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Talouden näkymät

Kansainvälisen talouden kehityksestä on ai-
van viime aikoina saatu jälleen huolestuttavia
uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat
edelleen heikentyneet ja Venäjän talous jat-
kaa supistumistaan. Toisaalta, monien Suo-
melle tärkeiden kauppakumppaneiden talou-
det ovat kehittyneet suotuisasti. Yhdysvalto-
jen talouden ennustetaan kasvavan lähes kol-
men prosentin vauhtia seuraavien parin vuo-
den aikana ja Iso-Britanniassa kasvu on laaja-
alaista. Euroalueellakin maltillinen talouskas-
vu on käynnistynyt. Keskuspankkien harjoit-
tama rahapolitiikka on edelleen kasvua tuke-
vaa. Energian, erityisesti öljyn, hinnan alene-
minen edesauttaa Suomen kaltaisten energi-
aintensiivisten talouksien kasvunäkymiä.

Suomen talous on erittäin vaikeassa tilan-
teessa. Talous on supistunut kolmena edel-
lisenä vuotena eikä juurikaan kasva vuonna
2015. Talouskasvu jää myös seuraavina pa-
rina vuotena kilpailijamaitamme hitaammak-
si. Vuoden 2016 kasvuksi ennustetaan 1,3 %
investointien suotuisan kehityksen seuraukse-
na.

Työllisyyskehitys on ollut vuoden 2015 al-
kupuolella heikkoa ja työttömyysasteen vuo-

sikeskiarvoksi ennustetaan 9,6 %. Vuon-
na 2016 työmarkkinoilla työllisten lukumää-
rän arvioidaan kääntyvän hienoiseen nousuun
suhdannetilanteen lievän kohenemisen myö-
tä, mutta työttömyysaste jää edelleen korke-
alle tasolle. Kuluttajahintojen nousu kiihtyy,
mutta pysyy maltillisena ollen noin prosentin
vuonna 2016.

Lataa taulukko PDF-tiedostona.1

Julkinen talous pysyy miinuksella

Suomen julkinen talous koostuu valtiosta,
kunnista, työeläkerahastoista ja muista sosi-
aaliturvarahastoista.

Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen
talous on muuttunut pysyvästi alijäämäisek-
si pitkittyneen heikon suhdannetilanteen se-
kä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuok-
si. Julkisen talouden arvioidaan pysyvän ali-
jäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka,
joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät
alijäämää.

Suomen talous on viime vuodet kärsinyt te-
ollisuuden rakennemuutoksesta, joka on hei-
kentänyt talouden kasvumahdollisuuksia. Tu-
levien vuosien kasvunäkymää heikentää lisäk-
si työikäisen väestön määrän supistuminen.

1http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Kansantalouden-kehitys_s_f.pdf
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Pysyvän lisähaasteen julkisen talouden tasa-
painottamiselle aiheuttaa väestön ikääntymi-
sestä johtuva eläke-, hoito- ja hoivamenojen
kasvu.

Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää jul-
kisen talouden rahoitusasemaa niin, että val-
litsevalla veroasteella julkisen talouden tulot
eivät riitä kattamaan julkisen talouden meno-
ja normaalin kehityksen puitteissa. Ilman kor-
jaavia toimenpiteitä julkinen velka uhkaa kas-
vaa hallitsemattomasti suhteessa kokonais-
tuotantoon. Tämä ns. kestävyysvaje on val-
tiovarainministeriön arvion mukaan noin kol-
me ja puoli prosenttia suhteessa bruttokan-

santuotteeseen. Siten kevään 2015 arvio kes-
tävyysvajeesta on pienentynyt noin prosent-
tiyksiköllä, mihin on vaikuttanut hallitusoh-
jelmassa linjattujen sopeutustoimien huomi-
oiminen.

Lataa taulukko PDF-tiedostona.2

2http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Julkinen-talous_s_f1.pdf
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Hallituksen talouspoliittinen linja

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoit-
teena on nostaa Suomen talous kestävän kas-
vun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä tur-
vata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan ra-
hoitus. Hallitus toteuttaa rakenteellisia uudis-
tuksia, jotka edistävät työllisyyttä, yrittäjyyt-
tä ja talouskasvua. Yrittämisen edellytyksiä ja
työn tekemisen kannustimia parannetaan ja
uusiin kestävän kasvun mahdollisuuksiin pa-
nostetaan.

