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Pöytäkirjamerkinnät hallituksen budjettineuvotteluista 28.-29.8.2018 

 

- Rintamaveteraaneille mahdollistetaan 1.11.2019 voimaan tulevan uuden 
lainsäädännön kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. 
Päätös varmistaa rintamaveteraanien palveluiden yhdenvertaisuuden. 
Rintamaveteraaneilla on oikeus palveluihin ja kunnilla on oikeus laskuttaa 
kustannukset Valtiokonttorilta vastaavasti kuten sotainvalidienkin osalta. Tämä 
edellyttää uuden arviomääräraha momentin perustamista. Lisäksi valtiokonttorille 
kohdennetaan 500 000 euroa tietojärjestelmien uudistamiseen ja muihin 
lisäresursseihin momentille 28.20.01. Lain muutokselle on kaikkien 
eduskuntaryhmien tuki. 

 

- Pyydetään Valtion taloudellista tutkimuskeskusta tekemään kattava selvitys 
yritysten arvonlisäveroalarajan muuttamisen taloudellisista vaikutuksista. 
 

- Business Finland toteuttaa muovitiekartan toimenpiteitä hyödyntämällä mm. 
kasvumoottorirahoitusta muovien kierrätyksen edistämiseen, muovia korvaavien 
ratkaisujen kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen sekä t&k-rahoitusta uusien 
ratkaisujen synnyttämiseen. Toimet toteutetaan osana valmisteltavaa kiertotalouden 
ohjelmaa Business Finlandin olemassa olevien määrärahojen turvin. 
 

- Hallitus panostaa suomalaisen palo- ja pelastusalan osaamisen ylläpitämiseen ja 
vahvistamiseen varmistamalla Suomen Pelastusopiston välttämättömät kalusto- ja 
tekniikkahankinnat. Kuopiossa sijaitsevan Suomen Pelastusopiston kehittymistä 
pelastusalan kansainvälisen tason osaamiskeskuksena vahvistetaan kokoamalla 
Suomessa tapahtuva pelastusalan tutkintoon johtava koulutus Suomen 
Pelastusopistoon vuoteen 2020 mennessä.  

 
- Vammaispalvelulaki uudistetaan. Uudistuksen yhteydessä vammaisten lasten 

oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen laajenee. Nykyisellään oikeus koskee 
vain kehitysvammaisia lapsia. Hallitus on päättänyt, että yhdenvertaisuuden 
toteutumiseksi uudistuksessa lähtökohdaksi otetaan se, että perustasoa 
korkeampaa vammaistukea saavilta lapsilta ei perittäisi varhaiskasvatuksen 
maksuja. Maksutason alenema kompensoidaan kunnille. Uudistetun 
vammaispalvelulain on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021. 
 

- Itämeren ja sisävesien tilan parantamiseksi hallitus käynnistää selvitystyön siitä, 
miten peltojen ylijäämäravinteiden kertymistä kotieläinvaltaisilla maatalousalueilla 
vähennetään ja edistetään ravinteiden liikkuvuutta kotieläinvaltaisista keskittymistä. 
Ensisijaisena toimenpiteenä selvitetään orgaanisten kierrätysravinteiden 
sekoitevelvoitteen käyttöönottoa. Tarvittaessa selvitetään myös vaihtoehtoisia 
keinoja, joilla varmistettaisiin orgaanisten lannoitevalmisteiden markkinat. Näitä 
voivat olla esimerkiksi energiatuet tai investointituet lannan käsittelyjärjestelmiin tai 
prosessointiin, yhdistettynä ympäristökorvauksen ja kasvien ravinnetarpeen 
mukaisiin lannoitusrajoihin. Selvitys valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. 
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Osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uuden ohjelmakauden valmistelua hallitus 
pyrkii edistämään ravinteiden kierrätystä ja viljavuusnäytteiden hyödyntämistä 
uuden ohjelmakauden valmistelun suuntaviivojen puitteissa. 

 

- Hallitus on päättänyt perustaa valtakunnallisen Työkykyohjelman, jonka 
tarkoituksena on kehittää pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn sekä 
kuntoutustarpeen yksilöllistä tunnistamista hyödyntäen asiakkaan monialaista 
palveluverkostoa. Ohjelman keskeinen tavoite on kuntouttaa työtön takaisin 
työmarkkinoille, mutta samalla tunnustaen se, että joukossa on ihmisiä jotka eivät 
enää pääse avoimille työmarkkinoille ja heillekin on löydettävä inhimillinen ratkaisu.  
Osana työtä muotoillaan uusi työnvälityksen palvelukonsepti muun muassa 
työpankkikokeilusta saatuja tuloksia sekä tutkimuksia hyväksi käyttäen.  
 
