasolla
2019.
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoai-
neen normia alempi verokanta 109

Matkailuautojen verotuet

Verotuen tavoitteena on ollut tukea matkai-
luautojen hankintaa ja käyttöä. Matkailuau-
tojen autoverotuen määräksi arvioidaan 52
miljoonaa euroa vuositasolla 2019. Ajoneu-
voverotuksessa matkailuautojen sanktioluon-
teinen käyttövoimaverorasitus on 17 miljoo-
naa euroa pienempi kuin se olisi henkilöauto-
jen veroperusteiden mukaisesti.
Matkailuautojen verotuet110

Asumisen ja ympäristön verotuet

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korkovähennys on omistusasu-
misen verotuki. Asuntolainan koroista 25 %
(vuonna 2019) on vähennyskelpoista, kun
velka kohdistuu verovelvollisen tai hänen per-
heensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai
peruskorjaukseen. Verotuen määräksi arvioi-
daan 190 miljoonaa euroa vuositasolla 2019.
Asuntolainan korkovähennystä on vähennetty
asteittain 100 %:sta 25 %:iin vuosina 2012–
2019.
Asuntolainan korkovähennys111

Omasta asunnosta saadun myyntivoi-
ton verottomuus

Omasta asunnosta saadun myyntivoiton ve-
rottomuuden tavoitteena on tukea omistusa-
sumista ja estää asunnon vaihtamiseen liit-
tyvää lukkiutumisvaikutusta. Omasta asun-
nosta saatu myyntivoitto on verotonta, mi-
käli verovelvollinen on asunut asunnossa vä-
hintään kaksi vuotta. Verotuen määräksi ar-
vioidaan 1 400 miljoonaa euroa vuositasolla
2019.
Omasta asunnosta saadun myyntivoiton
verottomuus112

109https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tyokoneissa-kaytetyn-kevyen-polttoaineen-
normia-alempi-verokanta-12.14.pdf

110https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/matkailuautojen-verotuet-12.15.pdf
111https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/asuntolainan-korkovahennys-12.16.pdf
112https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/omasta-asunnosta-saadun-myyntivoiton-

verottomuus-12.17.pdf
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Ensiasunnon ostajan varainsiirtovero-
vapaus ja korotettu alijäämähyvitys

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapau-
den sekä korotetun alijäämähyvityksen ta-
voitteena on tukea nuorten ensiasunnon
hankkijoiden asunnonhankintaa. Niistä ai-
heutuvan verotuen yhteismääräksi arvioidaan
100 miljoonaa euroa vuositasolla 2019.
Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverova-
paus sekä korotettu alijäämähyvitys113

Vakituisten asuinrakennusten alen-
nettu kiinteistöveroprosentti

Veroprosenttien eriyttäminen antaa kunnille
mahdollisuuden kerryttää verotuloja kasvat-
tamatta samalla liiallisesti asumiskustannuk-
sia. Verotukea aiheutuu yleistä kiinteistövero-
prosenttia alemmasta prosentista. Verotuen
suuruudeksi arvioidaan 733 miljoonaa euroa
vuositasolla 2019.
Vakituisten asuinrakennusten alennettu
kiinteistöveroprosentti114

Maa- ja metsätalousmaan verovapaus
kiinteistöverotuksessa

Verovapaus perustuu kiinteistöverolakia sää-
dettäessä tehtyyn poliittiseen päätökseen.
Kiinteistöverolla korvatuista veroista maa- ja
metsätalousmaahan kohdistui vain manttaa-
limaksu. Maa- ja metsätalousmaan verova-

paus on ainoa merkittävä poikkeus muutoin
laajaan veropohjaan perustuvassa kiinteistö-
verotuksessa. Verotuen määräksi arvioidaan
141 miljoonaa euroa vuositasolla 2019.
Maa- ja metsätalousmaan verovapaus
kiinteistöverotuksessa115

Opetuksen, tieteen ja kulttuurin vero-
tuet

Stipendien ja vastaavien verovapaus

Stipendien ja vastaavien verovapauden ta-
voitteena on kulttuuri- ja urheilutoiminnan
tukeminen. Tämä poikkeaa verotuksen nor-
mista, jonka mukaan saatu tulo on lähtökoh-
taisesti veronalaista. Stipendien ja vastaavien
verovapaudesta aiheutuvan verotuen yhteis-
määräksi arvioidaan 65 miljoonaa euroa.
Stipendien ja vastaavien verovapaus116

Yleishyödyllisten yhteisöjen verova-
paus

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauden
tavoitteena on tukea yleishyödyllisten yhtei-
söjen toimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen
verovapaus poikkeaa verotuksen normista,
jonka mukaan saatu tulo on lähtökohtaisesti
veronalaista. Verotuen määrälle ei pystytä
esittämään arviota.
Yleishyödyllisten yhteisöjen verova-

