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Johdanto

Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen
viime vuosikymmenen loppupuolelta saakka.
Päätetyistä sopeutustoimista huolimatta jul-
kisen talouden ei ennakoida tasapainottu-
van lähivuosina. Julkisessa taloudessa vallit-
see kestävyysvaje: normaalinkaan talous- ja
työllisyyskehityksen oloissa julkisen talouden
tulot eivät riitä rahoittamaan nykyperustein
määräytyviä julkisia menoja – eivät lähivuo-
sina eivätkä pidemmällä aikavälillä. Suomen
vero- ja menoasteet ovat eurooppalaisessa
vertailussa suhteellisen korkeita[1]1. Talou-
den arvonlisäyksen ja tulojen kasvu asettavat
siksi käytännössä ylärajan menojen kasvulle.
[1]2 European Commission: European Econo-
mic Forecast3

Kun julkisen talouden resurssit tulevat yhä
niukemmiksi, nousee rahan käytön priorisoin-
ti keskeiseen asemaan päätöksenteossa. Pää-
töksentekijän on tärkeää olla tietoinen siitä,
mitä nykyisillä määrärahoilla, ja yleisemmin
verovaroilla, rahoitetaan ja tuotetaan. Myös
kansalaisilla on oikeus tietää mihin ja miten
tehokkaasti vero-euroja käytetään. Niukkene-
vien resurssien oloissa useissa maissa on kiin-

nitetty yhä enemmän huomiota menojen te-
hokkuuteen, ts. menoja koskevien päätösten
ja politiikkaprioriteettien sekä menojen ja sii-
tä saatavien tulosten välisiin yhteyksiin. Kes-
keisiä kysymyksiä ovat muun muassa, mitä
julkisella rahoituksella tavoitellaan, miten ra-
hoitus määräytyy sekä saavutetaanko tavoi-
teltu vaikutus.

Julkisen talouden meno- ja rakennekar-
toitus -toteutettiin ensimmäisen kerran syk-
syn ja talven 2014–2015 aikana. Pääministeri
Sipilän hallitusohjelman sekä viimeaikaisten
muutosten myötä menokartoitus on päivitet-
ty keväällä 2016, jotta se säilyy hyödyllisenä
työkaluna. Keväällä 2015 julkaistun ensim-
mäisen menokartoituksen rakenne on jätet-
ty ennalleen mutta asiatieto on päivitetty ja
ns. lomakkeissa on uusina tietoina huomioi-
tu mm. pääministeri Sipilän hallitusohjelmas-
ta aiheutuvat muutokset sekä esim. kasvanut
turvapaikanhakijoiden määrä.

Menokartoitus sisältää poliittisen päätöksen-
teon tueksi aineistoa siitä, millaisia etuuk-
sia, palveluja ja toimintoja Suomessa rahoi-
tetaan julkisin varoin, miten menokohteiden
rahoitus määräytyy ja mikä on toiminnan vai-
kuttavuus tutkimusten ja selvitysten näkö-
kulmasta (kyseessä on siis ns. spending re-
view). Sekä alkuperäinen, että päivitetty me-
nokartoitus on laadittu ministeriöiden yhteis-
työnä. Selvitykseen sisältyy neutraalit yleis-
kuvaukset keskeisimmistä julkisista menoista,
joiden rahoittamiseen valtio osallistuu. Me-
nokartoituksessa ei ole kuvattu kaikkia jul-
kisen talouden tai valtion budjetin meno-

1http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-admin/post.php?post=13441&action=edit#_ftn1
2http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-admin/post.php?post=13441&action=edit#_ftnref1
3http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/
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ja, vaan mukaan on valittu suurimmat, kes-
keisimmät ja kiinnostavimmat kokonaisuu-
det. Menokartoituksen ulkopuolelle on ra-
jattu työeläkkeet ja työeläkejärjestelmät se-
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 rahoituksen 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 2014 pl. työeläkeme-
not ja velanhoito. Kuvasta näkee koko julki-
sen talouden sulautetut menot ko. tehtävä-
luokkaan ja toisaalta valtion osuuden tuosta

menosta. Kuvaa tarkasteltaessa on otettava
huomioon, että tilinpidossa mm. lainamuo-
toiset valtion tuet, osakehankinnat ja muut
finanssisijoitusmenot luetaan osaksi rahoitus-
tilinpitoa, eli ne eivät ole mukana tarkastelus-
sa. Kuva toisin sanoen kertoo julkisen talou-
den ja valtion lopullisista menoista. Kuvassa
ei myöskään ole esitetty verotukia. Menokar-
toituksessa on kuitenkin mukana myös laina-
muotoiset tuet sekä verotuet, ja tarkastelu
on näin ollen tehty budjettitalouden näkökul-
masta.

Kuva: Julkisyhteisöjen ja valtiontalou-
den (brutto)menot kansantalouden ti-
linpidon mukaan 2014, mrd. euroa4

Menokartoitus-julkaisu julkaisu rakentuu
siten, että menot on ryhmitelty yhdentoista
otsikon ja verotuet yhden otsikon alle. Me-
not on otsikoiden alla edelleen ryhmitelty tee-
moittain – esimerkiksi Elinkeinoelämä ja lii-
kenne -otsikon alla on teema Maa-, metsä-,
riista- ja kalatalous. Kunkin teeman alkuun
on laadittu tiivistelmä, jossa kuvataan lyhy-
esti sen sisältämä kokonaisuus. Myös teemoi-
hin sisältyviä yksittäisiä menoja kuvataan ly-
hyin tiivistelmin, joiden yhteydessä on linkki
varsinaiseen, kattavampaan ko. järjestelmän

4http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kuva-1.pdf
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kuvaukseen, joka on laadittu määrämuotoi-
selle PDF-lomakkeelle. PDF-lomake avautuu
uuteen erilliseen ns. selainikkunaan. Lomak-
keisiin rakennettujen linkitysten kautta lukija
voi edelleen siirtyä teeman kannalta mahdol-
lisesti kiinnostaville internet-sivuille tai asiaan
linkittyviin muihin järjestelmäkuvauksiin. Jul-
kaisurakenteen tavoitteena on, että eri tee-

moihin tutustumalla lukijalle välittyisi yleis-
kuva verovarojen käytöstä, ja että lukijal-
le tarjoutuu linkitysten kautta mahdollisuus
löytää hyvinkin yksityiskohtaista tietoa häntä
kiinnostavasta menokohteesta. Julkaisun voi
halutessaan tulostaa julkaisun lopusta koh-
dasta lukuohjeet ja tulostusversio
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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 päiväkodin
ja saada yksityisen hoidon tukea. Molemmis-
sa tuki koostuu hoitorahasta ja tulosidonnai-

sesta hoitolisästä sekä mahdollisesta kuntali-
sästä. Osittaista hoitorahaa voi saada perus-
koulun 1.–2. luokalla olevan lapsen huoltaja,
jonka keskimääräinen viikoittainen työaika on
lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia.
Pienten lasten hoitojärjestelmä ja etuu-
det5

Varhaiskasvatus (lasten päivähoito)

Lasten päivähoito on kunnille kuuluva laki-
sääteinen tehtävä, josta säädetään lasten päi-
vähoidosta annetussa laissa (36/1973), jonka
nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015.
Kaikilla alle peruskouluikäisillä lapsilla on oi-
keus kunnan järjestämään päivähoitoon ko-
kopäiväisenä. Kunta voi järjestää lasten päi-
vähoidon alaan kuuluvat tehtävät itse, so-
pimuksin yhdessä muun kunnan tai muiden
kuntien kanssa, olemalla jäsenenä toimintaa
hoitavassa kuntayhtymässä, hankkimalla pal-
veluja muulta palvelujen tuottajalta tai anta-
malla palvelunkäyttäjälle palvelusetelin. Mi-
käli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat
eivät valitse kunnan järjestämää päivähoito-
paikkaa, on heillä oikeus lasten kotihoidon tai
yksityisen hoidon tukeen lasten hoidon järjes-
tämiseksi.
Varhaiskasvatus (lasten päivähoito)6

Koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä luokitellaan kou-
lutusasteisiin, jossa eteneminen edellyttää

5http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/pienten-lasten-hoitojarjestelma-ja-etuudet-
1.1.pdf

6http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/varhaiskasvatus-lasten-paivahoito-1.2-1.pdf
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yleensä alemman asteen opintojen suoritta-
mista ennen seuraavalle asteelle siirtymistä.

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu

• yhdeksän vuotta kestävästä perusope-
tuksesta, johon sisältyy oppivelvollisuus
sekä tätä edeltävästä vuoden mittaises-
ta esiopetuksesta

• perusopetuksen jälkeisestä toisen as-
teen koulutuksesta lukioissa ja amma-
tillisissa oppilaitoksissa korkea-asteen
koulutuksesta, jota annetaan ammatti-
korkeakouluissa ja yliopistoissa. Aikuis-
koulutuksesta, jota on tarjolla kaikilla
koulutusasteilla.

Kuva: Koulutusjärjestelmä7

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 mm. oppilas-
määrän 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 ker-
hotoimintaa ja hakea siihen valtionavustuk-
sia. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ta-
solta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja
nuorille järjestettävää eri taiteenalojen ope-
tusta, jota annetaan mm. musiikkioppilaitok-
sissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksis-
sa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksis-
sa. Se rahoitetaan osana kunnan peruspalve-
lujen valtionosuutta sekä opetustuntikohtai-

7http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/03/kuva_koulutusjarjestelma.pdf
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sella valtionosuudella ja sitä voivat järjestää
kunnat sekä järjestämisluvan saaneet kunta-
yhtymät ja yksityiset järjestäjät.
Esi- ja perusopetus8

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet
opiskella yliopistossa, ammattikorkeakoulus-
sa ammatillisessa koulutuksessa. Lukion op-
pimäärä on laajuudeltaan kolmevuotinen. Li-
säksi järjestetään vuoden mittaista lukiokou-
lutukseen valmistavaa koulutusta vieraskieli-
sille. Lukiokoulutuksen järjestäminen perus-
tuu järjestämislupaan, jossa ei säädellä opis-
kelijoiden määrää. Laskennallinen rahoitus
(sisältää kuntien ja valtion rahoitusosuuden)
maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka voi
olla kunta, kuntayhtymä, valtio tai muu yk-
sityinen koulutuksen järjestäjä.
Lukiokoulutus9

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen (630/1998 ja
631/1998) tarkoituksena on kohottaa ja yl-
läpitää väestön ammatillista osaamista, ke-
hittää työelämää ja vastata sen osaamis-
tarpeisiin, edistää työllisyyttä ja yrittäjyyt-
tä sekä tukea elinikäistä oppimista. Am-
matillisessa peruskoulutuksessa suoritetaan
ammatillisia perustutkintoja, joiden laajuus
on 180 osaamispistettä. Ammatillisessa lisä-
koulutuksessa suoritetaan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoja. Ammatillista koulu-
tusta voidaan järjestää oppilaitosmuotoise-
na tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutuk-
sen toteuttamistavoista (esim. lähi-, etä- ja
monimuoto-opetus) päättää koulutuksen jär-

jestäjä. Ammatillinen perustutkinto on mah-
dollista suorittaa myös näyttötutkintona, jo-
hon voidaan järjestää valmistavaa koulu-
tusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
suoritetaan aina näyttötutkintoina. Tutkin-
toon johtavan/valmistavan koulutuksen li-
säksi järjestetään myös ammatilliseen pe-
ruskoulutukseen valmentavaa koulutusta se-
kä ei-tutkintotavoitteista ammatillista lisä-
koulutusta. Ammatillisen koulutuksen jär-
jestäminen perustuu järjestämislupaan. Am-
matillisen peruskoulutuksen osalta luvassa
määrätään muun ohella koulutuksen järjes-
täjän enimmäisopiskelijamäärästä. Oppisopi-
muskoulutuksena suoritettavassa ammatilli-
sessa peruskoulutuksessa ei oppisopimusten
määrää ole rajoitettu, vaan julkinen rahoitus
määräytyy syntyneiden oppisopimusten mää-
rän mukaan. Ammatillisen koulutuksen las-
kennallinen rahoitus maksetaan koulutuksen
järjestäjälle, joka voi olla kunta, kuntayhty-
mä, rekisteröity yhteisö tai säätiö. Kunnat
osallistuvat vain ammatillisen peruskoulutuk-
sen rahoitukseen. Koulutusta voidaan järjes-
tää myös valtion oppilaitoksissa.
Ammatillinen koulutus10

Korkeakoulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalal-
la toimii 14 yliopistoa itsenäisinä julkisoikeu-
dellisina laitoksina tai säätiöinä ja 24 osa-
keyhtiömuotoista ammattikorkeakoulua. Yli-
opistojen tehtävänä on edistää vapaata tut-
kimusta sekä tieteellistä sivistystä ja an-
taa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetus-
ta. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on an-
taa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuk-
siin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivis-
tyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkea-

8http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/esi-ja-perusopetus-1.3.pdf
9http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/lukiokoulutus-1.4.pdf

10http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/ammatillinen-koulutus-1.5.pdf
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kouluopetusta ammatillisiin asiantuntijateh-
täviin sekä harjoittaa soveltavaa tutkimus-
toimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
sekä taiteellista toimintaa. Suomessa koulu-
tusjärjestelmään kuuluvista yliopistoista sää-
detään yliopistolaissa (558/2009). Ammat-
tikorkeakoululain (932/2014) mukainen toi-
minta edellyttää puolestaan valtioneuvoston
myöntämää toimilupaa. Yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen rahoituksesta päätetään
vuosittain valtion talousarviossa, jossa edel-
lisen vuoden talousarvioon otettua määrä-
rahaa korotetaan kertaluonteisia eriä lukuun
ottamatta indeksillä. Valtionrahoitus jakau-
tuu eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen kesken pääosin laskennallisesti suorittei-
den perusteella. Korkeakoulusektoreiden ra-
hoitusjärjestelmien perusrakenne on hyvin sa-
mankaltainen, mutta laskentakriteerien pai-
notukset ja osin myös sisällöt vaihtelevat nii-
den välillä tehtävien erilaisuudesta johtuen.
Korkeakoulutus11

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 sivistystyö12

Opintotuki

Opiskeluaikaista toimeentuloa tuetaan mm.
opintorahalla, opintotuen asumislisällä, opin-
tolainan valtiontakauksella ja koulumatkatu-
ella. Aikuiskoulutustukea voi saada tietyin
edellytyksin omaehtoiseen ammatilliseen kou-
lutukseen osallistuva aikuisopiskelija.