Välityömarkkinoiden kehittymistä pyritään vauhdittamaan julkisten hankintojen 
avulla. Yhtenä keinona selvitetään, voiko kunnille ja tuleville maakunnille asettaa 
lakiin velvoitteen lisätä julkisten hankintojen työllistämisvelvoitteen käyttöä ja 
vaikeasti työllistettävien palkkaamista valtiolle, kuntiin ja maakuntiin.  
 
Työssä otetaan huomioon selvityshenkilöiden Oivo ja Kerätär tulevan raportin 
havainnot ja suositukset. (STM, TEM) 
 

- Työperäinen maahanmuutto: 
Hallitus sitoutuu toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet työntekijöiden ja yrittäjien 
oleskelulupien käsittelyn sujuvoittamiseksi siten, että 4 kuukauden käsittelyajan 
maksimi toteutuu koko maassa kuluvan vuoden loppuun mennessä ja 
maahanmuuton ministeriryhmän asettama tavoite käsittelyn nopeutumisesta 
edelleen enintään 2 kuukauteen toteutuu vuoden 2019 loppuun mennessä. 
Tavoitteena on pitkälle automatisoitu, sujuva ja kokonaisuutena tavoitteellisesti 
johdettu prosessi työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä sisäministeriön kanssa 
tilaaman selvityksen pohjalta. 

 
Oleskeluluvan jatkohakemuksissa, joissa Suomessa laillisesti vähintään 12 
kuukauden ajan työskennelleen henkilön työtehtävä tai työnantaja vaihtuu, TE-
toimiston osapäätöksessä keskitytään jatkossa arvioimaan työsuhteen ehtoja sekä 
työnantajan ja työntekijän edellytyksiä. Työnantajan ja työehtojen valvontaa 
kehitetään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työnantajarikkomusten 
seuraamuksia kiristetään ulkomaisen työvoiman väärinkäytön ja epäterveen 
kilpailun kitkemiseksi. 
 
Selvitetään mahdollisuudet kannustaa työnantajia anonyymin rekrytoinnin 
käyttöönottoon, jolloin työnhakijoita arvioidaan heidän suoritustensa eikä 
taustojensa perusteella, mikä edistäisi myös onnistunutta kotoutumista. 
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- Pakolaiset ja kotouttaminen: 
Hallitus edistää ratkaisuja, jotka vähentävät rajojen yli tapahtuvan turvapaikanhaun 
tarvetta. Hallitus edellyttää, että Euroopan unioni toimeenpanee Eurooppa-
neuvoston 28.6.2018 päätelmät. Nykytilanteessa pakolaiskiintiö pidetään vuoden 
2018 tasolla. Hallitus varautuu tarkastelemaan pakolaiskiintiön kokoa uudelleen, 
mikäli Euroopan unionissa toimeenpannaan ratkaisuja, jotka siirtävät turvapaikan 
hakua EU:n yhteisiin keskuksiin rajan yli tapahtuvan hakeutumisen sijaan. 

 
Hallitus haluaa edistää maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä. Maahanmuuttajilla, 
kuten muillakin työttömillä työnhakijoilla, on velvollisuus sekä hakea että 
vastaanottaa tarjottua sopivaa työtä.  

  
Työ- ja elinkeinotoimistot edistävät maahanmuuttajien työllistymistä nykyistä 
tehokkaammin jo kotoutumista edistävien palveluiden aikana tarkoituksenmukaisilla 
ja osuvilla työtarjouksilla. Käytäntöjä kehitetään siten, että työn haku - ja 
vastaanottamisvelvoitetta sovelletaan nykyistä kattavammin ja sen katkaisevia 
toimenpiteitä lyhennetään kotouttamisjaksojen aikana. 
 

- Valtiovarainministeriö toteuttaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön 
kanssa tämän hallituskauden aikana muutoksen, jonka tavoitteena on 
nostaa tasausvarauksen enimmäismäärä maataloustulon verotuksessa 25 000 
euroon. Varauksen käyttöaika pidetään kolmessa vuodessa. 

 
 