113https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/ensiasunnon-ostajan-varainsiirtoverovapaus-
ja-korotettu-alijaamahyvitys-12.18.pdf

114https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/vakituisten-asuinrakennusten-alennettu-
kiinteistoveroprosentti-12.19.pdf

115https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/maa-ja-metsatalousmaan-verovapaus-
kiinteistoverotuksessa-12.11.pdf

116https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/stipendien-ja-vastaavien-verovapaus-
12.20.pdf
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Terveydenhuollon verotuet

Terveydenhuollon verotukia on menokartoi-
tuksessa mukana yksi kappale, Lääkkeiden 
alennettu ALV-kanta (10 %. Verotuki si-
sältyy arvonlisäverotuksen alennettujen vero-
kantojen verotukikokonaisuuteen.

Katso myös Sairausvakuutukset osana ter-
veydenhuoltoa118

Sosiaaliturvan verotuet

Pakolliset vakuutusmaksut

Verovelvollisella on oikeus vähentää puh-
taasta ansiotulostaan lakisääteinen työnte-
kijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu 
ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu sekä 
omasta ja puolisonsa pakollisesta eläkevakuu-
tuksesta suorittamansa maksut. Yllä mainit-
tujen maksujen ei katsota olevan normin mu-
kaisia tulonhankkimisesta aiheutuvia menoja, 
joten niiden vähennyskelpoisuudesta aiheu-
tuu verotukea. Verotuen määräksi arvioidaan 
4 010 miljoonaa euroa vuositasolla 2019. 
Pakolliset vakuutusmaksut119

Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkeva-
kuutusten ja pitkäaikaissäästämisso-
pimuksen maksujen vähennyskelpoi-
suus

Järjestelmän tavoitteena on tarjota keino
täydentää lakisääteistä eläketurvaa vapaa-
ehtoisin järjestelyin siten, että se ei kui-
tenkaan kannusta ennenaikaiseen eläköitymi-
seen. Maksut eivät ole verotuksen normin
mukaista tulonhankkimisesta aiheutuvaa me-
noa, minkä takia niiden vähennyskelpoisuu-
desta aiheutuu verotukea. Verotuen määräk-
si arvioidaan 85 miljoonaa euroa vuositasolla
2019.
Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuu-
tusten ja pitkäaikaissäästämissopimuk-
sen maksujen vähennyskelpoisuus120

Eräät verovapaat sosiaalietuudet

Tietyt sosiaalietuudet on säädetty verova-
paiksi, koska ne kuuluvat vähimmäisturvan
piiriin tai ovat elatusvelvollisuuteen perustu-
via kotitalouksien välisiä tulonsiirtoja. Etuuk-
sien verovapaus kuitenkin poikkeaa verotuk-
sen normista, jonka mukaan kotitalouksil-
le maksetut sosiaalietuudet ja toiselta koti-
taloudelta saatu tulo ovat veronalaista tu-
loa. Verovapaista sosiaalietuuksista aiheutu-
van verotuen määräksi arvioidaan 1 060 mil-
joonaa euroa vuositasolla 2019.
Eräät verovapaat sosiaalietuudet121

117https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/yleishyodyllisten-yhteisojen-verovapaus-
12.21.pdf

118http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/145/article-20364
119https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/pakolliset-vakuutusmaksut-12.22.pdf
120https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/vapaaehtoisten-yksilollisten-

elakevakuutusten-ja-pitkaaikaissaastamissopimuksen-maksujen-vahennyskelpoisuus-12.23.pdf
121https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/eraat-verovapaat-sosiaalietuudet-12.24.pdf
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Yleishyödyllisten yhteisöjen verova-
paus117



Eläketulovähennys

Eläketulovähennykset ovat osa verojärjestel-
män rakennetta, jolla asetetaan eläketulon
veroastetta sekä progressiota ja määritetään
samalla eläkkeensaajalle käteen jäävän eläke-
tulon määrää. Verotuen määräksi arvioidaan
1 875 miljoonaa euroa vuositasolla 2019.
Eläketulovähennys122

Lapsilisien verovapaus

Lapsilisien tarkoituksena on perhekustannus-
ten tasaaminen lapsiperheiden ja lapsetto-
mien perheiden välillä, eli lapsista aiheutu-
vien lisäkustannusten kattaminen. Lapsilisien
verovapaus poikkeaa henkilöverotuksen yleis-
periaatteesta, jonka mukaan kotitalouksille
maksetut sosiaalietuudet ovat veronalaista
tuloa. Verotuen määräksi arvioidaan 500 mil-
joonaa euroa vuositasolla 2019.
Lapsilisien verovapaus123