Opintotuki

Opintotukijärjestelmän tarkoituksena on
opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen.
Tavoitteena on riittävä ja kannustava opin-
totuki, jolla edistetään suunnitelmallista
ja päätoimista opiskelua ja opintoaiko-
jen lyhenemistä. Opintotukilain mukainen
opintotuki koostuu opintorahasta, opinto-
tuen asumislisästä, opintolainahyvityksestä
ja opintolainan valtiontakauksesta. Opin-
torahaa ja asumislisää maksetaan vain
opiskelukuukausilta. Opintorahan määrään
vaikuttavat mm. ikä, koulutusaste, tulot ja
asumismuoto. Verotuksessa myönnetään tie-
tyin edellytyksin opintolainavähennys. Toisen
asteen opiskelijat voivat saada koulumat-
katukea. Opiskelijaravintoloille maksetaan
harkinnanvaraista korkeakouluopiskelijoiden
ateriatukea, joka on 1,94 euroa ateriaa kohti.
Opintotuki13

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen
ammatilliseen koulutukseen osallistuva ai-
kuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa
tai toimii yrittäjänä. Edellytyksenä on, että

11http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/korkeakoulutus-1.6.pdf
12http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/vapaa-sivistystyo-1.7.pdf
13http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/opintotuki-1.8.pdf
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tuen saaja on ollut työelämässä yht. vähin-
tään 8 vuotta ja ollut nykyisen työnantajan
palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähin-
tään vuoden ennen tuettavan opiskelun al-
kua. Palkattoman opintovapaan pituuden tu-
lee yhdenjaksoisesti olla vähintään 2 kk. Tu-
kea myönnetään tutkintoon johtavaan opis-
keluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennys-
koulutukseen julkisen viranomaisen alaises-
sa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toi-
mia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana
olla päätoimisia. Tukea maksetaan yhteensä
enintään 19 kk ajalta. Tuki koostuu perus-
päivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-
osasta. Valtio rahoittaa tuesta peruspäivära-
haa vastaavan osuuden.
Aikuiskoulutustuki14

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; mm. osa-
na korkeakoulujen perusrahoitusta (käsitel-
ty osana korkeakoulujen rahoitusta), valtion
omien tutkimuslaitosten ja Suomen Akatemi-
an sekä Tekesin (käsitelty tarkemmin koko-
naisuudessa yritysten tukeminen ja EU-raken-
nerahastot) myöntämän kilpaillun rahoituk-
sen kautta ja rahoittamalla terveydenhoito-
alan tutkimusta ja kehittämistä sekä erikois-
lääkärien koulutuksen kustannuksiin myön-
nettävällä erikoisvaltionosuudella (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.

Valtioneuvosto hyväksyi 5. syyskuuta 2013
yleisistunnossaan tutkimuslaitosten ja tut-
kimusrahoituksen kokonaisuudistusta koske-
van periaatepäätöksen, jonka toimeenpanoa
seuraamaan ja ohjaamaan valtioneuvoston
kanslia on asettanut 10.10.2013 ministerioh-
jausryhmän. Periaatepäätöksessä on määri-
telty tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituk-
sen uudistuksen toimenpidekokonaisuudet ja
täsmennetty kunkin vastuuministeriöt. Val-
tioneuvoston kanslia huolehtii toimeenpa-
non kokonaiskoordinaatiosta ja toimeenpa-
non seurannasta. Uudistuksen toimenpideko-
konaisuuksia ovat rakenteelliset uudistukset
ja tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset
sekä uudistuksen toimeenpano ja seuranta.
Uudistus toteutetaan 2014–2017. Varsinai-
nen arviointi käynnistyy alkuvuodesta 2017 ja
se toteutetaan siten, että tulokset ovat käy-
tettävissä viimeistään loppuvuodesta 2018.

Lisätietoa uudistuksesta löytyy hankkeen ko-
tisivuilta sekä periaatepäätöksestä:
Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoi-
tuksen kokonaisuudistushankkeen kotisivu15

Periaatepäätös tutkimuslaitosten ja tut-
kimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta

14http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/aikuiskoulutustuki-1.9.pdf
15http://vnk.fi/tula
16http://vnk.fi/documents/10616/1034423/vnp-valtion-tutkimuslaitosten-ja-tutkimusrahoituksen-

kokonaisuudistukseksi-05092013.pdf/ae74f7b4-1150-4d45-a6c9-009d33426f93
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5.9.201316

Valtion tutkimuslaitosten toteuttaman tut-
kimustoiminnan lisäksi valtio rahoittaa tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa
Suomen Akatemian ja Tekesin myöntämin
avustuksin. Myös ministeriöillä on käytettä-
vissä eri tarkoituksiin kohdennettuja kehittä-
misrahoja, joilla hankitaan myös tutkimusta.
Tällaisista esimerkkejä ovat mm. opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan koulutuk-
sen kehittämiseen varatut rahat (29.10.20,
29.20.21, 29.30.21 ja 29.40.20).
Valtion sektoritutkimus17

Tutkimusrahoitus OKM:n hallinnona-
lalla

OKM:n hallinnonalan tutkimusrahoitus
muodostuu Suomen Akatemian myöntä-
mästä tutkimusrahoituksesta, tutkimusinf-
rastruktuurien rahoituksesta ja strategisen
tutkimuksen rahoituksesta, avustuksina ja-
ettavista tieteen veikkausvoittovaroista sekä
rahoitusosuuksista kansainvälisille tutkimus-
infrastruktuuriorganisaatioille, joille kullekin

on oma määrärahansa. Suomen Akatemian
kautta rahoitetaan korkeatasoista kilpailuun
perustuvaa tutkimusta, jota toteutetaan
pääasiassa yliopistoissa. Veikkausvoittova-
roin rahoitetaan mm. tiedeinstituuttien,
tutkimuslaitosten, tieteellisten seurojen ja
yhdistysten toimintaa sekä Kotimaisten
kielten keskusta ja yksityisten arkistojen
toimintaa.
Tutkimusrahoitus OKM:n hallinnonalalla18

Terveydenhuoltoalan tutkimus ja ke-
hittäminen

Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehit-
täminen19

Erityisvaltionosuudella korvattava
lääkärikoulutus

Erityisvaltionosuudella korvattava lääkäri-
koulutus20

17http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-sektoritutkimus-1.10.pdf
18http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tutkimusrahoitus-OKMn-hallinnonalalla-

1.11.pdf
19http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/terveydenhuoltoalan-tutkimus-ja-

kehittaminen-1.12.pdf
20http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/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. Valtio
osallistuu toiminnan rahoittamiseen osoitta-
malla valtionosuutta ja -avustuksia mm. kun-
nille ja järjestöille. Rahoituksen lähteenä ovat
sekä yleiskatteiset budjettivarat että veik-
kausvoittovarat.

Liikunta

Liikunnan tukemisen tavoitteena on mm.
edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua se-
kä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää
väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea
lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikun-
nan avulla. Liikuntamäärärahat osoitetaan
pääosin veikkaus- ja raha-arpajaisten voitto-
varoista. Valtio osoittaa rahoitusta sekä valti-
onosuutena että harkinnanvaraisina valtiona-
vustuksina mm. liikuntajärjestöjen yleisavus-
tuksiin, liikuntapaikkojen perustamishankkei-

siin ja kuntien liikuntatoimeen.
Liikunta21

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 mm. Museovirasto ja Kansallisgalle-
ria. Kokonaisuuteen kuuluvat myös valtion-
osuudet ja –avustukset museoille sekä jär-
jestöille ja kansalaisyhteiskunnan toimijoille
tarkoitetut avustukset. Rahoitusta myönne-
tään sekä veikkausvoittovaroista että yleisis-
tä budjettivaroista. Viime vuosina tähän ko-
konaisuuteen on kohdistunut useita muutok-
sia. Vuonna 2014 Museoviraston kiinteistö-
omaisuus siirrettiin osana valtion kiinteistö-
omaisuuden hallinnan keskittämistä Senaat-
ti-kiinteistöille ja Metsähallitukselle, ja Valti-
on taidemuseo muutettiin julkisoikeudellisek-
si säätiöksi, Kansallisgalleriaksi.
Museot ja kulttuuriperintö22

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.

21http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/liikunta-2.1.pdf
22http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/museot-ja-kulttuuriperinto-2.2.pdf
23http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kirjastot-2.3.pdf
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Kirjasto23

Nuorisotyö

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuorten
kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten
aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaa-
lista vahvistamista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja. Nuorisotyötä toteutta-
vat kunnat, useat järjestöt ja valtakunnal-

liset nuorisokeskukset. Valtio tukee näiden
toimintaa osoittamalla kunnille valtionosuut-
ta ja valtionavustuksia eri toimijoille. Ra-
hoitusta kohdennetaan mm. nuorisotyöhön
ja -politiikkaan liittyvään tutkimukseen, kan-
sainväliseen nuorisoyhteistyöhön, nuorisotilo-
jen rakentamiseen, peruskorjaamiseen sekä
varustamiseen, nuorten työpajatoimintaan ja
etsivään nuorisotyöhön. Veikkausvoittovarat
ovat keskeinen rahoituksen lähde.
Nuorisotyö24

24http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/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 erillistä
käyttötarkoitukseltaan määrätyistä valtiona-
vustuksista. Valtion rahoituksen ja sen mitoi-
tuksen taustalla on periaatetasolla erityisesti
perustuslaista johdettu ns. rahoitusperiaate,
jonka mukaan valtion tulee säätäessään kun-
nille lakisääteisiä tehtäviä samalla varmistaa
tehtävien hoitamisen edellyttämät voimava-
rat. Rakenteellisesti valtionosuusjärjestelmäs-
sä on kaksi erillistä osaa, kustannus- ja tar-
ve-erojen tasaus sekä kuntien tulopohjan ta-
saus.

Valtio tukee taloudellisesti kuntien yhdisty-
mistä korvaamalla kunnille niitä välttämättö-
miä kustannuksia, joita aiheutuu mm. kun-
tien yhdistymisestä sekä tähän liittyvästä pal-
velujärjestelmän kehittämisestä. Lisäksi val-
tionavustuksella kompensoidaan yhdistyvien
kuntien mahdollisia valtionosuusmenetyksiä.

Valtionosuus kuntien peruspalveluihin

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjes-
telmän kautta valtio korvaa kunnille osittain
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista se-
kä esi- ja perusopetuksen antamisesta (eräin
poikkeuksin) aiheutuvia kustannuksia. Valti-
onosuusjärjestelmän soveltamisalasta, mää-
räytymisperusteista ja hallinnosta säädetään
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-
netussa laissa (1704/2009). Valtionosuusjär-
jestelmä on luonteeltaan laskennallinen ja
yleiskatteinen. Kuntakohtainen valtionosuus
ei määräydy yksittäisen kunnan todellisten
kustannusten perusteella vaan lähinnä pal-
velujen keskimääräisiä tuotantokustannuksia
ja kunnittaisia olosuhdetekijöitä kuvaavien
määräytymisperusteiden mukaisesti. Yleise-
nä lähtökohtana valtionosuusrahoituksen mi-
toituksessa on perustuslaista johdettava ns.
rahoitusperiaate, jonka mukaan valtion tu-
lee riittävästi osallistua kuntien lakisääteisten
tehtävien kustannusten rahoitukseen. Valti-
onosuusjärjestelmään sisältyvä kuntien väli-
nen tulopohjan tasaus pohjautuu kuntien ve-
rotuloihin (verotuloihin perustuva valtiono-
suuksien tasaus).
Valtionosuus kuntien peruspalveluihin25

Kuntien yhdistymisen taloudellinen
tuki

Kuntarakennemuutosten edistämiseksi val-
tio korvaa kunnille erillisellä käyttötarkoi-
tukseen sidotulla avustuksella niitä välttä-

25http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtionosuus-kuntien-peruspalveluihin-3.1.pdf
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mättömiä kustannuksia, joita aiheutuu mm.
kuntien yhdistymisestä sekä tähän liittyväs-
tä palvelujärjestelmän kehittämisestä. Lisäk-
si valtionavustuksella kompensoidaan yhdis-
tyvien kuntien mahdollisia valtionosuusme-
netyksiä, mikä osaltaan vähentää kuntara-
kennemuutoksiin liittyviä taloudellisia ongel-
mia. Avustusten tarkemmat myöntämispe-
rusteet säädetään pääosin kuntarakennelais-
sa (1698/2009), minkä lisäksi avustuksia
voidaan erillislain (1408/2010) perusteella
myöntää eräille kaupunkiseuduille selvitysme-
nettelystä aiheutuviin kustannuksiin.
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki26

Rahapeliyhtiöt ja budjetista makset-
tavat tuet järjestöille

Rahapelejä toimeenpanevat Suomessa kol-
me julkisen vallan valvomaa rahapeliyhteisöä,
jotka ovat Veikkaus Oy (omistajana Suo-
men valtio), Raha-automaattiyhdistys (julki-
soikeudellinen yhdistys) ja Fintoto Oy (omis-
tajana hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen
keskusjärjestö). Rahapeleistä kertyvät tuotot
käytetään yleishyödyllisen toiminnan tukemi-
seen eli urheilun ja liikuntakasvatuksen, tie-

teen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen se-
kä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edis-
tämiseen. Totopelien tuotto käytetään hevos-
kasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.

Kolmen erillisen rahapeliyhteisön rahapelitoi-
minnat on tarkoitus yhdistää vuoden 2017
alusta lukien. Uudella perustettavalla yhtiöllä
olisi tämän jälkeen yksinoikeus toimeenpan-
na rahapelejä Suomessa. Rahapelitoiminnan
tuotto käytettäisiin nykyiseen tapaan yleis-
hyödyllisiin tarkoituksiin.

Taulukkoon tuet järjestöille ja yleishyödylli-
sille järjestöille on koottu valtion budjetista
maksettavat tuet järjestöille. Järjestöjen jä-
senmaksut, EU-jäsenmaksu sekä rahapeliyh-
tiöiden tuet on kuitenkin käsitelty erikseen.