Hallitusohjelman mukaan julkisen talouden
tasapainottaminen käynnistetään välittömäs-
ti. Velkaantuminen suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen taitetaan vaalikauden loppuun
mennessä ja velaksi eläminen lopetetaan
vuonna 2021. Hallitus sitoutuu julkisen ta-
louden 10 mrd. euron kestävyysvajeen katta-
miseen tarvittavien säästöjä ja rakenteellisia
uudistuksia koskevien päätösten tekemiseen
hallituskauden aikana. Verotuksen painopis-
tettä siirretään työn ja yrittämisen verotuk-
sesta erityisesti haittaveroihin. Kokonaisvero-
aste ei nouse vaalikauden aikana.

Hallitus on sopinut julkista taloutta vahvis-
tavasta sopeutusohjelmasta. Nämä toimet
kohdistuvat hyvin laajasti yhteiskunnan eri
lohkoille ja koskettavat kaikkia suomalaisia.
Samalla toteutetaan uudelleenkohdennuksia
muun muassa takuueläkkeen korottamiseen,
lastensuojeluun sekä yhteiskunnan sisäisen ja
ulkoisen turvallisuuden vahvistamiseen.

Hallitus käynnistää muutosohjelman hallitus-
kauden strategisten tavoitteiden saavuttami-
seksi. Kärkihankkeisiin ja korjausvelan vähen-
tämiseen panostetaan kertaluonteisesti 1,6
mrd. euroa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hallitus tavoitteli kattavaa yhteiskuntasopi-

musta, jota ei ponnisteluista huolimatta saa-
vutettu. Hallitus kuitenkin pyrkii Suomen
kilpailukyvyn parantamiseen edelleen yhteis-
kuntasopimusneuvottelujen päätyttyäkin ja
tiedotti 8.9.2015 poikkeuksellisista toimista
yksikkötyökustannusten alentamiseksi viidel-
lä prosentilla sekä toimista työntekijöiden
muutosturvan vahvistamiseksi. Pääministeri
Sipilä tuo hallituksen esittelemät toimenpi-
teet kilpailukyvyn parantamiseksi tiedonanto-
na eduskuntaan syyskuun 2015 loppuun men-
nessä.

Finanssipoliittiset säännöt

Suomen julkisen talouden tavoitteenasette-
lua määrittävät sekä kansalliset säännöt että
EU-säännökset, erityisesti vakaus- ja kasvu-
sopimus, joka velvoittaa jäsenvaltiot ylläpitä-
mään julkisen talouden tasapainoa ja välttä-
mään liiallisia alijäämiä ja velkaantumista.

Vuonna 2014 julkisen talouden alijäämä kan-
santalouden tilinpidon käsittein ylitti EU:n
perussopimuksen 3 prosentin viitearvon ja vii-
tearvo ylittyy myös vuonna 2015. Valtionva-
rainministeriön syyskuun ennusteen mukaan
hallituksen vuodelle 2016 päättämien sopeu-
tustoimien toteutuessa täysimääräisinä, ne
riittävät pienentämään julkisyhteisöjen ali-
jäämän alle 3 prosentin v. 2016. Näin ollen
Suomi täyttää alijäämää koskevan kriteerin,
kuten Euroopan komissio arvioi kesäkuussa
2015. Julkisyhteisöjen velka ylittää 60 pro-
sentin rajan vuonna 2015 ja velkakriteeri rik-
koutuu vuodesta 2016 eteenpäin. Velkakri-
teerin rikkominen ei yksinään johda vielä liial-
lisen alijäämän menettelyn käynnistämiseen.

Hallituksen politiikkaa ohjaa myös julki-
sen talouden rakenteelliselle rahoitusasemal-
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le asetettu tavoite korkeintaan 0,5 prosentin
suuruisesta alijäämästä suhteessa kokonais-
tuotantoon keskipitkällä aikavälillä (MTO).
Tavoitteen saavuttamiseksi hallitus on päät-
tänyt sitovista rahoitusasematavoitteista jul-
kisen talouden alasektoreille.

