
 
 

LIITE 1: LISÄPOIMINTOJA VUODEN 2018 TALOUSARVIOESITYKSESTÄ  
 
///KORJATTU pe 1.9. klo 8.30: Poistettu ensimmäinen kohta. Sotainvalidien avopalveluihin määräraha 
myönnettiin jo viime vuonna, eikä koske enää tätä vuotta. Kaikki, myös lievävammaiset sotainvalidit ovat 
saaneet vuoden 2017 alusta kunnalliset avopalvelut. Vuoden 2018 talousarvioesityksessä ei ole määrärahan 
lisäystarvetta enää avopalveluihin./// 

 
• Sotavammalain mukaisten avohuoltopalvelujen kustannusten korvaamiseen osoitetaan 15 

miljoonan euron lisäys. Lisäksi määrärahassa on huomioitu kunnallisiin avopalveluihin oikeuttavan 
haitta-asterajan alentaminen tämän vuoden alusta lähtien lievävammaisille sotainvalideille 15 
prosentista 10 prosenttiin, jonka kustannusvaikutus on 5,2 miljoonaa euroa ensi vuonna. 

• Rintama-avustuksessa eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille ehdotetaan 
huomioitavaksi virolaisten vapaaehtoisten rintamasotilaiden rintama-avustuksen korottaminen 590 
eurosta 2 000 euroon, mikä lisää määrärahatarvetta 50 000 euroa. 

• Lounais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tukemiseksi kohdennetaan 3 miljoonaa euroa 
Suomen tekniikan alan yliopistojen yhteistyöhön alueella. 

• Maatalouden kannattavuuden helpottamiseksi hallitus puolittaa luonnonhaittakorvauksen 
kohdistuvat alenemat vuodelle 2018. Leikkausten lievennys toteutetaan maatalouden kriisipaketin 
sitomattomalla 10 miljoonan euron määrärahalla. Huojennuksen myötä luonnonhaittakorvaus on 
vuonna 2018 viisi euroa pienempi hehtaaria kohden kuin vuonna 2017. Lisäksi kriisipaketin 
määrärahoista ohjataan 3,5 miljoonaa euroa elintarvikkeiden viennin ja menekin edistämiseen.  

• Viljelijöiden jaksamiseen panostetaan vuoden 2018 budjetissa miljoona euroa lisää Välitä viljelijästä 
-hankkeen kautta. Tämän lisäksi lomituksen sijaisavun maksuhuojennukseen kohdennetaan 
miljoona euroa.  

• Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen sekä vesistöjen kunnostustöihin ohjataan 
1,7 miljoonan euron lisäpanostus. 

• Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, mistä aiheutuu 193 miljoonan euron vähennys 
opintotuen määrärahoihin. Opintotukeen lisätään huoltajakorotus alle 18-vuotiasta lasta 
huoltavalle opiskelijalle, mikä lisää määrärahatarvetta 10 miljoonalla eurolla. 

• Asumistuessa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmassa linjatun mukaisesti asumismenon 
sitominen elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijasta. Neliövuokrarajojen lisäämisestä 
asumistukijärjestelmään luovutaan ja sen sijasta enimmäisasumismenot jäädytetään vuoden 2017 
tasolle. Lisäksi asumistukijärjestelmään palautetaan ns. osa-asunnon normi. Uudistukset 
vähentävät asumistukimenoja yhteensä arviolta 28 miljoonalla eurolla ensi vuonna.  

• Varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta kehitetään. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen 
laatua ja pedagogiikkaa sekä lisätä perheiden saamaa moniammatillista tukea. Tähän tarkoitukseen 
kohdennetaan 5 miljoonaa euroa.  

• Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan turvaamiseksi osoitetaan miljoona euroa lisärahaa. 
Rahoituksella turvataan sosiaalialan kehittäminen palvelurakenteen uudistusvaiheessa. 

• Hoitotyön tutkimussäätiön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi osoitetaan 200 000 euroa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. 