Rahapeliyhtiöt

Rahapeliyhtiöt27

Tuet järjestöille ja yleishyödyllisille
yhteisöille

Tuet järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöil-
le28

26http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kuntien-yhdistymisen-taloudellinen-tuki-
3.2.pdf

27http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/rahapeliyhtiot-3.3.pdf
28http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/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 ns. mil-
joonapiirin 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

Pääministeri Sipilän hallituskauden yksi
sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste on
ennaltaehkäisyssä. Hallituskauden tavoit-
teeksi on asetettu vahvistaa terveyden edistä-
mistä ja varhaista tukea poikkihallinnollises-
ti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämäs-
sä sekä kaventaa terveys- ja hyvinvointiero-
ja. Kunnilla on vastuu hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisestä alueillaan, sote-uudistuk-
sen myötä vuodesta 2019 alkaen hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämistyöstä vastaavat
myös maakunnat. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistoimet tulevat jatkossakin toteutu-
maan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluis-
sa lähellä asiakasta. Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen tehostamisen perusajatukse-
na on, että kuntia, maakuntia, sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluntuottajia sekä vä-
estöä kannustetaan osana kansallista ohjaus-
ta tekemään hyvinvointia ja terveyttä edistä-

29http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen-
4.1.pdf
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viä päätöksiä ja valintoja.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen29

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 mm. lastensuo-
jelussa, mielenterveystyössä, päihdetyössä ja
ikäihmisten hoidossa, mutta myös yleisem-
min terveydenhuollossa.
Ehkäisevät palvelut30

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan kunnan
järjestämää väestön terveydentilan seuran-
taa, terveyden edistämistä ja erilaisia pal-
veluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuo-
tetaan pääosin terveyskeskuksissa, joita on
noin 160. Terveyskeskusten tehtävänä on ter-
veysneuvonta, yleiset terveystarkastukset ja
seulontatutkimukset, neuvolatoiminta, kou-
lu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveys-
huolto, hammashuolto, sairaanhoito, kotisai-
raanhoito ja osa mielenterveyspalveluista.
Perusterveydenhuolto31

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.
Työterveyshuolto32

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

30http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/ehkaisevat-palvelut-4.2.pdf
31http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/perusterveydenhuolto-4.3.pdf
32http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tyoterveyshuolto-4.4.pdf
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eivät järjestä päällekkäistä toimintaa lääkin-
nällisen kuntoutuksen osalta.
Kuntoutus33

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 ns. miljoonapiirin pohjalta. Sairaanhoito-
piireissä voi olla myös muita sairaaloita, jot-
ka tuottavat erikoissairaanhoidon perustason
palveluita.
Erikoissairaanhoito34

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 lääkekuluista,
lääkärinpalkkioista (yksityislääkäri ja yksityi-
nen hammaslääkäri), tutkimuksesta ja hoi-
dosta, matkakuluista terveydenhuoltoon se-
kä kuntoutuspalveluista.

Sairausvakuutuksen rahoitus koostuu v. 2016

työnantajien sairausvakuutusmaksusta (35
%), palkansaajien ja yrittäjien päiväraha-
maksusta (13 %), palkansaajien, yrittäjien
ja etuudensaajien sairaanhoitomaksusta (27
%), valtion sairaanhoitovakuutusosuudesta
(22 %) sekä valtion osuudesta vähimmäis-
määräisistä päivärahoista ja yrittäjien työter-
veyshuollosta (yhteensä 3 %).

Lääkekorvaukset

Sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan kor-
vausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmis-
teista ja perusvoiteista, jotka on mää-
rätty lääkemääräyksellä sairauden hoitoon
(sairausvakuutuslaki 1224/2004). Korvauk-
sen saaminen edellyttää aina, että Lääkkei-
den hintalautakunta (Hila) on hyväksynyt
tuotteelle korvattavuuden. Lääkekorvaukset
rahoitetaan palkansaajien vakuutusmaksuil-
la (55 %) ja valtion rahoitusosuudella (45
%). Korvauksen saaminen edellyttää, että
lääkettä käytetään annostusohjeen mukaises-
ti ja tuotetta ostetaan enintään 3 kk kerral-
laan, mahdollisimman edullisina pakkausko-
koina. Jos kustannukset korvattavista lääk-
keistä kalenterivuoden aikana ylittävät vuo-
tuisen omavastuuosuuden eli lääkekaton, saa
loppuvuoden lääkekustannukset 2,50 euron
lääkekohtaisella omavastuulla. Vuonna 2016
lääkekaton määrä on 610,37 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-

33http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kuntoutus-4.5.pdf
34http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/erikoissairaanhoito-4.6.pdf
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valmiste kuuluu viitejärjestelmän piiriin ja sen
hinta on viitehintaa kalliimpi, Kelan korvaus
lasketaan viitehinnasta.
Lääkekorvaukset35

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 %) ja valtion rahoi-
tusosuudella (45 %).
Matkakorvaukset36

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 %) ja valtion rahoitusosuu-
della (45 %).
Lääkäripalkkiot- ja hammaslääkäripalkkiot37

35http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/laakekorvaukset-4.7.pdf
36http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/matkakorvaukset-4.8.pdf
37http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/laakaripalkkiot-ja-hammaslaakaripalkkiot-

4.9.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 sosi-
aalipalveluina on järjestettävä mm. sosiaali-
työtä, sosiaaliohjausta, sosiaalista kuntoutus-
ta, perhetyötä, kotipalvelua, kotihoitoa, asu-
mispalveluja, laitospalveluja, liikkumista tu-
kevia palveluja, päihdetyötä, mielenterveys-
työtä, kasvatus- ja perheneuvontaa ja lap-
sen ja vanhemman välisten tapaamisten val-
vontaa. Sosiaalipalvelujen keskeisimpien asi-
akasryhmien palveluja ovat vanhustenhuolto,
vammaispalvelut sekä lastensuojelu.

Lisäksi kunnallisina sosiaalipalveluina on huo-
lehdittava myös mm. kehitysvammaisten eri-
tyishuollosta, vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimista, toi-
meentulotuen antamisesta, kuntouttavasta
työtoiminnasta, päihdehuollon palveluista se-
kä opiskeluhuollon järjestämisestä sen mu-
kaan kuin niistä erikseen säädetään erityis-
laeissa.

Vanhuspalvelut

Vanhustenhuollon tavoitteena on ikäänty-
neen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toi-
mintakyvyn turvaaminen. Vanhustenhuollon
palveluista säädetään tarkemmin yleisen so-
siaalihuoltolain ohella erityislakina sovelletta-
vassa laissa ikääntyneen väestön toimintaky-
vyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista eli ns. vanhuspalvelulaissa.
Vanhuspalvelut38

Vammaispalvelut

Vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi
sekä kotona asumisen ja liikkumisen turvaa-
miseksi on useita sosiaalihuollon erityispalve-
luja. Näistä palveluista säädetään tarkemmin
sosiaalihuoltolain lisäksi säädetyissä erityisla-
eissa.
Vammaispalvelut39

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-
tys. Lastensuojelun tarkemmasta sisällöstä ja
palveluista säädetään lastensuojelulaissa.
Lastensuojelu40

38http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/vanhuspalvelut-5.1.pdf
39http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/vammaispalvelut-5.2.pdf
40http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/lastensuojelu-5.3.pdf
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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 vähimmäismääräiset
kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1
%-osuuden vanhempainpäivärahamenoista ja
osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työ-
terveyshuollon menoista.

Kelan toimeenpanemat vammaisetuudet ovat
osa kansaneläkevakuutuksen etuuksia. Kan-
saneläkevakuutuksen kulut rahoittaa koko-
naan valtio. Muita kansaneläkevakuutuksen
etuuksia (mm. kansaneläke, takuueläke, eläk-
keensaajan asumistuki) käsitellään kohdissa
”Eläkkeet” ja ”Asumis- ja toimeentulotuet”.

Valtiokonttori maksaa sotainvalidien ja mui-
den asepalveluksessa vammautuneiden ja sai-
rastuneiden sekä heidän omaistensa sotilas-
vammakorvaukset sotilasvammalain nojalla.
Sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoi-
tolaitosten kustannuksiin osoitetut määrära-
hat rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen
voittovaroin.

Sairauspäivärahat ja kuntoutusrahat

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 kolmen kuukauden aikana esim.
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 kuntoutusrahat 41

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 asepal-
veluksessa tai niihin rinnastettavissa olosuh-
teissa aiheutunut ruumiinvamma, sairaus tai
kuolema. Myös vammasta tai sairaudesta
jäänyt pysyvä haitta sekä tarpeellinen hoi-
to ja lääkitys oikeuttavat korvaukseen, sa-
moin korvattujen vammojen vaikutuksesta il-

41http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/sairauspaivarahat-ja-kuntoutusrahat-5.4.pdf
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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 kuntoutus- ja hoito-
laitosten käyttökustannuksiin maksetaan hoi-
topäivä- ja hoitokäyntikertahinnoista Valti-
okonttorin laitosten kanssa tekemän sopi-
muksen perusteella. Kustannukset rahoite-
taan RAY:n voittovaroin.
Sotilasvammakorvaukset ja sotainvalidikun-
toutus42

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 vammaistuki on tarkoitettu
lapselle, joka sairauden tai vamman takia on
vähintään kuusi kuukautta hoidon, huolenpi-
don ja kuntoutuksen tarpeessa niin, että se
sitoo perhettä enemmän kuin samanikäisen
terveen lapsen hoito. Lisäksi hoidon tulee ai-
heuttaa erityistä rasitusta.

16 vuotta täyttäneen vammaistuki on tarkoi-

tettu vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle
henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt
vähintään vuoden ajan. Lisäksi sairauden tai
vamman tulee aiheuttaa haittaa, avuntarvet-
ta, ohjauksen tai valvonnan tarvetta ja/tai
erityiskustannuksia.

Eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu
vammaiselle tai pitkäaikaisesti sairaalle elä-
keläiselle, jonka toimintakyky on heikenty-
nyt vähintään vuoden ajan ja jolle sairaus
tai vamma aiheuttaa viikoittain avuntarvet-
ta, ohjauksen ja valvonnan tarvetta tai eri-
tyiskustannuksia.

Vammaisetuuksien kustannukset maksaa val-
tio.
Kelan vammaisetuudet43

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
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-

42http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/sotilasvammakorvaukset-ja-
sotainvalidikuntoutus-5.5.pdf

43http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kelan-vammaisetuudet-5.6.pdf
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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 maatalousy-
rittäjien vuotuisesta eläkemenosta osan, jota
ei saada katettua kyseisten eläkelakien mu-
kaisilla vakuutusmaksuilla ja sijoitusten tuo-
tolla. Vuonna 2016 valtion osuuden maata-
lousyrittäjien eläkemenoista arvioidaan ole-
van n. 79 %. Yrittäjien eläkemenoista valtion
osuus on v. 2016 arviolta n. 10 %. Valtio osal-
listuu myös merimieseläkelain mukaan vakuu-
tettujen työeläkkeiden rahoittamiseen mak-
samalla kolmanneksen eläkemenosta.
Valtion osallistuminen yrittäjien ja merimies-
ten eläkemenoihin44

Kansaneläke, takuueläke ja eläkkeen-
saajan asumistuki

Kansaneläkettä maksetaan henkilölle, joka ei
saa lainkaan työeläkettä tai työeläke jää pie-

neksi. Edellytyksenä on, että henkilö kuuluu
Suomen sosiaaliturvaan ja on asunut Suo-
messa vähintään 3 vuotta 16 vuoden iän täyt-
tämisen jälkeen. Kansaneläkkeen täysi määrä
v. 2016 on 634,30 euroa/kk. Avio- tai avolii-
tossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevien
eläkkeen määrä on 562,62 euroa/kk. Kansan-
eläke pienenee työeläkkeen kasvaessa.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henki-
lölle vähimmäiseläkkeen (766,85 euroa/kk),
jos henkilön yhteenlaskettu eläketulo ennen
verotusta on yht. enintään 766,85 euroa/kk.
Tuloraja ja vähimmäiseläke jäävät kuiten-
kin pienemmäksi silloin, kun eläkkeensaaja
on varhentanut vanhuuseläkkeelle siirtymi-
sen. Takuueläkkeen suuruuteen vaikuttavat
kaikki muut eläkkeet Suomesta ja ulkomailta.
Täyden takuueläkkeen saavat vain ne, joilla
ei ole mitään muita eläkkeitä. Muut eläkkeet
vähennetään takuueläkkeen täydestä määräs-
tä sataprosenttisesti. Takuueläke vaikuttaa
asumistukeen ja perheen mahdollisesti saa-
maan toimeentulotukeen samoin kuin muut-
kin 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 eläkkeensaajan
asumistuki45

Perhe ja lapset

Yhteiskunta tasaa erilaisilla taloudellisilla tu-
kimuodoilla ja lastenhoitojärjestelyillä kus-
tannuksia, joita perheille lapsista aiheutuu.

44http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-osallistuminen-yrittajien-ja-
merimiesten-elakemenoihin-5.7.pdf

45http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kansanelake-takuuelake-ja-elakkeensaajan-
asumistuki-5.8.pdf
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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-
vuotiaista lapsista, jotka asuvat Suomessa
(lapsilisälaki 796/1992). Lapsilisän määrä on
porrastettu ja kasvaa sen mukaan, onko lapsi
perheen ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs
tai viides lapsi. Viidennestä lapsesta eteen-
päin tuen määrä lasta kohden pysyy saman-
suuruisena. Määrään vaikuttavat ne lapset,
joista on oikeus saada lapsilisää. Korotukset
voidaan laskea vain silloin, kun kaikki lapsili-
sät myönnetään samalle henkilölle.
Lapsilisät46

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 isyyt-
tä ole vahvistettu tai lapsi on adoptoitu il-

man kumppania. Vuonna 2016 täyden elatus-
tuen määrä lasta kohden on 154,77 euroa/kk.
Vuosittain elatustukea maksetaan n. 114 600
lapsesta.
Elatustuki47

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 n. 4 kk. Erityisäitiysrahaa maksetaan
tilanteessa, jossa äiti joutuu työssään alttiik-
si säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuval-
le taudille. Tällöin töistä voi jäädä pois heti,
kun raskaus on todettu. Isyysraha on tarkoi-
tettu henkilölle, joka hoitaa alle 2-vuotiasta
biologista lastaan tai alle 7-vuotiaana adop-
toitua lastaan, jonka adoptiosta on alle kaksi
vuotta. Isä voi pitää vapaata yhteensä enin-
tään 54 arkipäivää eli n. 9 viikkoa. Tästä 1–
18 arkipäivää eli 3 viikkoa voi olla kotona äi-
din kanssa samaan aikaan. Loput vapaasta
isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhempain-
rahan saaminen on loppunut. Vanhempain-
raha on tarkoitettu vanhemmalle, joka hoi-
taa pientä lastaan tai alle 7-vuotiaana adop-
toitua lastaan. Vanhempainrahan hakemises-
ta vanhemmat voivat sopia keskenään. Van-
hempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli n.
puoli vuotta. Tukien määrä lasketaan yleensä
työtulojen mukaan. Valtio rahoittaa vähim-
mäismääräiset päivärahat. Vuosilomakustan-
nuskorvauksella tasataan vanhempainpäivä-
rahakaudelta työnantajille aiheutuvia vuosi-
lomakustannuksia. Se rahoitetaan vakuutus-
maksuin.
Vanhempainpäivärahat ja vuosilomakustan-

46http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/lapsilisat-5.9.pdf
47http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/elatustuki-5.10.pdf
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nuskorvaus48

Perhe-eläke

Valtio tukee perheitä lähiomaisen kuoltua
maksamalla heille perhe-eläkettä. Suomes-
sa on kaksi toisiaan täydentävää lakisää-
teistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoita-
ma perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän per-
he-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansait-
semaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan
toimeenpanemaan perhe-eläkkeeseen kuulu-
vat leskeneläke ja lapseneläke. Kelan leskene-
läkettä maksetaan vain alle 65–vuotiaalle les-
kelle. Työeläkelakien mukaisella leskeneläk-
keellä sen sijaan ei ole ikärajaa.

Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada per-
he-eläkettä samaan aikaan sekä Kelasta että
työeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Kaik-
kia perhe-eläkkeitä voi hakea Kelan kautta.
Lesken edunjättäjä on kuollut aviopuoliso.
Alaikäisen lapsen edunjättäjä on kuollut äi-
ti, isä tai muu huoltaja.
Perhe-eläke49

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-vuotias
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 viisi työpäi-
vää. Työttömyyspäivärahaa maksetaan enin-
tään 500 työttömyyspäivältä. Ikääntyneille
työttömille päivärahaa voidaan maksaa sen
jälkeenkin niin sanotuilta lisäpäiviltä. Ansio-
päivärahaa maksetaan muutoin samoin pe-
rustein kuin peruspäivärahaa, mutta ansio-
päiväraha edellyttää työttömyyskassan jäse-
nyyttä. Ansiopäivärahaa haetaan siltä työt-
tömyyskassalta, 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 työttömyystur-
van rahoitukseen rahoittamalla työttömyys-
päivärahasta peruspäivärahaa vastaavan
osuuden ja kulukorvaukset. Loput rahoite-
taan työttömyyskassojen rahoitusosuudella
(5,5 %) ja työntekijöiden ja työnantajien
vakuutusmaksuilla. Työmarkkinatuen rahoit-

48http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/vanhempainpaivarahat-ja-
vuosilomakustannuskorvaus-5.11.pdf

49http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/perhe-elake-5.12.pdf
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tavat valtio ja kunnat. Vuodesta 2015 lukien
kuntien rahoitusvastuu yli 300 päivää työ-
markkinatukea saaneiden tuesta on 50 % ja
yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden
tuesta 70 %.
Työttömyyspäiväraha50

Vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää
työntekijän työssä jaksamista ja tarjota
työttömälle työnhakijalle mahdollisuus saa-
da määräaikaisen työn avulla työkokemusta.
Työnantaja ja työntekijä sopivat työntekijän
vuorotteluvapaasta. Vuorotteluvapaan kesto
on 100–360 päivää. Edellytyksenä oleva työ-
historiavaatimus on 16 vuotta. Vuorottelu-
vapaata ei voi aloittaa enää sen kalenteri-
kuukauden päättymisen jälkeen, kun vuorot-
telija täyttää 60 vuotta. Yläikärajaa koske-
vaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta ennen
vuotta 1957 syntyneisiin.

Vuorotteluvapaan ajaksi on palkattava sijai-
nen, joka on ollut työttömänä työnhakijana
TE-toimistossa vähintään 90 päivää vuorot-
teluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kk ai-
kana, tai alle 30-vuotias äskettäin ammatti-
tai korkeakoulututkinnon suorittanut henki-
lö tai henkilö, joka vuorotteluvapaan alkaes-
sa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Työ-
töntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin,
joista vuorottelija on lähtenyt.

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.

Vuorottelukorvaus51

Asumis- ja toimeentulotuet

Asumistuen tarkoituksena on kompensoi-
da pienituloisten ruokakuntien asumiskustan-
nuksia. Tukea voidaan maksaa vuokra-, asu-
misoikeus- ja omistusasunnossa asuville. Asu-
mistuen toimeenpanosta vastaa Kela.

Toimeentulotuki turvaa viimesijaisena tuke-
na vähintään perustuslaissa tarkoitetun vält-
tämättömän toimeentulon. Myös perustoi-
meentulotuen toimeenpanoa ollaan siirtä-
mässä kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017
alusta lukien.

Asumistuki

Yleistä asumistukea myönnetään vuokra-,
asumisoikeus- ja omistusasunnoissa asuvien
pienituloisten asumismenojen kompensoimi-
seksi. Tukea myönnetään 80 % ruokakun-
nan bruttotulojen mukaan määräytyvän pe-
rusomavastuuosuuden ylittävistä asumisme-
noista. Pienituloisimmilla, noin puolella tuen-
saajista, ei ole perusomavastuuta. Yksin asu-
villa täysimääräiseen tukeen oikeuttava tu-
loraja vastaa työmarkkinatuen tai peruspäi-
värahan tasoa. Ruokakunnan muodostavat
asunnossa asuvat henkilöt.

Hyväksyttävien enimmäisasumismenojen
määrää tarkistetaan vuosittain Tilastokes-
kuksen vuokrien vuosimuutosta kuvaavalla
indeksillä. Asumistuen omavastuuosuudet
ja hyväksyttävät hoitomenotasot on sidottu
kansaneläkeindeksin muutokseen. Vuonna
2015 asumistukea arvioidaan maksettavan
217 000 ruokakunnalle. Keskimääräinen

50http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tyottomyyspaivarahat-5.13.pdf
51http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/vuorottelukorvaus-5.14.pdf
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maksettava tuki on arviolta 314 euroa/kk.
Asumistuki52

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki turvaa viimesijaisena tuke-
na vähintään perustuslaissa tarkoitetun vält-
tämättömän toimeentulon. Toimeentulotuki
jakautuu perustoimeentulotukeen, täydentä-
vään toimeentulotukeen ja ehkäisevään toi-
meentulotukeen. Perustoimeentulotuki muo-
dostuu jokapäiväisen toimeentulon kattavas-
ta perusosasta ja muista perusmenoista, jois-
ta keskeisimmät ovat tarpeellisen suuruise-
na hyväksyttävät asumismenot ja terveyden-
huoltomenot. Tuki on tarveharkintaista, ja
sen rahoittavat valtio ja kunnat.
Toimeentulotuki53

Maahanmuutto, pakolaiset ja turva-
paikanhakijat

Tavoitteena on pitää maahanmuutto Suo-
meen hallittuna. Maahanmuuttovirasto käsit-
telee ulkomaalaisten maahantuloon ja oleske-
luun liittyviä asioita sekä Suomen kansalai-
suuden myöntämistä. Turvapaikanhakijoiden
vastaanottoa hoidetaan sekä valtion vastaan-
ottokeskuksissa että ostopalveluina. Maahan-
muuttajien kotoutumista suomalaiseen yh-
teiskuntaan edistetään kotouttamistoimilla.

Maahanmuutto, pakolaisten ja turva-
paikanhakijoiden vastaanottoproses-
sin menot

Maahanmuuttopolitiikka ja maahanmuuton
hallinta on pitkälti EU-politiikkaa, mikä lin-
kittyy pitkälti myös mm. EU:n ulkosuhdepoli-
tiikkaan ja EU:n ulkorajojen vahvistamiseen.
EU on kohdannut erityisesti viime aikoina
merkittäviä haasteita hallitsemattoman maa-
hanmuuton johdosta. Maahanmuuttoon, pa-
kolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanot-
toon ja hakemusten käsittelyyn liittyviä me-
noja on SM:n, OM:n ja UM:n hallinnonaloil-
la.

SM:n hallinnonalalla Maahanmuuttovirasto
käsittelee mm. ulkomaalaisten maahantuloon
ja oleskeluun liittyviä asioita. Turvapaikanha-
kijoiden vastaanottoa hoidetaan valtion vas-
taanottokeskuksissa sekä ostopalveluina kun-
tien, järjestöjen ja yhteisöjen sekä yksityisten
toimijoiden ylläpitämissä keskuksissa. Vuosit-
tainen pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut
750 henkilöä, v. 2014-2015 se oli 1050 hen-
kilöä. Pakolaiskiintiö on päätetty valtion ta-
lousarvion yhteydessä, momentilla 26.40.21.
Maahanmuutto, pakolaisten ja turvapaikan-
hakijoiden vastaanottoprosessin menot54

Kotoutuminen

Kotoutumista edistetään erityisesti maahan-
muuttajille tarjottavalla kotoutumiskoulutuk-
sella sekä koulutusjärjestelmän sisällä maa-
hanmuuttajille tarjottavilla valmistavilla /
valmentavilla koulutuksilla sekä tutkintota-
voitteisella ammatillisella koulutuksella. Maa-
hanmuuttajien kotoutumiskoulutuksella pyri-

52http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/asumistuki-5.15.pdf
53http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/toimeentulotuki-5.16.pdf
54http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Maahanmuutto-pakolaisten-ja-

turvapaikanhakijoiden-vastaanottoprosessin-menot-5.17.pdf

27



tään edistämään kotoutumista ja pääsyä työ-
elämään tai jatkokoulutukseen. Koulutus si-
sältää suomen tai ruotsin opintoja sekä työ-
elämä- ja yhteiskuntataitojen opiskelua sekä
ammatillisesti suuntautuneita opintoja. Kou-
lutus voidaan räätälöidä opiskelijan taidot tai
alueen työmarkkinatarpeet huomioiden. Kou-
lutusta hankkivat ELY-keskukset osana työ-
voimakoulutusta. Keskihinta on ollut n. 33,9
euroa/päivä. Vuonna 2015 koulutusta han-
kittiin 1,57 milj. opiskelijatyöpäivää ja koulu-
tuksen aloitti n. 12 500 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 erillis-
tä valtionavustusta. Maahanmuuttajien luki-
okoulutukseen valmistava koulutuksella pyri-

tään mm. lisäämään maahanmuuttajien mää-
rää lukiokoulutuksessa, koska maahanmuut-
tajat ovat aliedustettuina lukiokoulutuksessa.
Koulutusjärjestelmän sisällä maahanmuutta-
jille tarjottavalla ammatilliseen peruskoulu-
tukseen valmentavalla koulutuksella (valma)
ja opiskeluvalmiuksia parantavilla opinnoilla
(opva) pyritään vahvistamaan opiskelijoiden
opetuskielen taitoa ja parantamaan opiske-
luvalmiuksia sekä tukemaan siirtymistä tut-
kintotavoitteiseen koulutukseseen (valma) ja
mahdollistamaan näyttötutkinnon suoritta-
minen (opva).

Kuntiin sijoittumisen jälkeen kunnille makse-
taan pakolaisista ja turvapaikanhakijoista las-
kennallista korvausta sekä korvataan todelli-
sia mm. toimeentulo- sekä sosiaali- ja tervey-
denhuollon erityiskustannuksia ja tulkkausta.
Kotoutuminen55

55http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/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, takauksia
tai yrityksille suunnattuja verohelpotuksia [12
Verotuet56]. Valtio harjoittaa pääomasijoi-
tustoimintaa mm. Suomen Teollisuussijoitus
Oy:n, Tekes Pääomasijoitus Oy:n ja Finnvera
Oyj:n toiminnan ja sijoitusohjelmien kautta.
Finnvera luopuu pääomasijoitustoiminnasta
siirtymäajan jälkeen Tekesin pääomasijoitus-
toiminnan vakiintuessa. Tekes Pääomasijoi-
tus Oy:n rahastosijoituksiin voi sisältyä tu-
kielementti, jos yhtiö käyttää sijoituksissaan
esim. ns. epäsymmetristä voitonjakoa.

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 Tekesin myöntämillä
avustuksilla ja lainoilla. Avustuksia myönne-
tään tutkimuksellisiin projekteihin sekä suu-
rille että pk-yrityksille ja tutkimuslaitosten
sekä korkeakoulujen elinkeinoelämää hyödyt-
täviin tutkimushankkeisiin. Lainoja myönne-
tään lähinnä pk-yrityksille tuotteita ja me-
netelmiä kehittävään tki-toimintaan sekä pi-
lotointi- ja demonstraatiohankkeisiin (myös
suurille yrityksille). EU:n ja kansallisilla ra-
kennerahastovaroilla toteutetaan Suomen ra-
kennerahasto-ohjelmaa.

Kansainvälistymisavustukset

Yrityksille maksetaan avustuksia niiden kan-
sainvälistymistä tukeviin hankkeisiin. Lisäk-
si tuetaan mm. Finpron toimintaa yritys-
ten kansainvälistämisessä, Suomen matkai-
lumaakuvan edistämisessä ja Suomeen suun-
tautuvien investointien edistämisessä.
Kansainvälistymisavustukset57

Pääomasijoitukset yritysten kasvuun

Valtio toimii pääomasijoittajana usean eri si-
joitusohjelman kautta. Suomen teollisuussi-
joitus Oy hallinnoi v. 2014 perustettua kasvu-
rahoitusohjelmaa, joka sisältää Kasvurahas-
tojen rahasto II:n (Tesin osuus 60 milj. eu-
roa) ja Tesin suorat sijoitukset kansainvä-
listyviin kasvuyrityksiin (30 milj. euroa/vuosi

56http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/93/article-13453
57http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kansainvalistymisavustukset-6.1.pdf
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2014–2017), sekä Uudistuva teollisuus -sijoi-
tusohjelmaan (Tesi 100 milj. euroa). Tekes
Pääomasijoitus Oy sijoittaa po-sijoitusrahas-
toihin osittain asymmetrisellä voitonjakoperi-
aatteella 20 milj. euroa/vuosi. Finnvera Oyj:n
suoria sijoituksia pääomitetaan 5 milj. eurol-
la/vuosi 2014–2017. Kaikissa on tarkoitukse-
na vivuttaa yksityistä riskipääomaa mukaan
niin, että valtio on vähemmistösijoittaja.
Pääomasijoitukset yritysten kasvuun58

Viennin rahoitus

Valtion tarjoaman viennin rahoituksen pää-
asialliset välineet ovat vientitakuut, luotto-
muotoinen viennin rahoitus ja korontasaus.
Suurin osa suomalaisista vientihankkeista to-
teutuu ilman valtion tarjoamia välineitä, mut-
ta erityisesti suurissa investointitavarahank-
keissa, joissa lisäksi on pitkä takaisinmaksuai-
ka tai korkea kaupallinen tai maariski, valtion
vientitakuut ja viennin rahoituksen muut vä-
lineet ovat kysyttyjä. Viennin rahoituksen ta-
kuu- ja rahoitusvaltuuksia on nostettu finans-
sikriisin jälkeen huomattavasti viimeksi kesäl-
lä 2014 (takuut 12,5 mrd. eurosta 17 mrd.
euroon ja rahoitus 3 mrd. eurosta 7 mrd. eu-
roon).
Viennin rahoitus59

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

Määrärahalla korvataan Finnvera Oyj:lle sen
myöntämistä lainoista ja takauksista tulevia
tappioita. Korvauksella mahdollistetaan ris-
kipitoisempienkin hankkeiden rahoitusta, eri-

tyisesti alkaville yrityksille ja syrjäisemmille
alueille, joilla tappiokorvausprosentti on suu-
rempi. Finanssikriisin jälkeen tappiokorvaus-
prosenttia on korotettu, viimeksi 2015 alusta,
jotta Finnvera voisi myöntää rahoitusta elin-
kelpoisiin mutta riskiltään kohonneisiin hank-
keisiin tai pk-yrityksiin. Luottotappiokorvauk-
sia maksetaan vuosittain keskimäärin 50–60
milj. euroa, mutta summa voi nousta nope-
asti suurien yksittäisten tappiokorvausten re-
alisoituessa.
Finnvera Oyj:n luotto- ja takaustappioiden
osittainen korvaaminen60