Lataa kuva PDF-tiedostona.3

3http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Valtionvelka_s_f2.pdf
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Kärkihankkeet

Hallitusohjelman viisi strategista tavoitetta
ovat työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistami-
nen, osaamisen ja koulutuksen uudistaminen,
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, biota-
louden ja puhtaiden ratkaisujen vauhdittami-
nen sekä toimintatapojen uudistaminen digi-
talisaation hyödyntämisen, kokeilujen ja nor-
mien purkamisen kautta. Strategisia tavoit-
teita edistetään hallitusohjelmassa linjatuilla
kärkihankkeilla ja reformiuudistuksilla kuten
sote-uudistus, kuntien tehtävien karsinta ja
aluehallinnon uudistus.

Vuosina 2016—2018 panostetaan kärkihank-
keisiin 1 mrd. euroa ja liikenneverkon korjaus-
velan pienentämiseen 0,6 mrd. euroa.

Kärkihankkeisiin kohdistettu rahoitus:

• työllisyys ja kilpailukyky 170 milj. euroa
• osaaminen ja koulutus 300 milj. euroa
• terveys ja hyvinvointi 130 milj. euroa

• biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 milj.
euroa

• digitalisaatio ja toimintatavat 100 milj.
euroa.

Kärkihankkeet rahoitetaan pääosin osinkotu-
loilla ja valtion osakeomistusten myynnillä.
Rahoituksesta 330 milj. euroa katetaan ke-
hyksissä olleen Pisara-radan rahoituksen pur-
kamisella.

Vuonna 2016 panostukset kärkihankkeisiin
ovat yhteensä 223 milj. euroa ja lisäksi kor-
jausvelan pienentämiseen kohdennetaan 100
milj. euroa.

Vuonna 2016 kärkihank-
keisiin 223 milj. euroa
ja korjausvelan pienentämi-
seen 100 milj. euroa.

Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä panostuk-
sista kärkihankkeisiin v. 2016.
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Lataa kuva PDF-tiedostona.4

Lataa kuva PDF-tiedostona.5

Lataa kuva PDF-tiedostona.6

Lataa kuva PDF-tiedostona.7

Lataa kuva PDF-tiedostona.8

4http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/KH_Tyollisyys_s_f1.pdf
5http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/KH_Osaaminen_s_f2.pdf
6http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/KH_Hyvinvointi_s_f.pdf
7http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/KH_Biotalous_s_f1.pdf
8http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/KH_Digitalisaatio_s_f.pdf

8



Vuoden 2016 budjetin kokonaisluvut

Budjetin määrärahat ja alijäämä

Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdote-
taan 54,1 mrd. euroa, mikä on 0,2 mrd. eu-
roa enemmän kuin vuoden 2015 varsinaises-
sa talousarviossa. Hintatason nousu ja talous-
arvioesityksen rakennemuutokset huomioiden
hallinnonalojen määrärahat kasvavat reaali-
sesti n. 0,4 % vuoden 2015 varsinaisen ta-
lousarvioon verrattuna.

Määrärahatasoa nostaa mm. valtion ja
kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus,
nousseet kustannukset kasvaneen työttömyy-
den ja maahanmuuton johdosta, puolustus-
materiaalihankintojen ajoitusmuutokset sekä
panostukset kärkihankkeisiin. Määrärahoissa
on huomioitu hallitusohjelmassa päätetyt so-
peutustoimet, jotka alentavat valtion menoja
v. 2016 nettomääräisesti runsaalla 0,7 mrd.
eurolla.

Vuoden 2016 budjettitalouden tulojen (pl.
nettolainanotto) arvioidaan olevan n. 49,1
mrd. euroa. Valtion talousarvioesitys vuodel-
le 2016 on 5,0 mrd. euroa alijäämäinen, mi-
kä katetaan ottamalla lisää velkaa. Alijäämä
pienenee runsaalla 200 milj. eurolla verrat-
tuna vuodelle 2015 budjetoituun (ml. lisäta-
lousarvioesitykset).

Vuoden 2016 lopussa valtionvelan (ml. rahas-
totalouden velan) arvioidaan olevan n. 106
mrd. euroa, mikä on n. 50 % suhteessa brut-
tokansantuotteeseen.

Valtion velka kipuaa 106

mrd. euroon. Talousarvio-
esityksen määrärahat ovat
54,1 mrd. euroa ja tulot
49,1 mrd. euroa.

