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Pöytäkirjamerkinnät hallituksen neuvotteluista 10.-11.4.2018 koskien vuo-
sien 2019-2022 julkisen talouden suunnitelmaa 
 

Muovivero 
 
Tehdään selvitys muoviverosta. Muoviveroa koskeva selvitystyö aloitetaan, kun kansallista muovi-
tiekarttaa koskevan yhteistyöryhmän työ valmistuu syyskuussa 2018. Ryhmä pohtii, millaisiin toi-
miin pitäisi ryhtyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä muoviongelmaan tarttumiseksi. Yhteistyöryhmän 
työssä tarkastellaan taloudellista ohjausta, mukaan lukien verotusta, osana keinovalikoimaa.  Työn 
pohjalta selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön muiden keinojen ohella tiettyihin tuotteisiin koh-
distuva vero-ohjaus. 
 
Muovin laajan käytön takia selvityksessä on otettava huomioon vero-ohjauksen tehokkuus sekä 
hallinnolliset ja muut kustannukset suhteessa muihin keinoihin sekä EU-oikeudelliset rajoitteet. 
Selvitystyö toteutetaan maaliskuun 2019 loppuun mennessä. 
 
 
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestäminen 
 
Hallitus varautuu vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseen siten, että 
tarvittava lisärahoitus 6,5 milj. euroa vuodesta 2020 lukien kohdennetaan puolustusministeriön 
hallinnonalan määrärahoista sisäisin uudelleenkohdennuksin. 
 
 
Jatkuvan oppimisen reformi 
 
Käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa val-
mistelema jatkuvan oppimisen reformi (Osaava Suomi). Hyödynnytetään ammatillisen koulutuksen 
reformin sekä työvoimakoulutusten ja kasvupalvelukoulutusten joustavuutta ja avataan korkeakou-
lujen koulutustarjontaa ja oppimisympäristöjä yksilöiden ja elinkeinoelämän hyödynnettäväksi siten, 
että tutkinnon osien tai sitä pienempien kokonaisuuksien (moduulien) suorittaminen on avointa ja 
joustavaa. Tämän tueksi kehitetään tarvittavia digitaalisia palveluita. Lisätään tutkintoon johtamat-
toman koulutuksen painoarvoa korkeakoulujen taloudellisessa ohjauksessa. 
 
Arvioidaan opintovapaa- ja aikuiskoulutustukea koskevan lainsäädännön uudistustarpeita tutkintoa 
ja tutkinnon osia pienempien kokonaisuuksien, jatko- ja täydennyskoulutusten sekä työn ohessa 
tapahtuvan opiskelun lisäämiseksi. 
 
Käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön yh-
teistyönä jatkuvaa oppimista tukevan digitaalisen palvelukokonaisuuden toteutus. Kokonaisuus 
yhdistää jatkuvaa oppimista tukevat palvelut, osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalvelut, ura-
suunnittelu- ja ohjauspalvelut sekä osaamisen hankkimisen ja kehittämisen palvelut. 
 
 
Oikeusministeriö 
 
Oulun ja Pelson vankiloiden nykyinen rakennuskanta on käyttöikänsä päässä ja tarvittavat uusin-
vestoinnit aloitetaan viivytyksettä. Oulussa ja Vaalassa säilytetään vankilat. Vankiloiden hanke-
suunnittelutyö aloitetaan välittömästi ja on valmiina keväällä 2019. Tavoitteena on, että Vaalan 
vankilan uudisrakentaminen voi alkaa vuonna 2019 ja se valmistuu vuoden 2021 loppuun mennes-
sä. Kehykseen varataan 6,6 miljoonaa vuodesta 2022 alkaen. 
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Maa- ja metsätalousministeriö 
 
Hallitus helpottaa vaikean kannattavuustilanteen sekä epäonnistuneen satokauden johdosta talou-
dellisiin vaikeuksiin joutuneiden maatilojen asemaa. Luonnonhaittakorvauksen rahoittamiseen siir-
retään 10 Me kertaluonteisesti vuodelle 2019. Hallitus pyrkii kohdentamaan myöhemmin vuoden 
2018 lisätalousarvioissaan määrärahoja luonnonhaittakorvaustason ylläpitämiseksi. 
 
Hallituksen tavoitteena on luopua vakuutusmaksuverosta satovahinko- ja kasvintautivakuutusten 
osalta. Asian valmisteluun perustetaan VM:n työryhmä, joka valmistelee asian syksyn 2018 budjet-
tiriihen päätettäväksi. 
 
Hallitus turvaa Tullin ja Eviran resurssit afrikkalaisen sikaruton torjuntaan rajanylityspaikoilla. 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
 
Yrittäjän ei-omistava perheenjäsen 
 
Hallitus edistää yrittäjien ansioperusteisen työttömyysturvaoikeuden toteutumista muuttamalla työt-
tömyyskassan jäsenyyttä koskevia säännöksiä niin, että itsensä virheellisesti palkansaajakassassa 
vakuuttanut työttömyysturvalain mukainen yrittäjä voi takautuvasti siirtää jäsenyyden yrittäjiä va-
kuuttavaan työttömyyskassaan. Muutos valmistellaan yhteistyössä keskeisten työmarkkinakeskus-
järjestöjen ja Suomen yrittäjien kanssa. Tähän tarkoitukseen hallitus tekee 10 miljoonan euron ke-
hysvarauksen. 
 
 
Sote-uudistuksen toimeenpanon lisärahoitus 
 
Sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttamiseksi uudistuksen täytäntöönpanon alkuvaiheen ratkaisut 
ovat avainasemassa. Uudistuksen tosiasiallinen täytäntöönpano on alkamassa jo 1.7.2018, kun 
kaikki maakunnat ovat hakeneet uudistuksen valinnanvapauspilotteihin.  
 
Kun kaikki maakunnat osallistuvat valinnanvapauspilotointiin, on se käytännössä uudistuksen en-
simmäinen täytäntöönpanovaihe. Hallitus varautuu rahoittamaan tätä vaihetta 200 miljoonalla eu-
rolla aiemmin esitetyn 100 miljoonan euron sijasta. Valinnanvapauspilotteja tuetaan hyödyntämällä 
esim. valtion tasetta. Pilottihakemusten ja niitä tarkentavien neuvottelujen perusteella hallitus päät-
tää toukokuussa uudistuksen ensimmäisen vaiheen toteutuksesta. 
 