TKI-toiminnan rahoitus

Valtio rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja in-
novaatiotoimintaa, koska sillä on positiivi-
sia ulkoisvaikutuksia osaamisen leviämisen
kautta, ja korjatakseen markkinapuutteita ra-
hoituksen saannissa. Tki-toimintaa rahoite-
taan erityisesti Tekesin myöntämillä avustuk-
silla ja lainoilla. Avustuksia myönnetään pk-
ja suuryritysten tutkimuksellisiin projekteihin
sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen elin-
keinoelämää hyödyttäviin tutkimushankkei-
siin. Lainoja myönnetään lähinnä pk-yrityk-
sille tuotteita ja menetelmiä kehittävään tki-
toimintaan. Jos projekti epäonnistuu, laina
tai osa siitä voidaan jättää perimättä.
Tki-toiminnan rahoitus61

EU:n rakennerahastot

Suomen rakennerahasto-ohjelmalla pyritään
tukemaan pk-yritysten kilpailukykyä, uuden
tiedon ja osaamisen tuottamista ja hyödyntä-

58http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/paaomasijoitukset-yritysten-kasvuun-6.2.pdf
59http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/viennin-rahoitus-6.3.pdf
60http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/finnvera-oyjn-luotto-ja-takaustappioiden-

osittainen-korvaaminen-6.4.pdf
61http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tki-toiminnan-rahoitus-6.5.pdf
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mistä, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta,
koulutusta, ammattitaitoa ja elinikäistä op-
pimista sekä sosiaalista osallisuutta ja köy-
hyyden torjuntaa. Horisontaalisena tavoittee-
na on mm. vähähiilisen talouden edistäminen.
EU:n rahoitusosuus on 50 % ja kansallinen
rahoitusosuus 50 %, jonka arvioidaan jakau-
tuvan valtion ja kuntien osuuksiin suhteessa
75/25. Ohjelmarahalla tuetaan yritysten, yh-
teisöjen ja julkisyhteisöjen (esim. korkeakou-
lujen) ohjelman tavoitteita tukevia hankkeita.
Lisäksi momentilta rahoitetaan Eurooppalai-
sen alueellisen yhteistyön (EAY) ja Euroop-
palaisen naapuruuden välineen rajayhteistyö-
osion (ENI CBC) -ohjelmia sekä vähävarai-
simmille suunnatun eurooppalaisen avun ra-
hastosta osarahoitettua toimenpideohjelmaa
(entinen ruoka-apu).
Eu:n rakennerahastot62

Työvoimapalvelut

Työvoimapalveluita järjestävät TE-toimistot.
Keskeisiä henkilöasiakaspalveluja ovat mm.
työnvälitys, ammatinvalinta- ja uraohjaus ja
työvoimakoulutus. Yrityksille, työnantajille ja
alkaville yrittäjille tarjotaan mm. työnvälitys-
tä, tieto- ja neuvontapalveluita ja starttira-
haa. Palkkatukea voidaan maksaa työnan-
tajalle työttömän työnhakijan työllistämisek-
si. Työvoimakoulutuksena tarjotaan aikuisille
ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta ja
kotoutumiskoulutusta.

TE-toimistot

TE-toimistojen tehtävänä on mm. edistää
työvoiman saatavuutta ja työllisyyttä, tarjo-
ta julkisia työvoimapalveluja ja yrityspalvelui-

hin liittyvää neuvontaa sekä edistää maahan-
muuttajien kotoutumista. Keskeisiä henkilöa-
siakaspalveluja ovat työnvälitys, ammatinva-
linta ja uraohjaus, työvoimakoulutus, omaeh-
toinen opiskelu työttömyysetuudella, valmen-
nus, kokeilu, palkkatuki sekä muut työllisty-
mistä tukevat palvelut. Yrityksille ja työnan-
tajille tarjottavia työvoima- ja yrityspalvelui-
ta ovat työnvälitys, tieto- ja neuvontapalve-
lut, palkkatuki, työhönvalmentajan palvelut,
yhteishankintakoulutus ja maksulliset yritys-
toiminnan kehittämispalvelut. Alkavaa yrittä-
jyyttä tuetaan tieto- ja neuvontapalveluilla,
yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edelly-
tysten arvioinnilla, uravalmennuksella, työko-
keilulla, yrittäjäkoulutuksella ja starttirahalla.
TE-toimistoja on 15, ja niillä on 104 toimi-
pistettä ja henkilöstöä 2900 htv.
TE-toimistot63

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksena tarjotaan aikuisille
ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta ja
kotoutumiskoulutusta. Ammatillisesta koulu-
tuksesta suuri osa on näyttötutkintojärjestel-
mään perustuvaa tutkintotavoitteista koulu-
tusta. Lisäksi tarjotaan työnhakijoiden ja työ-
markkinoiden tarpeisiin perustuvaa lisä- ja
täydennyskoulutusta.
Työvoimakoulutus64

Palkkatuettu työ

TE-toimisto voi tietyillä ehdoilla myöntää
työnantajalle palkkatukea työttömän työnha-
kijan työllistämiseksi. Tarkoituksena on pa-
rantaa työttömän ammatillista osaamista ja
edistää työllistymistä. Tukena maksetaan 30,

62http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/eun-rakennerahastot-6.6.pdf
63http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/te-toimistot-6.7.pdf
64http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tyovoimakoulutus-6.8.pdf

31



40, 50 tai eräissä tapauksissa jopa 100
% palkkauskustannuksista. Tukea voidaan
myöntää yhteisölle, kunnalle tai muulle työn-
antajalle (seurakunta tai kotitalous). Valtion
virastolle voidaan myöntää palkkauskustan-
nukset kokonaan, enintään 3100 euroa/kk.
Palkkatuettu työ65

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

Maatalouden tulotuet ovat osa viljelijätu-
kien kokonaisuutta, joka koostuu tulotuista
ja maatalouden ympäristöstä huolehtimiseen
sekä eläinten hyvinvointiin kannustavista toi-
mista. Maatalouden tulotuet ovat joko koko-
naan kansallisesti rahoitettuja (maa- ja puu-
tarhatalouden kansallinen tuki) tai kokonaan
EU-rahoitettuja (EU-tulotuki) tai kansallises-
ti ja EU:n osarahoittamia (luonnonhaittakor-

vaukset). EU-osarahoitteiset tulotuet kuulu-
vat Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman toimenpiteisiin. Tulotukien tavoit-
teena on edistää maatalouden kannattavuut-
ta ja kilpailukykyä sekä mahdollistaa kotimai-
sen ruoantuotannon säilyminen. Lisäksi pyri-
tään vaikuttamaan viljelijöiden saamaan yrit-
täjätuloon ja sitä kautta mm. investointiha-
lukkuuteen ja tuotannon jatkumiseen. Tulo-
tukea voidaan maksaa esim. viljelypinta-alan
tai kotieläinten vuotuisen määrän perusteel-
la. Esim. luonnonhaittakorvausta maksetaan
vuosittain pinta-alaperusteisesti alueesta ja
tuotantosuunnasta riippuen 217–302 euroa
peltohehtaarilta (tuki nousee pohjoista koh-
ti). Korvaustasot alenevat portaittain 150 ha
ja 300 ha ylittävän peltoalan osalta.

Kokonaan kansallisesti rahoitettujen tulo-
tukien maksamismahdollisuuksia rajoittavat
EU:n päätökset tukijärjestelmien soveltami-
sesta. Kokonaan EU-rahoitteisen tulotuen
määrä määräytyy EU:n Suomelle osoitta-
man rahoituksen perusteella. EU:n rahoitus-
kehykset on määritelty kaudelle 2014–2020.
EU-osarahoitteisten tukien rahoitus määräy-
tyy Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman (2014–2020) rahoituksen mukai-
sesti. Kansallinen rahoitusosuus on 58 % ja
EU-rahoitusosuus 42 %.
Maatalouden tulotuet66

Ympäristö- ja eläinten hyvinvointikor-
vaukset

Eläinten hyvinvointikorvaukset, ympäristö-
korvaukset, luonnonmukainen tuotanto ja ei-
tuotannolliset investoinnit ovat Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelman (2014–
2020) EU-osarahoitteisia toimenpiteitä. Nii-
den tavoitteena on maatalous- ja puutar-

65http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/palkkatuettu-tyo-6.9.pdf
66http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/maatalouden-tulotuet-6.10.pdf
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hatuotannon harjoittaminen kestävästi siten,
että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyis-
tä vähemmän, luonnon monimuotoisuus ja
maatalouden kulttuurimaisemien säilyminen
turvataan ja tuotannon harjoittamisen edelly-
tykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavälil-
lä. Vuosittaiset eläinten hyvinvointikorvauk-
set ovat €/eläinyksikkö. Ympäristökorvauk-
set ja luonnonmukaisen tuotannon tuet ovat
pinta-alaperusteisia (€/ha/vuosi).

EU:n kokonaan rahoittamiin suoriin tukiin
kuuluvan viherryttämistuen tavoitteena on
ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomioon
ottaminen EU:n maatalouspolitiikassa aiem-
paa voimakkaammin.
Ympäristö- ja eläinten hyvinvointikorvauk-
set67

Maatalouden rakennetuet

Maatalouden rakennetukien tavoitteena on
edistää maatalouden kannattavuutta ja kil-
pailukykyä sekä mahdollistaa kotimaisen ruu-
antuotannon säilyminen nykytasolla. Aloitus-
tuessa tavoitteena on lisäksi kannustaa alal-
le uusia nuoria yrittäjiä ja helpottaa tilanpi-
don aloittamiseen liittyvää taloudellista taak-
kaa. Maatalouden rakennetuet ovat osa Man-
ner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman
(2014–2020) kokonaisuutta. Rakennetuissa
käytettävinä olevat tukimuodot ovat inves-
tointiavustukset, nuorten viljelijöiden aloitta-
misavustukset, korkotuki sekä lainatakauk-
set. Aloittamisavustukset ja osa investoin-
tiavustuksista on osarahoitteisia (EU:n osa-
rahoitusosuus on 42 %). Näitä täydenne-
tään kansallisesti Maatilatalouden kehittä-
misrahastosta (Makera) rahoitettavilla avus-

tuksilla. Korkotuki ja lainatakaukset ovat ko-
konaan kansallisesti rahoitettuja.
Maatalouden rakennetuet68

Alueellinen ja paikallinen maaseudun
kehittäminen

Ohjelmakaudella 2014–2020 Manner-Suo-
men maaseudun kehittämisohjelmasta rahoi-
tetaan maaseudun yritystoiminnan, palvelu-
jen, kylien sekä elinkeinotoiminnan ja in-
novaatioiden kehittämiseen, koulutukseen ja
tiedonvälitykseen sekä Leader-toiminnalla to-
teutettavaan paikalliseen kehittämiseen liitty-
viä toimia. Rahoitus toteutetaan ELY-keskus-
ten myöntäminä yritystukina sekä paikallisi-
na, alueellisina, alueiden välisinä, valtakun-
nallisina ja kansainvälisinä hankkeina.
Alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittä-
minen69

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 pää-
tetään asetuksella. Tuettavia toimenpiteitä
ovat taimikon varhaishoito, nuoren metsän-
hoito, terveyslannoitus, juurikäävän torjunta,

67http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/ymparisto-ja-elainten-hyvinvointikorvaukset-
6.11.pdf

68http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/maatalouden-rakennetuet-6.12.pdf
69http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/alueellinen-ja-paikallinen-maaseudun-
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suometsänhoito, metsätien tekeminen ja yk-
sityistien peruskorjaus, ympäristötuki ja met-
säluonnon hoito. Laki kestävän metsätalou-
den määräaikaisen rahoituslain muuttamises-
ta (227/2016) tuli voimaan 18.4.2016. Juu-
rikäävän torjunta jäi pois tuettavista toimen-
piteistä ja terveyslannoituksen tukemista ra-
joitettiin aikaisempaan nähden.

Aikaisempi kestävän metsätalouden rahoitus-
laki (1094/1996) on kumottu 1.2.2015 ja sen
nojalla on maksettu yksityismetsätaloudelle
rahoitusta tukina ja lainoina, myös energia-
puun korjuutukea pienpuun energiakäyttöön.
Kestävän metsätalouden tukijärjestelmä70

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
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 n. 74
milj. euroa. Kansallinen vastinrahoitus on n.
67 milj. euroa (Manner-Suomi n. 63 milj. eu-

roa ja Ahvenanmaan maakunta n. 3,5 milj.
euroa).
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto71

Riista- ja kalatalous

Riistanhoitomaksulla (33 euroa/vuosi) ylläpi-
detään riistahallintoa, mikä on välillistä val-
tionhallintoa. Hirvenkaatoluvilla rahoitetaan
hirvieläinten aiheuttamia vahinkoja. Suurpe-
tojen aiheuttamat vahingot on korvattu vii-
me vuosina täysimääräisenä (n. 8,5 milj. eu-
roa vuodessa). Uusi kalastuslaki tuli voimaan
1.1.2016.
Riista- ja kalatalous72

Maatalousyrittäjien lomituspalvelu

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-vakuu-
tetut maatalousyrittäjät. Lomituspalveluja
voi saada maatalousverotuksen piiriin kuu-
luvan kotieläintalouden tai kasvinviljelyn
harjoittamiseen. Lomituspalvelujen johdosta,
ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa STM.
Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpano-
vastuu on lain mukaan Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksella (Mela). Mela vastaa paikal-
lishallinnon järjestämisestä kuntien kanssa
tekemillään toimeksiantosopimuksilla.

Maatalousyrittäjien lomitukset rahoitetaan
valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistu-
vat kustannuksiin sijaisapu- ja maksullisen lo-

70http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kestavan-metsatalouden-tukijarjestelma-
6.14.pdf

71http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/euroopan-meri-ja-kalatalousrahasto-6.15.pdf
72http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/riista-ja-kalatalous-6.16.pdf
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mituksen maksuin.
Maatalousyrittäjien lomituspalvelu73

Energia

Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan
energian tuotantoa kattamaan 38 % ener-
gian loppukäytöstä v. 2020. Päästökauppa-
järjestelmän tulisi ohjata vähäpäästöisempiin
energiamuotoihin, mutta koska sen ohjaus-
vaikutus ei ole ollut vielä riittävää, uusiutu-
van energian tuotantoa tuetaan energiatuel-
la ja uusiutuvan energian tuotantotuella (ns.
syöttötariffi). Energiatuella tavoitellaan sen
lisäksi energiatehokkuutta ja energian tuo-
tannon ympäristöhaittojen vähentämistä.