Lataa kuva PDF-tiedostona.9

Lataa kuva PDF-tiedostona.10

9http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Budjettitalouden-tulot-menot-ja-
tasapaino_s_f1.pdf

10http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Budjettitalouden-tulot-ja-menot_s_f1.pdf

9



Sopeutuksella hillitään velanot-
toa

Hallitusohjelmassa sovittiin menoja vähentä-
vistä tai maksutuloja korottavista toimen-
piteistä, joilla tavoitellaan julkisen talouden
n. 4 mrd. euron nettomääräistä sopeutus-
ta vuoden 2019 tasolla. Veroperustemuu-
tosten vaikutukset eivät sisälly tähän koko-
naisuuteen. Toimenpiteiden vaikutukset ovat
täsmentyneet talousarvioesityksen valmiste-
lun aikana. Hallitusohjelman mukaisten so-
peutustavoitteiden saavuttamiseksi on myös
tehty eräitä lisäsäästöpäätöksiä, joista suu-
rimpana KEL- ja elinkustannusindeksisidon-
naisten etuuksien (pl. toimeentulotuki) in-
deksikorotusten jäädyttäminen 2017—2019.

Vuoden 2016 talousarvioesitykseen on si-
sällytetty hallitusohjelman mukaiset säästöt,
maksujen korotukset sekä eräät menolisäyk-
set, jotka parantavat valtion budjettitalou-
den tasapainoa nettomääräisesti runsaalla
0,8 mrd. eurolla. Suurimmat menosäästöt
vuoden 2016 tasossa kohdistuvat esim.

• indeksikorotuksiin (-70 milj. euroa),
• kehitysyhteistyöhön (-200 milj. euroa),
• sairasvakuutuskorvauksiin (-70 milj.

euroa),

• opetukseen sisältäen varhaiskasvatuk-
sen, perus-, toisen asteen ja korkeakou-
luopetuksen (-150 milj. euroa),

• elinkeinoelämän tukiin (-80 milj. eu-
roa),

• hallinto- ja ICT-menoihin (-50 milj. eu-
roa).

Eräitä hallinnonalakohtaisia säästöjä on yksi-
löity luvussa Poiminnat talousarvioesitykses-
tä.

Talousarvioesitykseen sisältyy hallitusohjel-
man mukaisia menolisäyksiä

• sisäiseen turvallisuuteen (+50 milj. eu-
roa),

• puolustusvoimien materiaalihankintoi-
hin (+50 milj. euroa).

Lataa kuva PDF-tiedostona.11

Hallitus päättää vaalikauden alussa vaalikau-
den kehyksestä eli valtion budjettimenojen
katosta. Ensimmäinen kehyspäätös, vaalikau-
den kehys 2016—2019, on osa julkisen talou-
den suunnitelmaa 2016-2019, joka annetaan
eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityk-
sen yhteydessä. Valtion talouden kehyksen
piiriin kuuluvien menojen taso laskeen vuo-
den 2019 tasolla 1,3 mrd. eurolla verrattu-

11http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Vaalikauden-sopeutustoimien-
vaikutukset_s_f1.pdf
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na 2.4.2015 päätettyyn valtiontalouden ke-
hykseen. Vuoden 2016 talousarviossa toteu-
tetaan kehyspäätöksen mukaista määräraha-
tason alentamista.

Verotulot

Vuoden 2016 budjettitalouden tulojen (pl.
nettolainanotto) arvioidaan olevan noin 49,1
mrd. euroa, josta verotulot muodostavat noin
83 % eli 40,8 mrd. euroa. Varsinaiseen ta-
lousarvioon verrattuna budjettitalouden tu-
lojen yhteensä arvioidaan alenevan noin 0,1
mrd. euroa. Heikkenemistä selittää vuoden
2015 tuloarvioihin sisältyneet poikkeukselliset
tuloerät, joista merkittävimmät liittyvät ker-
taluonteisiin osakemyyntituloihin.

Verotulojen arvioidaan vuonna 2016 kasva-
van 2 %, eli n. 0,9 mrd. euroa verrattuna
vuoden 2015 talousarvioon. Verotulojen kehi-
tykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä
veroperusteisiin tehtävät muutokset.