Lapsivähennys

Määräaikaisen lapsivähennyksen (2015–
2017) tavoitteena on lapsilisien leikkauksen
kompensointi pieni- ja keskituloisille lapsiper-
heille verojärjestelmän kautta. Lapsivähennys
vähennetään siirtymäkauden ajan sellaisen
verovelvollisen verosta, jolla on verovuo-
den päättyessä huollettavanaan alaikäinen
lapsi. Koska kyse on valtion lapsiperheille
suunnattujen määrärahojen leikkaamisen
kompensoinnista verojärjestelmän muutok-

sella, lapsivähennys aiheuttaa verotukea.
Verotuen määräksi arvioidaan 0 miljoonaa
euroa vuositasolla 2019.
Lapsivähennys124

Muut verotuet (ei ryhmiteltävissä toi-
minta-alueisiin)

Työtulovähennys ja ansiotulovähen-
nys

Valtionverotuksen työtulovähennyksen ja
kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen
tarkoituksena on työllisyyden tukeminen
työn tarjontaa lisäämällä. Samalla ne ovat
osa verojärjestelmän rakennetta, jolla sääde-
tään työn verotuksen tasoa ja progressiota.
Vähennyksistä aiheutuvan verotuen yhteis-
määräksi arvioidaan 4 645 miljoonaa euroa
vuositasolla 2019.
Työtulovähennys ja ansiotulovähen-
nys125

Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja kas-
samaksut

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan
työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työt-
tömyyskassamaksut. Maksut eivät ole vero-
tuksen normin mukaista tulonhankkimisesta
aiheutuvaa menoa, minkä takia niiden vähen-
nyskelpoisuudesta aiheutuu verotukea. Vero-
tuen määräksi arvioidaan 205 miljoonaa eu-
roa vuositasolla 2019.

122https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/elaketulovahennys-12.25.pdf
123https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/lapsilisien-verovapaus-12.26.pdf
124https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/lapsivahennys-12.27.pdf
125https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tyotulovahennys-ja-ansiotulovahennys-

12.28.pdf
126https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/tyomarkkinajarjestojen-jasen-ja-

kassamaksut-12.29.pdf
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Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja kassa-
maksut126

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen tavoitteena on työlli-
syyden tukeminen ja harmaan talouden tor-
juminen. Kotitalousvähennykseen oikeuttava
työkorvaus ei ole tulon hankkimisesta aiheu-
tunutta menoa, joten verojärjestelmän yleis-
periaatteen mukaisesti sen vähennyskelpoi-
suudesta aiheutuu verotukea. Verotuen mää-
räksi arvioidaan 430 miljoonaa euroa vuosi-
tasolla 2019.
Kotitalousvähennys127

Perintö- ja lahjaverolain sukupolven-
vaihdoshuojennus

Huojennuksen tavoitteena on se, ettei ve-
rotuksella aiheutettaisi esteitä yritys- tai
muun elinkeinotoiminnan jatkumiselle ja sii-

hen liittyvien työpaikkojen säilymiselle. Ve-
rotukea aiheutuu sukupolvenvaihdoshuojen-
nukseen sisältyvästä varojen aliarvostamises-
ta ja maksuaikahuojennuksesta. Lisäksi niin
sanottuihin lahjanluonteisiin kauppoihin liit-
tyy erityishuojennus. Sukupolvenvaihdoshuo-
jennuksesta aiheutuvan verotuen yhteismää-
räksi arvioidaan 141 miljoonaa euroa vuosi-
tasolla 2019.
Perintö- ja lahjaverolain sukupolven-
vaihdoshuojennus128

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuo-
tannon energiasisältöveron alennus;
Turpeen normia alempi verokanta;
Puupohjaisten polttoaineiden verot-
tomuus

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotan-
non energiasisältöveron alennus; Tur-
peen normia alempi verokanta; Puupoh-
jaisten polttoaineiden verottomuus129

127https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/kotitalousvahennys-12.30.pdf
128https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/perinto-ja-lahjaverolain-

sukupolvenvaihdoshuojennus-12.31.pdf
129https://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/04/yhdistetyn-sahkon-ja-lammon-tuotannon-

verotuki-turpeen-normia-alempi-verokanta-ja-puupohjaisten-polttoaineiden-verottomuus-12.32.pdf
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Lukuohjeet ja tulostusversio

Lukuohjeet

Tämä digitaalinen julkaisu on luettavissa kai-
killa päätelaitteilla niiden käyttöjärjestelmäs-
tä tai näytön koosta riippumatta (tietoko-
neet, tablet-laitteet, älypuhelimet ja tv-vas-
taanottimet joissa on nettiselain). Julkaisun
sisältö skaalautuu automaattisesti kulloinkin
käytössä olevalle näyttökoolle. Julkaisu sisäl-
tää linkkejä. Saat suurennettua kuvat klik-
kaamalla niitä.

Jos katsot julkaisua tietokoneellasi, voit hel-
posti siirtyä sivulta toiselle näppäimistön nuo-
linäppäimillä ja kosketusnäytöllisellä laitteella 
vastaavasti pyyhkäisemällä kuvaruutua oike-
alle tai vasemmalle.
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