Energiatuki

Energiatuesta myönnetään investointitukea
uusiutuvan energian hankkeisiin, energiate-
hokkuusinvestointeihin sekä energian tuotan-
non tai käytön ympäristöhaittojen vähentä-
miseen. Rahoituskohteina ovat esim. pienet
lämpökeskukset ja aurinkosähköhankkeet se-
kä yritysten ja kuntien kiinteistöihin ja teol-
lisiin prosesseihin liittyvät energiatehokkuu-
denparantamishankkeet. Tukiprosentit ovat
olleet 15–25 %. Keskimääräinen tuki on vii-
me vuosina ollut 50 000–60 000 euroa/han-
ke.
Energiatuki74

Tuulivoimalla tuotetun sähkön tuke-
minen

Tuulivoimalla tuotettua sähköä tuetaan ns.
syöttötariffilla, jota maksetaan kullekin voi-
malaitokselle enintään 12 vuoden ajan. Tuu-
livoiman syöttötariffina maksetaan tavoite-
hinta 83,50 euroa/MWh (31.12.2015 saak-
ka 103,50 euroa) vähennettynä sähkön mark-
kinahinnalla. Tuulivoiman tukijärjestelmään
hyväksytään voimaloita 2500 MVA:n rajaan
asti.
Tuulivoimalla tuotetun sähkön tukeminen75

Metsähakkeella tuotetun sähkön tu-
keminen

Metsähakkeella tuotettua sähköä tuetaan ns.
syöttötariffilla, jota maksetaan kullekin voi-
malaitokselle enintään 12 vuoden ajan. Säh-
kön tuottajalle maksetaan päästöoikeuden
hinnan ja turpeen veron mukaan muuttuvaa
tuotantotukea. Lisäksi kaasutinta käyttävälle
metsähakesähkön tuottajalle maksetaan tu-
peen veron mukaan muuttuva kaasutinpree-
mio.
Metsähakkeella tuotetun sähkön tukeminen76

Liikenne

Valtion vastuulla on maantielain (503/2005),
rautatielain (304/2011) sekä vesilain
(587/2011) perusteella pitää väyläverkko
liikennöitävässä kunnossa. Tätä varten vara-
taan vuosittain harkinnanvaraista rahoitusta
maantie-, rautatie- ja vesitieyhteyksien yl-

73http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/maatalousyrittajien-lomituspalvelu-6.17.pdf
74http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/energiatuki-6.18.pdf
75http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tuulivoimalla-tuotetun-sahkon-tukeminen-

6.19.pdf
76http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/metsahakkeella-tuotetun-sahkon-tukeminen-

6.20.pdf
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läpitoon. Liikenneverkkoa kehitetään myös
elinkeinoelämän kuljetuksia ja väestön liik-
kumistarpeita palvelevilla investoinneilla.
Valtion harkinnanvaraisella joukkoliikenne-
tuella edistetään alueellisen ja paikallisen
liikenteen kehittymistä. Tavoitteena on
kilpailukykyinen joukkoliikenne kaupunkiseu-
duilla ja välttämätön liikkumistarpeiden pal-
velutaso koko maassa. Kauppamerenkulkua
tuetaan meriliikenteessä käytettävien alusten
kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain
mukaisella tuella, jolla edistetään Suomen
kauppalaivaston myönteistä kehitystä.

Valtion väylänpito

Perusväylänpidolla pidetään olemassa oleva
verkko päivittäin liikennöitävässä kunnossa.
Perusväylänpidossa priorisoidaan pääministe-
ri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti liiken-
neverkon päivittäisen liikennöitävyyden vaa-
timat toimet sekä tulevina vuosina korjausve-
lan kasvun pysäyttäminen ja sen hallittu vä-
hentäminen elinkeinoelämän tarpeet huomi-
oiden. Perusväylänpitoon tarkoitettu määrä-
raha on momentilla 31.10.20 (Perusväylänpi-
to). Määrärahasta suunnataan vuonna 2016
maanteille 57 %, rataverkkoon 33 % ja vesi-
väyliin 9 %.

Liikenneverkon kehittämisen tavoitteena on
parantaa liikenneverkon palvelutasoa elinkei-
noelämän kuljetuksia sekä väestön liikku-
mistarpeita ja niiden muutoksia vastaavaksi.
Liikenneinvestoinnit pohjautuvat useimmiten
alueellisiin liikennejärjestelmäsuunnitelmiin ja
strategioihin. Hankkeet ovat olleet suuria lii-
kennemääriä palvelevia, talouskasvua tuke-
via sekä kustannushyötysuhteeltaan parhai-
ta hankkeita. Liikenneverkon kehittämisen

määrärahat jakautuvat momenteille 31.10.77
(Väyläverkon kehittäminen), 31.10.78 (Eräät
väylähankkeet) ja 31.10.79 (Elinkaarirahoi-
tushankkeet).
Valtion väylänpito77

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 yksityis-
auton 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 liiken-
teeseen78

Kauppamerenkulun tukeminen

Kauppamerenkulkuun suunnattavien tukien
merenkulkupoliittisena tavoitteena on turva-
ta mm. Suomen kauppalaivaston myönteinen

77http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-vaylanpito-6.21.pdf
78http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-tuet-alueelliseen-ja-paikalliseen-

liikenteeseen-6.22.pdf
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kehitys, varustamojen elinvoimaisuus ja kil-
pailukykyisyys sekä suomalaisten merenkul-
kijoiden työllisyys ja huoltovarmuus. Lakisää-
teinen (L 1277/2007) työvoimakustannustu-
ki (miehistötuki) maksetaan kaikille Suomen
kauppa-alusluettelossa oleville lasti- ja mat-
kustaja-aluksille työvoimakustannusten alen-
tamiseen. Alusinvestointien ympäristötukea
myönnetään harkinnanvaraisena avustuksena
alusten ympäristöperusteisiin investointeihin.
Tavoitteena on toimia taloudellisena ohjaus-
keinona normiohjauksen tukena sekä tukea
ympäristöystävällisen teknologian käyttöön-
ottoa ja kaupallistamista. Tukiohjelma päät-
tyy vuoden 2020 lopussa.

Alukset maksavat väylämaksua, kun ne saa-
puvat ulkomailta Suomeen tai alus saapuu
suomalaisesta satamasta toiseen suomalai-
seen satamaan (1122/2005). Maksun suu-
ruus riippuu alustyypistä (lastialus, matkus-
taja-alus, risteilyalus jne.), jääluokasta (aluk-
sen jäissä kulkuominaisuuksista) sekä aluk-
sen koosta. Maksujen mitoituksen perustee-
na on ollut kustannusvastaavuus, jonka vuo-
sittaiseen toteutumiseen vaikuttaa liikenteen
määrä ja talven ankaruus. Väylämaksut on
kuitenkin puolitettu vuosiksi 2015 – 2018.
Puolittamisen tavoitteena on ollut mm. vä-
hentää merenkulun 2015 voimaan tulleiden
rikkirajoitusten kielteisiä vaikutuksia.
Kauppamerenkulun tukeminen79

79http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kauppamerenkulun-tukeminen-6.23-1.pdf
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7 Ympäristön- ja luonnonsuojelu

Ympäristövahinkojen torjuntaan varaudu-
taan riittävällä öljyn- tai kemikaalionnetto-
muuden torjuntakalustolla ja käyttövalmiu-
den ylläpidolla. Luonnonsuojelualueiden han-
kinnalla pyritään pysäyttämään luonnon mo-
nimuotoisuuden köyhtyminen toimeenpane-
malla luonnonsuojeluohjelmia ja hankkimalla
alueita luonnonsuojelutarkoituksiin.

Ympäristövahinkojen torjunta

Ympäristön pilaantumisen torjunnalla pyri-
tään vähentämään mahdollisesta merellä ta-
pahtuvasta öljy- tai kemikaalivuodosta aiheu-
tuvan suurvahingon vaikutuksia varautumalla
ennalta torjuntaan riittävällä torjuntakalus-
tolla ja -valmiudella. Torjuntavalmius merel-
lä perustuu öljyntorjuntaan soveltuvien mo-
nitoimialusten käyttöön. Torjuntaan osallis-
tuvat monet tahot, tärkeimpinä SYKE, meri-
voimat ja Rajavartiolaitos. Monitoimialuksia
on käytössä yhteensä 21 kappaletta, joiden

lisäksi pelastuslaitoksilla on lähes sata venet-
tä, joita voidaan käyttää öljyntorjuntaan saa-
ristossa, rannikkoalueilla ja sisävesillä. Viime
vuosina kalustoa on kasvatettu merkittävästi,
mitä on tukenut määräaikaisesti korotettu öl-
jysuojamaksu, jolla on voitu rahoittaa monia
kalustohankintoja öljysuojarahaston (ÖSRA)
kautta. Suurten alusten öljyntorjuntavalmiu-
teen on varattu n. 0,2 milj. euroa / alus /
vuosi.
Ympäristövahinkojen torjunta80

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 1996–2014
on valtion omistukseen hankittu alueita luon-
nonsuojelutarkoituksiin yhteensä n. 252 600
ha ja perustettu yksityisiä suojelualueita kor-
vausta vastaan kaikkiaan 171 400 ha. Vuo-
teen 2025 ulottuvalla METSO-ohjelmalla py-
ritään suojelemaan 96 000 ha metsäisiä elin-
ympäristöjä. Tällä hetkellä tavoitteesta noin
puolet on toteutettu.
Luonnonsuojelualueiden hankinta81

80http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/ymparistovahinkojen-torjunta-7.1.pdf
81http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/luonnonsuojelualueiden-hankinta-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. Verotuet82

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-
det83

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 uudisasuntorakentami-
seen pyritään parantamaan asuntomarkkinoi-
den toimintaa sekä lisäämään kohtuuhintais-
ta asuntotarjontaa pieni- ja keskituloisille ko-
titalouksille. Tuettavia asumismuotoja ovat
lähinnä vuokra- ja asumisoikeusasuminen, ja
tuotannon painopiste on suurissa kasvukes-
kuksissa. Korkotukilainojen tuki on laskennal-
lisesti nykyarvossa 6 000–8 000 euroa/asun-
to, kun korkotaso-oletuksena käytetään 4
prosenttia. Vuonna 2015 korkotukivaltuutta
käytettiin yhteensä n. 1169 milj. euroa. Kor-
kotuettuja asuntoja aloitettiin 7 700 kappa-
letta. Tukien ja avustuksien myöntäjänä toi-
mii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA).
Valtion tuet uudisasuntorakentamiseen84

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-

82http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/93/article-13453
83http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/93/article-13446
84http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-tuet-uudisasuntorakentamiseen-

8.1.pdf
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tyisryhmiin kuuluville henkilöille soveltuvien
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa
sekä tuetaan ko. ryhmien asuntojen kor-
jauksia sekä asuinrakennusten jälkiasennus-
hissien rakentamista ja muiden liikkumises-

teiden poistamista.
Valtion tuet erityisryhmien asuntotarjonnan
parantamiseen ja ikääntyneiden kotona asu-
misen tukemiseen85

85http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-tuet-erityisryhmien-asuntotarjonnan-
parantamiseen-ja-ikaantyneiden-kotona-asumisen-tukemiseen-8.2.pdf

40



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 yksittäises-
sä asiassa oikein. Siten ne toteuttavat kansa-
laisten oikeusturvaa. Oikeudenkäyntimenet-
telystä säädetään laissa ja tuomioistuimilla
on ratkaisupakko. Tuomioistuimia on yht. 45
kpl: 27 käräjäoikeutta, 5 hovioikeutta, 6 hal-
linto-oikeutta (sekä Ahvenanmaan hallinto-
tuomioistuin), 4 erityistuomioistuinta (mark-
kinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus
ja valtakunnanoikeus), korkein oikeus ja kor-
kein hallinto-oikeus. Käräjäoikeudet käsitte-
levät rikos-, riita- ja hakemusasioita, ja rat-
kaisusta voi valittaa hovioikeuteen. Hovioi-
keuden ratkaisuun voi hakea muutosta kor-
keimmasta oikeudesta, jos tämä antaa va-
litusluvan. Hallinto-oikeudet käsittelevät vi-
ranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja
sen päätökseen voi hakea muutosta korkeim-
masta hallinto-oikeudesta. Tuomioistuinlai-
toksen määrärahatarpeeseen vaikuttavat en-
nen muuta niihin saapuvien asioiden määrä
ja laatu. Menorakenne muodostuu keskeisel-
tä osin henkilöstön palkkausmenoista.
Tuomioistuimet86

Oikeusapu

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilöl-
le, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeu-
dellisessa asiassa ja joka taloudellisen ase-
mansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan
sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeus-
apua annetaan hakemuksesta korvauksetta
tai omavastuuosuutta vastaan hakijan talou-

86http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/tuomioistuimet-9.1.pdf
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dellisen aseman perusteella. Yleinen edunval-
vonta hoitaa niiden henkilöiden etua ja oi-
keutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairau-
den, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse
pitää huolta taloudellisista asioistaan. Mää-
rärahatarpeeseen vaikuttavat keskeisesti saa-
puvien asioiden ja valitusten sekä päämies-
ten määrä ja laatu. Menorakenne muodostuu
suurimmalta osin palkkausmenoista. Tehtä-
vän luonteen takia palveluverkon tulee olla
koko maan kattava. Julkisen oikeusavun ja
yleisen edunvalvonnan tarvetta lisäävät hei-
kentyneestä taloustilanteesta aiheutuva syr-
jäytyminen ja väestön ikääntyminen. Lisäksi
erityisesti julkisen oikeusavun tarvetta lisää-
vät kansainvälistä suojelua hakeneiden turva-
paikanhakijoiden määrän kasvu.

Kuluttajariitalautakunta antaa kirjallisia rat-
kaisusuosituksia kuluttajien ja elinkeinohar-
joittajien välisiin sekä asuntoa koskeviin yksi-
tyisten välisiin erimielisyyksiin.
Oikeusapu87

Syyttäjälaitos

Syyttäjälaitokseen kuuluvat Valtakunnan-
syyttäjänvirasto keskusvirastona, 10 alueellis-
ta syyttäjänvirastoa sekä Ahvenanmaan maa-
kunnansyyttäjänvirasto. Syyttäjän tehtävänä
on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun to-
teuttamisesta hänen käsiteltävänään olevis-
sa asioissa. Määrärahatarpeeseen vaikuttavat
keskeisesti syyttäjälaitokseen saapuvien asioi-
den määrä ja laatu. Syyttäjälaitoksen menot
muodostuvat suurimmalta osin palkkausme-
noista. Juttujen määrän ei oleteta olennaises-
ti kasvavan jatkossa, mutta niiden vaativuu-
den kasvu lisännee työmäärää.
Syyttäjälaitos88

Ulosottolaitos

Ulosottolaitokseen kuuluvat Valtakunnan-
voudinvirasto keskusvirastona, 21 ulosotto-
virastoa sekä Ahvenanmaan maakunnanvou-
dinvirasto. Ulosoton tavoitteena on tehokas
velkojen perintä niin, että asianosaisten oi-
keusturvasta huolehditaan. Tavallisimmin on
kyse rahasaatavien perinnästä, ja tietyt saa-
tavat (kuten verot ja eräät vakuutusmaksut)
voidaan periä ilman tuomioistuimen päätös-
tä. Ulosoton kohteena ovatkin usein vero-
velat. Ulosotto on säädetty viranomaistehtä-
väksi ja käytettäviä perintäkeinoja ovat mm.
maksukehotuksen lähettäminen sekä tulon ja
omaisuuden ulosmittaus. Ulosmitattu omai-
suus voidaan myydä. Vuonna 2015 ulosoton
perimistulos oli 1 090 milj. euroa, josta val-
tion saamisia oli n. 40 %. Ulosottoon saapui
2,6 milj. asiaa v. 2015. Vuosittain ulosotos-
sa on ollut viime vuosina n. 540 000 velal-
lista. Valtiolle tuloutettavien ulosottomaksu-
jen määrä vastaa n. 70 % ulosottovirastojen
kokonaismenoista. Määrärahatarpeeseen vai-
kuttavat keskeisesti ulosottoon saapuvien asi-
oiden ja velallisten määrä ja laatu. Ulosotto-
asioiden ja velallisten hoitamisen menoraken-
ne muodostuu suurimmalta osin palkkaus-
menoista. Palkkausmenoihin vaikuttaa kihla-
kunnanulosottomiehillä oleva tulospalkkaus.
Ulosottomaksuista säädetään asetuksella.