Suomen talous ei ole kasvanut kolmeen
vuoteen. Valtiovarainministeriön talousen-
nusteessa oletetaan, että talous kääntyisi hi-
taaseen kasvuun vuonna 2016. Hidas talous-
kasvu rajoittaa kuitenkin veropohjien kas-
vua edelleen v. 2016. Ehdotetut ja aikaisem-
min päätetyt veroperustemuutokset lisäävät
v. 2016 valtion verotuloja yhteensä noin 0,4
mrd. euroa vuositasolla. Pääministeri Sipilän
hallitusohjelmassa sovittuja veronkiristyksiä
kohdistetaan vuonna 2016 pääasiassa välilli-
seen verotukseen, samalla työn verotusta ke-
vennetään. Yksittäiset veroperustemuutokset
on lueteltu luvussa Poimintoja talousarvioe-
sityksestä.

Lataa taulukko PDF-tiedostona.12

Lataa taulukko PDF-tiedostona.13

Lataa kuva PDF-tiedostona.14

12http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Tuloveroasteikko_s_f.pdf
13http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Arvonlisäverokannat_s_f.pdf
14http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Verotulojen-kehitys_s_f.pdf
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Lataa kuva PDF-tiedostona.15

Lataa kuva PDF-tiedostona.16

Sosiaalietuudet ja julkisten palve-
lujen kustannukset

Lataa taulukko PDF-tiedostona.17

15http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Mista-veroeurot-tulevat_f.pdf
16http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Mihin-veroeurot-kaytetaan_f.pdf
17http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Eraat-etuudet_OSA1.pdf
18http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Eraat-etuudet_OSA21.pdf
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Lataa taulukko PDF-tiedostona.18 Lataa taulukko PDF-tiedostona.19

19http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Eraiden_julkisten_palveluiden-
kustannukset_s_f.pdf
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Kuntatalous

Kuntien valtionavut kasvavat
vuonna 2016

Kunnat järjestävät asukkailleen peruspalve-
lut, joista tärkeimpiä ovat koulutus- sekä
sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelut rahoi-
tetaan pääasiassa kuntien verotuloilla, joi-
ta kertyy kunnallisverosta (86 % verotulois-
ta), kiinteistöverosta (8 % verotuloista) se-
kä osasta yhteisöveron tuottoa (6 % verotu-
loista). Valtio osallistuu peruspalvelujen ra-
hoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta.
Valtionosuudet ovat laskennallisia ja kunnan
tuloina yleiskatteisia, eli kunta voi harkintan-
sa mukaan päättää niiden käytöstä. Lisäksi
valtio myöntää kunnille valtionavustuksia eri-
laisiin tehtäviin.

Valtionosuusjärjestelmään sisältyvä valtiono-
suusprosentti kuvaa valtion ja kuntien välis-
tä kustannusten jakoa. Vuonna 2016 kunnan
peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuus-
prosentti on 25,52. Näin ollen kunnan prosen-
tuaalinen rahoitusosuus peruspalveluihin on
74,48. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoit-
taman perusopetuksen jälkeisen koulutuksen
valtionosuusprosentti on 41,89.

Vuonna 2016 valtio osoittaa kunnille valti-
onapuja yhteensä 11 mrd. euroa. Valtion-
avut kasvavat noin 0,5 mrd. eurolla vuodesta
2015.

Vuonna 2016 valtionosuuksien tasoa korot-
taa valtion ja kuntien välinen kustannus-
tenjaon tarkistus, yhteensä 300 milj. euroa.
Myös kuntien veromenetysten kompensaati-
ot lisäävät valtionosuuksia. Lapsiperheiden
kotiapuun ja lastensuojeluun osoitetaan 10
milj. euron lisäys, jolla tuetaan vuoden 2015

alusta voimaan tulleen sosiaalihuoltolain toi-
meenpanoa. Valtionosuuksia vähentävät hal-
litusohjelman mukaiset toimet, joilla pyritään
alentamaan kuntien kustannuksia. Subjektii-
vista päivähoito-oikeutta kavennetaan, var-
haiskasvatuksen henkilöstömitoitusta muute-
taan ja alueellista erikoissairaanhoitoa te-
hostetaan. Valtionosuuksiin ei tehdä indek-
sikorotusta. Perusopetuksessa ryhmäkokojen
pienentämiseen myönnettävät avustukset lo-
petetaan. Tämän lisäksi luovutaan osittain
muista yleissivistävän koulutuksen laadun pa-
rantamiseen myönnettävistä avustuksista.