• Vienninedistämistä hallitus vahvistaa osoittamalla 2 miljoonaa euroa lisää liikekumppanuusohjelma 
FinnPartnershipiin ja kehitysinnovaatio-ohjelma Beamiin. Ohjelmat tukevat 
kehitysmaaliiketoiminnan käynnistämistä tavalla, joka vahvistaa sekä suomalaisen osaamisen 
vientiä että kumppanimaiden liiketoimintaympäristöä. Ulkoministeriön vientipalveluita 
vahvistetaan myynti- ja markkinointityön täsmätoimin, joihin osoitetaan 1,5 miljoonaa euroa.   

• Matkailu 4.0 -kärkihankkeen toimeenpanoon ehdotetaan kaikkiaan lisärahoitusta 8 miljoonaa 
euroa. Lisärahoitusta on tarkoitus kohdentaa matkailumarkkinointiin, matkailuyritysten 
digiosaamisen parantamiseen ja tarjonnan ympärivuotisuuden kehittämiseen. 

• Digitaalisen yhteiskunnan tietoturvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäämiseen osoitetaan 2,3 
miljoonaa euroa. 
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• Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin on lisätty 1 miljoonaa euroa tutkaverkoston 
laajentamiseksi ja 0,75 miljoonan euron määräraha pienhiukkas-, pilvi- ja 
hivenkaasututkimusinfrastruktuurin (ACTRIS) rahoittamiseen. 

• Uutistoiminnan monimuotoisuutta tukemaan budjetissa on varattu 2 miljoonaa euroa 
valtionavustusten maksamiseen vuonna 2018 uutis- ja ajankohtaistoimintaa tuottavien yleisen 
edun tv-kanavan ohjelmistoluvan omaaville toimijoille. 

• Metsähallituksen luontomatkailua ja virkistystä vahvistaviin kunnostushankkeisiin esitetään 650 
000 euron lisärahoitusta. Jo kevään kehysriihessä päätettiin yhteensä 3,97 miljoonan rahoituksesta 
luontomatkailun edistämiseen vuosille 2018 ja 2019 osana Matkailu 4.0 -kärkihanketta. 

• Hallitus päätti edistää yritysten omistajanvaihdoksia osoittamalla hanketoimintaan 400 000 euroa 
vuonna 2018. Toimien tulisi kohdistua myyjiin, luopujiin, ostajiin, jatkajiin, asiantuntijoihin, 
rahoittajiin sekä julkisiin toimijoihin. Onnistuneilla omistajanvaihdoksilla on keskeinen rooli 
työpaikkojen ja verotulojen varmistamisessa.  

• Suomen ja Viron valtioiden 100-vuotisjuhlavuosiin liittyen Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön 
pääomaan ehdotetaan myönnettäväksi 6 miljoonaa euroa. Kulttuurisäätiön tehtävänä on edistää 
Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen verkostoitumista ja yhteistyötä, molemminpuolista 
kielitaitoa sekä kulttuuritoimintaan välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa. 

• Suomi 100 sisällissodan muistovuoden järjestämiseen ja Suomen lipun satavuotisjuhlan 
valmisteluun osoitetaan 0,6 miljoonaa euroa. 

• Turvakotipaikkojen saatavuuden turvaamiseen ehdotetaan 4 miljoonan euron määrärahalisäystä.  
• Matkakorvausten ja matkojen välitystoimintaa uudistetaan taksiliikenteen vapautumisen vuoksi 

1.7.2018 lukien. Tähän on varattu lisämäärärahaa 2 miljoonaa euroa. 
• Hallitus tekee kohdennettuja lisäpanostuksia kehitysyhteistyöhön yhteensä 7,5 miljoonaa euroa. 

Lisävaroja suunnataan kestävien yhteiskuntien rakentamiseen muuttoliikkeen lähtöalueilla 
Afrikassa ja Lähi-idässä, korostaen naisten ja tyttöjen asemaa sekä seksuaali- ja 
lisääntymisterveyttä. Lisäksi hallitus hakee aktiivisesti YK:n innovaatiokampuksen perustamista 
Suomeen ja varautuu tukemaan kampuksen toimintaa. Uudenlaisen keskuksen tavoitteena on 
nopeuttaa uutta tekniikkaa hyödyntävien innovaatioiden käyttöönottoa YK:n työssä. Suomen 
keskuksen painopisteitä olisivat koulutus, terveys, kiertotalous ja cleantech sekä rauha ja 
turvallisuus. 

 
 

 