Konkurssiasiamiehen toimisto on konkurssi-
pesien hallinnon valvontaa hoitava virano-
mainen.
Ulosottolaitos89

87http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/oikeusapu-9.2.pdf
88http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/syyttajalaitos-9.3.pdf
89http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/ulosottolaitos-9.4.pdf
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Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen perustehtävä on
yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangais-
tusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeu-
den toimeenpano. Rikosseuraamuslaitokses-
sa on keskushallintoyksikkö, kolme rikosseu-
raamusaluetta, valtakunnallinen täytäntöön-
panoyksikkö ja rikosseuraamusalan koulutus-
keskus. Rikosseuraamusalueilla ovat aluekes-
kukset, arviointikeskukset, vankilat ja yhdys-
kuntaseuraamustoimistot. Vankiloita on 26
ja yhdyskuntaseuraamustoimistoja 15. Mää-
rärahatarpeeseen vaikuttavat keskeisesti lai-
tosrakenteet sekä vankien ja yhdyskunta-
seuraamusasiakkaiden määrä. Vankien mää-
rään vaikuttavat yleinen rikollisuuskehitys
(ml. uusintarikollisuus) ja erityisesti lainsää-
däntötoimet. Vankilukua on pyritty alenta-
maan tietoisin lainsäädäntötoimin, ottamal-
la käyttöön vankeudelle vaihtoehtoisia yhteis-
kunnassa suoritettavia seuraamuksia. Rikos-
seuraamuslaitoksen toimintamenorakenne ja-
kautuu seuraavasti: henkilöstömenot 55 %,
muut toimintamenot 25 % ja toimitilamenot
20 %. Toimitilamenojen osuus on virastojen
keskimääräisiä toimitilamenoja selvästi suu-
rempi, sillä vankilaverkosto muodostuu eri-
tyiskiinteistöistä.
Rikosseuraamuslaitos90

Poliisitoimi ja yleinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus sisältää valtion turval-
lisuuden ja kansalaisille tarjottavat sisäisen
turvallisuuden palvelut. Käytännössä turval-
lisuus sisältää mm. varautumista ja valmius-
suunnittelua sekä ennaltaehkäisevää toimin-
taa. Poliisin, Rajavartiolaitoksen, palo- ja
pelastustoimen, hätäkeskuslaitoksen ja osin
Tullin toiminnan tavoitteena on maan sisäi-

sen turvallisuuden ylläpito. Keskeinen sisäi-
sen turvallisuuden väline on ns. PTR-yhteis-
työ (poliisi, Tulli, Rajavartiolaitos). Muut-
tuva turvallisuus- ja toimintaympäristö ko-
rostaa rajat ylittävän yhteistyön merkitys-
tä. EU:n sisäisen turvallisuuden painopisteitä
ovat vakava ja järjestäytynyt rikollisuus, ter-
rorismi ja väkivaltainen radikalisoituminen,
tietoverkkoja koskevat uhat (kyberturvalli-
suus), rajaturvallisuus sekä kriisi- ja katast-
rofivalmius.

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 Keskusrikospolii-
si ja Poliisiammattikorkeakoulu. Paikallispo-
liisi koostuu 11 poliisilaitoksesta. Suojelupo-
liisin hallinnollinen asema muuttui 1.1.2016,
jolloin se siirtyi Poliisihallituksen alaisuudes-
ta suoraan sisäministeriön alaiseksi tulosoh-
jatuksi virastoksi.

Poliisin toimintamenoista maksetaan poliisin
eri menot, ml. investoinnit ja poliisikoulutus.
Momentille tuloutetaan mm. lupamaksuja.
Poliisille myönnettävän kokonaismäärärahan
puitteissa sisäministeriö ja poliisihallitus voi-
vat pitkälti kohdentaa myönnetyt määrärahat
harkintansa mukaan. Viime vuosina on ol-
lut käynnissä poliisin rakenteita uudistavia ns.
Pora -hankkeita. Maasta poistamis- ja nouto-
kuljetuksia varten sekä Kejo -hankkeen (kent-
täjohtamisjärjestelmä) menoja varten on eril-

90http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/rikosseuraamuslaitos-9.5.pdf
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linen rahoitus. Poliisi saa käyttöönsä myös
EU:n sisäisen turvallisuuden rahastojen ra-
hoitusta. Suojelupoliisin rahoitus on irrotet-
tu omalle toimintamenomomentilleen v. 2016
talousarviossa. (mom. 26.10.02).
Poliisi91

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on sisäisen ja ulkoisen tur-
vallisuuden viranomainen, joka ylläpitää ra-
jaturvallisuutta, varmistaa sujuvan rajaliiken-
teen, lisää merellistä turvallisuutta, osallistuu
sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuo vi-
ranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaa-
nasutuille alueille. Rajavartiolaitoksen organi-
saatio muodostuu Rajavartiolaitoksen esikun-
nasta, joka on samalla sisäministeriön raja-
vartio-osasto, neljästä rajavartiostosta, kah-
desta merivartiostosta, lentotoimintaa to-
teuttavasta vartiolentolaivueesta sekä Raja-
ja merivartiokoulusta. Käytännön operatiivis-
ta toimintaa toteuttavat 37 raja- tai merivar-
tioasemaa, itärajan rajatarkastusasemat sekä
Helsingin rajatarkastusosasto.

Rajavartiolaitoksen menot rahoitetaan toi-
mintamenoilla sekä investointimomentilta,
jolle budjetoidaan vuosittain vaihtelevasti
tarvittavien investointien määrärahat sekä
valtuudet. Yleisen turvallisuustilanteen joh-
dosta painopistettä on käytettävissä olevan
määrärahan puitteissa siirretty rajatarkastuk-
sista rajavalvontaan. Toimintamenomomen-
tilta maksetaan myös rajavartijoiden koulu-

tus.
Rajavartiolaitos92

Pelastustoimi ja hätäkeskuslaitos

Kunnat vastaavat pelastustoimesta lakisää-
teisessä yhteistyössä 22:lla valtioneuvoston
määräämällä pelastustoimen alueella. Pelas-
tustoimen tehtävistä aiheutuu kunnille noin
400 miljoonan euron vuosittaiset kustannuk-
set. Poikkeuksellisen suuriin pelastustehtä-
vän kustannuksiin valtio voi myöntää alueen
pelastustoimelle harkinnanvaraista avustusta
samoin kuin raskaisiin väestösuojelutoimen-
piteisiin. Tällaisia avustuksia ei ole myönnet-
ty pelastuslain (379/2011) voimassa ollessa.

Pelastusopisto, Hätäkeskuslaitos, Palosuoje-
lurahasto sekä Suomen Virveverkko Oy, ovat
valtion vastuulla. Sisäministeriö ja aluehallin-
tovirastot ohjaavat ja valvovat pelastustoi-
mea.
Pelastustoimi ja hätäkeskuslaitos93

EU:n sisäasioiden rahastot (EUSA)

Sisäasioiden rahastoihin rahoituskaudella
2014 – 2020 kuuluu Sisäisen turvallisuuden
rahasto (ISF) ja Maahanmuutto-, turva-
paikka- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Rahastojen kautta pyritään kehittämään
EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
aluetta.
EU:n sisäasioiden rahastot (EUSA)94

91http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/poliisi-9.6.pdf
92http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/rajavartiolaitos-9.7.pdf
93http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/pelastustoimi-ja-hatakeskuslaitos-9.8.pdf
94http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/EUn-sisaasioiden-rahasto-9.9.pdf
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10 Sotilaallinen maanpuolustus ja
kriisinhallinta

Puolustuspolitiikalla edistetään Suomen tur-
vallisuutta, tuetaan kansallista ulko- ja tur-
vallisuuspoliittista päätöksentekoa ja luodaan
edellytykset puolustuskyvyn ylläpidolle ja ke-
hittämiselle. Sotilaallisen maanpuolustuksen
ensisijainen päämäärä on muodostaa ennal-
taehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käy-
tölle tai sillä uhkaamiselle sekä kyky torjua
maahamme kohdistuvat hyökkäykset. Tämä
säilyy puolustuksen prioriteettina myös tu-
levaisuudessa ja se edellyttää puolustusvoi-
milta todellista suorituskykyä. Kriisinhallinta
on turvallisuuspolitiikan keskeinen keino, jolla
Suomi osaltaan pyrkii edistämään maailman
konfliktialueiden vakautta.

Puolustusvoimien toimintamenot

Puolustusvoimien tehtäviä ovat puolustus-
voimista annetun lain (551/2007) mukaan
Suomen sotilaallinen puolustaminen, mui-
den viranomaisten tukeminen ja osallistumi-
nen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhal-

lintaan. Toimintoalueittain tarkasteltuna ma-
teriaalin kunnossapito, tilahallinta (ml. vuok-
rat) sekä asevelvollisten koulutus ja ylläpi-
to ovat puolustusvoimien toimintamenojen
suurimpia yksittäisiä eriä. Kululajeittain tar-
kasteltuna henkilöstökulut ovat puolustusvoi-
mien toimintamenoista suurin erä.
Puolustusvoimien toimintamenot95

Puolustusmateriaalihankinnat

Puolustuksen perusrakenteeseen kuuluu riit-
tävä ja osaava henkilöstö, tehtäviin soveltu-
va riittävä ja ajanmukainen materiaali, tar-
koituksenmukainen infrastruktuuri sekä huol-
tovarmuus. Puolustusmateriaali-investointien
tarvittavaan tasoon vaikuttavat valittu puo-
lustusratkaisu (sotilaallisen maanpuolustuk-
sen toteuttamisperiaatteet) sekä sen vaati-
ma joukkomäärä ja sotavarustus. Määrära-
haan tehdään vuosittain ennakollinen kus-
tannustason tarkistus, jota tarkistetaan jälki-
käteen toteutunutta indeksikehitystä vastaa-
vasti. Puolustusmateriaalihankintoihin sovel-
letaan lakia julkisista puolustus- ja turvalli-
suushankinnoista (1531/2011).

Puolustusvoimauudistuksella ja pääministe-
ri Sipilän hallitusohjelman mukaisella puo-
lustuksen lisärahoituksella on tasapainotet-
tu sotilaallisen maanpuolustuksen kustannus-
rakennetta. Pitkällä aikavälillä, 2020-luvulla
materiaalisen valmiuden ylläpidon kaikkia ra-
hoitushaasteita ei ole ratkaistu. Esimerkik-
si merivoimien taistelualukset ja ilmavoimien
torjuntahävittäjät vanhenevat ja niiden tilalle

95http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/puolustusvoimien-toimintamenot-10.1.pdf
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on hankittava uusia
Puolustusmateriaalihankinnat96

Kriisinhallinta

Kriisinhallinta koostu sotilaallisesta ja siviili-
kriisinhallinnasta. Sotilaallisesta kriisinhallin-
nasta säädetään laissa 211/2006 ja toimin-
nan päämääränä on kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden ylläpitäminen. Suomi osallis-
tuu tällä hetkellä sotilaalliseen kriisinhallin-
taan YK-, Nato- ja EU-johtoisissa operaati-
oissa. Päätöksen Suomen osallistumisesta so-
tilaalliseen kriisinhallintaan tekee tasavallan

presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuk-
sesta. Kansainvälisen rauhan ja turvallisuu-
den ylläpitämisen ohella sotilaallinen kriisin-
hallinta kehittää Suomen puolustuksessa ja
Suomeen vaikuttavissa kriiseissä tarvittavia
valmiuksia ja kykyjä sekä lisää kansainvälistä
näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Kansainväliseen siviilikriisinhallintaan Suomi
osallistuu tavoitteenaan edistää kohdealuei-
den kehitystä kohti oikeusvaltioperiaatteiden
ja ihmisoikeuksien kunnioitusta, demokrati-
aa, hyvää hallintoa ja toimivaa kansalaisyh-
teiskuntaa. Kriisien hoitaminen vaatii usein
molempia osallistumistapoja.
Kriisinhallinta97

96http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/puolustusmateriaalihankinnat-10.2.pdf
97http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kriisinhallinta-10.3.pdf
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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 turvallisuuspolitiikan keskeisiin te-
kijöihin kuuluu aktiivinen toiminta Euroo-
pan unionin (EU) jäsenenä sekä osallistumi-
nen kansainväliseen päätöksentekoon ja toi-
mintaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK)
ja muiden kansainvälisten järjestöjen kautta.
Suomen maksuilla Euroopan unionille rahoi-
tetaan EU:n yhteistä talousarviota. EU jäsen-
maksun lisäksi valtion talousarviosta rahoite-

taan muita kansainvälisten järjestöjen, kuten
esimerkiksi YK:n, jäsenmaksuja.