Kuntien verotulojen arvioidaan olevan noin
21,7 mrd. euroa vuonna 2016, mikä on noin
0,5 % edellisvuotta vähemmän. Ansiotulo-
verotuksen kevennysten ja kiristysten arvioi-
daan vähentävän kunnallisveron tuottoa yh-
teensä 262 milj. eurolla. Kuntien peruspal-
velujen valtionosuuteen tehdään vastaava li-
säys. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylära-
joja korotetaan, minkä arvioidaan lisäävän
kuntien verotuottoa 25 milj. eurolla. Kun-
tien yhteisövero-osuuden väliaikainen korotus
päättyy, mikä vähentää vuositasolla kuntien
verotuloja 258 milj. eurolla. Tarkempia tie-
toja vuoden 2016 veroperustemuutoksista on
koottu budjettikatsauksen kohtaan Poimin-
nat talousarvioesityksestä.

Kuntataloutta vahvistavat myös asiakasmak-
suihin ehdotettavat muutokset. Päivähoito-
maksuja sekä koululaisten aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan maksuja korotetaan 1.8.2016 al-
kaen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas-
maksuja vuoden alusta lukien.

Budjettiesitykseen sisältyvien valtion toimen-
piteiden arvioidaan kokonaisuudessaan vah-
vistavan kuntien rahoitusasemaa vuoteen
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2015 verrattuna nettomääräisesti vajaalla
290 milj. eurolla.

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituk-
sen tasapainoa tarkastellaan yksityiskohtai-
semmin kuntatalousohjelmassa, joka laadi-
taan julkisen talouden suunnitelman yhtey-
dessä.

Kuntatalouden lainakanta kasvaa
edelleen

Kuntatalouteen on syntynyt tulojen ja me-
nojen välinen epäsuhta. Vuonna 2014 tili-
kauden tulosta vahvisti kertaluonteisesti kun-
nallisten liikelaitosten yhtiöittämiset, mutta
vuonna 2015 tulos on painumassa jälleen ali-
jäämäiseksi.

Kuntatalouden kehitysarvio vuodelle 2016 on
tehty painelaskelmana, jossa ei ole huomioi-
tu kuntien omia sopeutustoimia. Kunnallis-
veroprosentit on pidetty vuoden 2015 tasol-
la. Hallitusohjelman sopeutustoimet vahvis-
tavat kuntataloutta vajaalla 300 milj. eurol-
la v. 2016. Kuntataloutta heikentää kuiten-
kin väestön ikärakenteen muutoksesta johtu-
va palvelutarpeen kasvu. Tilikauden tulos py-
syy v. 2016 siksi alijäämäisenä.

Kuntatalouden investoinnit ovat kasvaneet
viime vuosina voimakkaasti, eikä lähivuosi-
na ennakoida suurta muutosta tiedossa ole-
vien investointipaineiden takia. Kuntatalou-
den lainakanta kasvaa v. 2016 lähes 20 mrd.
euroon.

Kansantalouden tilinpidon käsittein tarkas-
teltuna paikallishallinnon alijäämä oli 0,8 %
suhteessa bruttokansantuotteeseen v. 2014 ja
sen arvioidaan pysyvän tällä tasolla lähivuo-
det.

Kuntatalouden ohjausta vahvis-
tettu

Vuoden 2015 alusta julkisen talouden koko-
naisohjaus on vahvistunut. Pääministeri Si-
pilän hallitus asetti ensimmäisessä julkisen
talouden suunnitelmassaan syyskuussa 2015
julkiselle taloudelle ja sen alasektoreille, mu-
kaan luettuna kuntatalous, rahoitusasemaa
koskevat tavoitteet. Vuonna 2019 kuntata-
louden alijäämä saa olla korkeintaan ½ pro-
senttia suhteessa kokonaistuotantoon. Sa-
malla hallitus päätti toimenpiteistä rahoitus-
asematavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitus
asetti myös kuntatalouden menorajoitteen,
jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä kun-
tatalouden toimintamenoihin aiheutuvaa pai-
netta.

Lataa kuva PDF-tiedostona.20

20http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Kuntien-ja-kuntayhtymien-
vuosikate_s_f2.pdf
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Valtiontalouden EU-tulot ja -menot vuosina
2014—2016

Komissio antoi esityksensä Euroopan unionin
vuoden 2016 talousarvioksi 27.5.2015. Esi-
tyksen kokonaissumma sitoumuksina on ra-
hoituskehyksen sisäpuolelle kuuluvien ohjel-
mien osalta 153 miljardia euroa. Maksuina
esityksen kokonaistaso on 143,2 miljardia eu-
roa. Talousarvioesityksen koko on noin pro-
sentti EU:n yhteenlasketusta bruttokansan-
tulosta.

Talousarvion avulla on tarkoitus vauhdittaa
innovointia ja kasvua, luoda työpaikkoja, vä-
hentää jäsenvaltioiden ja alueiden välisiä ke-
hityseroja, tehostaa muuttoliikepolitiikkaa ja
vahvistaa EU:n asemaa maailmassa. Talous-

arvioesitykseen on otettu myös maksuja Eu-
roopan strategisten investointien rahastoon
(ESIR), joka on keskeinen osa Euroopan in-
vestointiohjelmaa. Lisäksi talousarvioesityk-
sellä pyritään vastaamaan kertyneisiin mak-
sutarpeisiin ja tarpeeseen edistyä kohti ener-
giaunionia sekä toteuttamaan eteenpäin kat-
sovaa ilmastopolitiikkaa samoin kuin pidätty-
vyyttä hallintomenoissa.

Neuvoston käsittelyssä heinäkuussa 2015 ta-
lousarvion loppusumma laski maksuina noin
1,4 miljardia euroa komission ehdotukses-
ta. Syyskuussa 2015 talousarvio siirtyy par-
lamentin käsiteltäväksi ja lopullisesti talous-
arvio vuodelle 2016 hyväksytään marras-jou-
lukuussa 2015.

EU:n budjetti rahoitetaan kokonaisuudessaan
ns. omilla varoilla. Omia varoja ovat perintei-
set omat varat (sokerin tuotantomaksut ja
tullit, n. 13 %) ja muut omat varat (eläke-
maksut, korot, sakot, edellisen vuoden ylijää-
mä, n. 1 %), jotka tulevat EU:lle suoraan
ilman jäsenvaltioiden erillisiä päätöksiä sekä
arvonlisäverovarat (n. 13 %) ja täydentävä
bruttokansantulovarat (n. 73 %), jotka tule-
vat jäsenvaltioiden talousarvioiden kautta.

EU:n vuosittaisia menoja ja tuloja koskevien
parlamentin ja neuvoston päätösten tulee py-
syä seitsemälle vuodelle päätetyn rahoituske-
hyksen rajoissa.

Suomen valtion talousarvion valmistelussa on
lähdetty siitä, että EU:n rahoituskehyskau-
den 2014 −2020 omia varoja koskevat muu-
tokset tulevat takautuvasti voimaan vuoden
2016 aikana. Tämä nostaa poikkeuksellises-
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ti Suomen jäsenmaksuosuutta vuoden 2016
osalta.

Valtiontalouden tasolla Suomen arvioidaan
maksavan vuonna 2016 EU:n budjettiin ja
Euroopan kehitysrahastoon 2 176 milj. eu-
roa. Suomen maksut kasvavat 196 milj. eu-
roa vuodelle 2015 budjetoituun verrattuna.
Suomi maksaa noin 5,3 mrd. euron suuruises-
ta maksualennuksesta Yhdistyneelle kunin-
gaskunnalle 137 milj. euroa vuonna 2016.

EU:n budjetista arvioidaan saatavan tuloja
noin 1 164 milj. euroa, mikä on 126 milj.
euroa vähemmän kuin vuonna 2015 arvioi-
daan saatavan. Maaseudun kehittämistulojen
odotetaan vähentyvän selvästi kohti normaa-
limpaa tasoaan. Vuoden 2015 poikkeukselli-
sen korkeat maaseudun kehittämiseen liitty-
vät tulot selittyvät EU:n ohjelmakauden vaih-
tumisesta aiheutuvien maksatusten ajoittu-
misella.

Lataa taulukko PDF-tiedostona.21

21http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/EU_maksuvirrat_s_f2.pdf
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Poimintoja talousarvioesityksestä

Verotus

Ansio- ja pääomatuloverot

• Työn verotusta kevennetään hallitusoh-
jelman mukaisesti erityisesti pieni- ja
keskituloisilla korottamalla työtulovä-
hennystä 450 miljoonalla eurolla vuon-
na 2016.

• Ansiotuloverotukseen tehdään ansiota-
soindeksiä vastaava tarkistus kaikilla
tulotasoilla.