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 88 toimipisteestä ja valtaosa
ulkoasiainhallinnon menoista käytetään niis-
sä.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä ulkosuh-
teiden hoito98

Kehitysyhteistyö

Kehityspolitiikalla vaikutetaan maailmanlaa-
juisiin ponnistuksiin äärimmäisen köyhyyden
poistamiseksi. Kehityspolitiikka on samalla
osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Kehitysyhteistyöhön käytettyjen määräraho-
jen osuus oli n. 0,54 % bruttokansantulos-
ta 2011 ja vuosina 2016–2020 osuus on ar-
violta keskimäärin n. 0,39 % bruttokansan-
tulosta. Kehitysyhteistyötä tehdään mones-
sa eri muodossa (kahdenvälinen, monenkes-
kinen, humanitaarinen apu jne.).
Kehitysyhteistyö99

98http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/ulko-ja-turvallisuuspolitiikka-seka-
ulkosuhteiden-hoito-11.1.pdf

99http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kehitysyhteistyo-11.2.pdf
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EU-jäsenmaksu

Suomen maksuilla Euroopan unionille ra-
hoitetaan EU:n yhteistä talousarviota, jos-
ta myönnetään rahoitusta mm. maatalous-
tukiin, EU:n aluepolitiikkaan ja tutkimuksen
edistämiseen. Suomen rahoitusosuus on n.
1,65 % koko EU:n talousarviosta. Rahoituk-
sen perusteista päätetään EU:n omien va-
rojen päätöksessä, joka on päätetty rahoi-
tuskehyskaudelle 2014–2020. Omien varojen
päätös perustuu SEUT 311(3) artiklaan ja
Euratom-sopimus 106a artiklaan. Neuvosto
vahvistaa päätöksen erityistä lainsäätämisjär-
jestystä noudattaen ja Euroopan parlament-
tia kuultuaan yksimielisesti. Päätös tulee voi-
maan, kun jäsenvaltiot ovat hyväksyneet sen
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mu-
kaisesti. Päätöksen hyväksymisen jälkeen ai-
noa tapa vaikuttaa Suomen EU-maksuihin
tapahtuu vuosittaisen EU-talousarvion hy-
väksymisen puitteissa, minkä jälkeen menot
ovat pakollisia.
EU-jäsenmaksu100

Kv-jäsenmaksut

Alla olevaan taulukkoon on koottu kansain-
välisten järjestöjen jäsenmaksut (TA2016),
pl. toimintamenomomenteilta maksettavat
jäsenmaksut sekä EU-maksu.
Kv-jäsenmaksut101

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 veronsaajien
oikeudenvalvonta. Verohallinto myös ylläpi-
tää sähköistä tunnistuspalvelua. Verohallin-
non palveluksessa on n. 4900 htv:tä. Vero-
hallinnolla on käynnissä laaja valmisohjelmis-
ton hankinta, hankinta-arvoltaan n. 109 milj.
euroa.

Tulli huolehtii tulliselvityksestä, tulli-, val-
miste- ja autoverotuksesta, maahantuonnin
arvonlisäverotuksesta, maahan tuotavien ja
maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanlii-
kenteen tullivalvonnasta, tullirikosten estä-
misestä ja paljastamisesta sekä muista tul-
litoimenpiteistä. Lisäksi Tulli huolehtii ulko-
maankaupan tilastoinnista, muusta toimia-
laansa liittyvästä tilastoinnista sekä tehtävis-
sään tarvitsemistaan laboratoriotutkimuksis-
ta. Tullin palveluksessa työskentelee n. 2200
htv:tä. Tulli on käynnistänyt EU-lähtöisen
tullausjärjestelmän valmisohjelmiston han-
kinnan, hankinta-arvoltaan n. 54,2 milj. eu-

100http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/EU-jasenmaksu-11.3.pdf
101http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/kv-jasenmaksut-11.4.pdf
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roa.
Verohallinto ja tulli102

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 vuokrajärjestelmä103

102http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/verohallinto-ja-tulli-11.5.pdf
103http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/valtion-vuokrajarjestelma-11.6.pdf
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12 Verotuet

Seuraavassa esitetään menokartoitushank-
keeseen valitut verotuet. Mukaan tarkaste-
luun on otettu yli 50 milj. euron veromene-
tyksen aiheuttavat verotuet. Mukana tarkas-
telussa on myös joitakin sellaisia verotukia,
joiden arvoa ei ole voitu laskea, mutta joi-
den raportointia menokartoitushankkeen yh-
teydessä pidetään hyödyllisenä.

Useaan toiminta-alueeseen kohdistu-
vat verotukikokonaisuudet

Arvonlisäverotuksen alennetut vero-
kannat

Arvonlisäverotuksen alennetuilla verokannoil-
la on mm. elinkeinopoliittisia tavoitteita (ruo-
an ja ravintolaruoan alennetut arvonlisävero-
kannat), kulttuuripoliittisia tavoitteita (kir-
jat, kulttuuritapahtumat, sanomalehdet), se-
kä liikenne- ja sosiaalipoliittisia tavoitteita
(henkilökuljetukset, lääkkeet). Alennetuilla
arvonlisäverokannoilla pyritään tukemaan ha-

luttuja hyödykkeitä alentamalla niiden mark-
kinahintaa ja näin ollen tarjoten paitsi kan-
nustin näiden hyödykkeiden kuluttamiseen
myös niiden tuottamiseen. Arvonlisäverotuk-
sessa normiksi on katsottu yleinen verokanta
(24 % v. 2016), ja verotueksi yleisen verokan-
nan ja alennetun verokannan erotus. Alenne-
tuista verokannoista aiheutuvan verotuen yh-
teismäärä on 2 751 milj. euroa vuositasolla
2016.
Arvonlisäverotuksen alennetut verokannat104

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
642 milj. euroa vuositasolla 2016.
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon
jaksottaminen105

104http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Arvonlisaverotuksen-alennetut-verokannat-
12.1.pdf

105http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Irtaimen-kayttoomaisuuden-hankintamenon-
jaksottaminen-12.2.pdf
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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 koko-
naisuudessaan verotueksi. Verotukien yhteis-
määräksi arvioidaan 849 milj. euroa vuosita-
solla 2016.
Teollisuuden ja kasvihuoneiden alennettu
sähköverokanta106

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 415 milj. eu-
roa vuositasolla 2016.
Voitonjaon verotuet107

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 luovu-
tusvoitot ovat veronalaista tuloa (ja symmet-
risesti luovutustappiot vähennyskelpoista me-
noa), ja aiheuttaa tämän takia verotukea. Ve-
rotuen suuruudeksi arvioidaan 341 milj. euroa
vuositasolla 2016.
Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden
luovutusvoiton verovapaus ja luovutustappi-
on vähennyskelvottomuus108

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 10 milj. euroa

106http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Teollisuuden-ja-kasvihuoneiden-alennettu-
sahkoverokanta-12.3.pdf

107http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Voitonjaon-verotuet-12.4.pdf
108http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kayttoomaisuuteen-kuuluvien-osakkeiden-

luovutusvoiton-verovapaus-ja-luovutustappion-vahennyskelvottomuus-12.5.pdf
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vuonna 2016.
Koulutusvähennys109

Listattujen arvopaperien luovutuksen
varainsiirtoverovapaus

Varainsiirtoverovapauden alkuperäisenä ta-
voitteena oli tukea kotimaisten yritysten pää-
omanhankintaa. Verotuen määräksi arvioi-
daan 2 000 milj. euroa vuositasolla 2016 (kar-
kea arvio).
Listattujen arvopaperien luovutuksen varain-
siirtoverovapaus110

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 (Ir-
taimen käyttöomaisuuden hankintame-
non jaksottaminen)

• Tuotannolliset korotetut poistot
(30.11.2012/699/2012) ja niiden jatko
2015–2016 (Irtaimen käyttöomaisuu-
den hankintamenon jaksottaminen)

• 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 600 milj. euroa vuositasolla 2016.
Työsuhdematkalipulle ei pystytä esittämään
arviota.
Asunnon ja työpaikan väliset matkakustan-
nukset111

Dieselin normia alempi verokanta ja
henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvo-
veron käyttövoimavero

Dieselöljyn ja sitä korvaavien biopolttoainei-
den valmisteverotus on säädetty alemmak-
si kuin liikenteen polttonesteiden veroraken-
ne edellyttää ja siten niille katsotaan synty-
väksi verotukea. Verotuen kompensoimisek-
si dieselkäyttöisiltä henkilö- ja pakettiautoilta
kannetaan ajoneuvoveron käyttövoimaveroa,
jolloin niille ei katsota syntyväksi verotukea.

109http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Koulutusvahennys-12.6.pdf
110http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Listattujen-arvopaperien-luovutuksen-

varainsiirtoverovapaus-12.7.pdf
111http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Asunnon-ja-tyopaikan-valiset-

matkakustannukset-12.9.pdf
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Alemmasta verokannasta aiheutuvan vero-
tuen suuruudeksi arvioidaan 746 milj. euroa.
Ajoneuvoveron käyttövoimaverosta aiheutu-
van verosanktion suuruudeksi arvioidaan 308
milj. euroa.
Dieselin normia alempi verokanta ja henki-
lö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttö-
voimavero112

Työkoneissa käytetyn kevyen poltto-
aineen normia alempi verokanta

Verotuen tavoitteena on tukea paljon työko-
neita hyödyntäviä aloja, kuten tietöitä, raken-
tamista ja maatalous- ja metsätyötä pienen-
tämällä työkoneiden käyttökustannuksia. Ve-
rotueksi on määritelty työkoneiden polttoai-
neiden verotaso verrattuna liikenteen poltto-
nesteiden verotasoon. Verotuen määräksi ar-
vioidaan 444 milj. euroa vuositasolla 2016.
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoaineen
normia alempi verokanta113

Asumisen ja ympäristön verotuet

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan korkovähennys on omistusasu-
misen verotuki. Asuntolainan koroista 55 %
(v. 2016) on vähennyskelpoista, kun velka
kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä
vakituisen asunnon hankkimiseen tai perus-
korjaukseen. Verotuen määräksi arvioidaan

190 milj. euroa vuositasolla 2016. Asuntolai-
nan korkovähennystä vähennetään asteittain
55 %:sta 20 %:iin vuosina 2016–2019.
Asuntolainan korkovähennys114

Omasta asunnosta saadun myyntivoi-
ton verottomuus

Omasta asunnosta saadun myyntivoiton ve-
rottomuuden tavoitteena on tukea omistusa-
sumista ja estää asunnon vaihtamiseen liitty-
vää lukkiutumisvaikutusta. Omasta asunnos-
ta saatu myyntivoitto on verotonta, mikäli
verovelvollinen on asunut asunnossa vähin-
tään kaksi vuotta. Verotuen määräksi arvi-
oidaan 1 300 milj. euroa vuositasolla 2016.
Omasta asunnosta saadun myyntivoiton ve-
rottomuus115

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
105 milj. euroa vuositasolla 2016.
Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus
sekä korotettu alijäämähyvitys116

112http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Dieselin-normia-alempi-verokanta-ja-henkilo-
ja-pakettiautojen-ajoneuvoveron-kayttovoimavero-12.10.pdf

113http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Tyokoneissa-kaytetyn-kevyen-polttoaineen-
normia-alempi-verokanta-12.11.pdf

114http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Asuntolainan-korkovahennys-12.12.pdf
115http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Omasta-asunnosta-saadun-myyntivoiton-

verottomuus-12.13.pdf
116http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Ensiasunnon-ostajan-varainsiirtoverovapaus-

ja-korotettu-alijaamahyvitys-12.14.pdf
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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 665 milj. euroa vuosi-
tasolla 2016.
Vakituisten asuinrakennusten alennettu kiin-
teistöveroprosentti117

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
134 milj. euroa vuositasolla 2016.
Maa- ja metsätalousmaan verovapaus kiin-
teistöverotuksessa118

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 milj. euroa.
Stipendien ja vastaavien verovapaus119

Yleishyödyllisten yhteisöjen verova-
paus

Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauden ta-
voitteena on tukea yleishyödyllisten yhtei-
söjen toimintaa. Yleishyödyllisten yhteisöjen
verovapaus poikkeaa verotuksen normista,
jonka mukaan saatu tulo on lähtökohtaises-
ti veronalaista. Verotuen määrälle ei pystytä
esittämään arviota.
Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapaus120

Terveydenhuollon verotuet

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

117http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Vakituisten-asuinrakennusten-alennettu-
kiinteistoveroprosentti-12.15.pdf

118http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Maa-ja-metsatalousmaan-verovapaus-
kiinteistoverotuksessa-12.8.pdf

119http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Stipendien-ja-vastaavien-verovapaus-
12.16.pdf

120http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Yleishyodyllisten-yhteisojen-verovapaus-
12.17.pdf

121http://verkkojulkaisut.vm.fi/zine/93/article-13445
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Ks. myös Sairausvakuutukset osana tervey-
denhuoltoa121

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 meno-
ja, joten niiden vähennyskelpoisuudesta ai-
heutuu verotukea. Verotuen määräksi arvioi-
daan 2 655 milj. euroa vuositasolla 2016.
Pakolliset vakuutusmaksut122

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 määräksi
arvioidaan 105 milj. euroa vuositasolla 2016.
Vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutus-
ten ja pitkäaikaissäästämissopimuksen mak-

sujen vähennyskelpoisuus123

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 960 milj.
euroa vuositasolla 2016.
Eräät verovapaat sosiaalietuudet124

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
1 795 milj. euroa vuositasolla 2016.
Eläketulovähennys125

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 505 milj.

122http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Pakolliset-vakuutusmaksut-12.18.pdf
123http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Vapaaehtoisten-yksilollisten-

elakevakuutusten-ja-pitkaaikaissaastamissopimuksen-maksujen-vahennyskelpoisuus-12.19.pdf
124http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Eraat-verovapaat-sosiaalietuudet-12.20.pdf
125http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Elaketulovahennys-12.21.pdf
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euroa vuositasolla 2016.
Lapsilisien verovapaus126

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 65 milj. euroa
vuositasolla 2016.
Lapsivähennys127

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 yh-
teismääräksi arvioidaan 3 575 milj. euroa
vuositasolla 2016.

Työtulovähennys ja ansiotulovähennys128

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 200 milj. euroa vuo-
sitasolla 2016.
Työmarkkinajärjestöjen jäsen- ja kassamak-
sut129

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 370 milj. euroa vuositasolla
2016.
Kotitalousvähennys130

Perintö- ja lahjaverolain sukupolven-
vaihdoshuojennus

Huojennuksen tavoitteena on se, ettei ve-
rotuksella aiheutettaisi esteitä yritys- tai

126http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Lapsilisien-verovapaus-12.22.pdf
127http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Lapsivahennys-12.23.pdf
128http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Tyotulovahennys-ja-ansiotulovahennys-

12.24.pdf
129http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Tyomarkkinajarjestojen-jasen-ja-

kassamaksut-12.25.pdf
130http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Kotitalousvahennys-12.26.pdf
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muun elinkeinotoiminnan jatkumiselle ja sii-
hen liittyvien työpaikkojen säilymiselle. Ve-
rotukea aiheutuu sukupolvenvaihdoshuojen-
nukseen sisältyvästä varojen aliarvostamises-
ta ja maksuaikahuojennuksesta. Lisäksi ns.
lahjanluonteisiin kauppoihin liittyy erityis-

huojennus. Sukupolvenvaihdoshuojennukses-
ta aiheutuvan verotuen yhteismääräksi arvi-
oidaan 141 milj. euroa vuositasolla 2016.
Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdos-
huojennus131

131http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Perinto-ja-lahjaverolain-
sukupolvenvaihdoshuojennus-12.27.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.

Muun muassa käynnissä olevien ministeriöi-
den verkkosivu-uudistusten johdosta linkeissä
ulkoisille sivuille saattaa olla häiriöitä.

Tulostusversio

Voit tulostaa julkaisusta PDF-version132 il-
man kattavampia kuvauksia (59 sivua) tai
vaihtoehtoisesti taittamattoman PDF-versi-
on133 sisältäen myös kaikki järjestelmien ku-
vaukset (426 sivua).

132http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Menokartoitus-15.6.2016.pdf
133http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2016/06/Menokartoitus-2016-taittamaton-PDF.pdf
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