• Asuntolainan korkovähennysoikeutta
rajoitetaan edelleen ja aiemmin pää-
tettyä nopeammin siten, että vuonna
2016 vähennyskelpoista on enää 55 %
asuntolainan korkomenoista.

• Luovutustappio säädetään vähennys-
kelpoiseksi kaikesta pääomatulosta,
kun se on voimassa olevan lainsäädän-
nön mukaisesti vähennyskelpoista aino-
astaan luovutusvoitosta.

• Ns. avainhenkilölain voimassaoloa jat-
ketaan.

• Määräaikaisen lain mukaan luonnol-

linen henkilö tai kuolinpesä välttyi-
si verorikosoikeudellisilta seurauksilta
ilmoittaessaan oma-aloitteisesti vero-
tuksesta puuttuneita tuloja tai varoja,
ns. tehokas katuminen.

• Yksityishenkilöiden korkeakouluille te-
kemät 850—500 000 euron lahjoituk-
set säädetään vähennyskelpoisiksi.

• Pääomatuloverotuksen ylempää vero-
kantaa korotetaan 33 prosentista 34
prosenttiin.

• Yle-veroa tarkistetaan Yle-indeksijää-
dytyksen johdosta siten, että pienim-
män maksuunpantavan veron määrää
korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Alin
tuloraja, jolla veroa aletaan maksaa,
nousee noin 7 500 eurosta noin 10 300
euroon vuodessa.

• Ns. solidaarisuusveron alarajaa alenne-
taan 90 000 eurosta 72 300 euroon
vuosille 2016 ja 2017.

Yhteisövero

• Kuntien yhteisövero-osuuden korotuk-
sen päättyminen vuoden 2015 lopus-
sa ja seurakuntien yhteisövero-osuuden
siirtyminen valtiolle vuoden 2016 alus-
ta kasvattavat valtion osuutta yhteisö-
veron tuotosta.

Valmisteverot

• Tupakkaveroa korotetaan. Esitetyn ko-
rotuksen seurauksena tupakkaveron
tuoton arvioidaan kasvavan vuositasol-
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la 68 milj. euroa.
• Lämmitys-, voimalaitos- ja työkone-

polttoaineiden veroa korotetaan. Koro-
tuksen arvioidaan kasvattavan valtion
verotuloja vuositasolla nettomääräises-
ti noin 75 milj. eurolla.

Lataa kuva PDF-tiedostona.22

Lataa kuva PDF-tiedostona.23

Muut verot

• Hallitusohjelman mukaisesti autovero-
tusta kevennetään hallituskaudella yh-
teensä noin 200 milj. euroa. Kevennys
toteutetaan asteittain vuosina 2016—

2019. Muutoksen asteittaisella voi-
maantulolla pyritään hillitsemään käyt-
täytymisvaikutuksia sekä välttämään
kertaluonteisen suuren veromuutoksen
aiheuttamia autokaupan markkinahäi-
riöitä ja varastoarvojen äkillistä alene-
mista sekä kuluttajien kannalta epäoi-
keudenmukaisia vaikutuksia.

• Ajoneuvoveroa ehdotetaan korotetta-
vaksi sitten, että valtion tulot kasvavat
vuositasolla 100 milj. euroa.

• Jäteveroa korotetaan.
• Työttömyysvakuutusmaksua korote-

taan nykyarvion mukaan yhdellä pro-
senttiyksiköllä. Korotus jakautuu tasan
palkansaajien ja työnantajien kesken.

Määrärahat

22http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Valmisteverot_s_f1.pdf
23http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2013/09/Energiatuotteiden-veromaara_s_f1.pdf
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Hallinto

Kaikkiin hallinnonaloihin on kohdistettu ylei-
siä toimintamenosäästöjä sekä pääministeri
Sipilän hallitusohjelmassa että edellisen halli-
tuksen päätösten myötä. Yhteensä hallinnon-
alojen toimintamenosäästöt ovat runsaat 300
milj. euroa vuonna 2016.

Lainsäädännön vaikutusarvioinnin paranta-
miseksi perustetaan toiminto valtioneuvoston
kanslian yhteyteen, johon ehdotetaan 0,25
milj. euroa.

Kehitysyhteistyö

Kansainväliseen kehitysyhteistyöhön osoite-
taan yhteensä 0,7 mrd. euroa. Kehitysyh-
teistyömäärärahojen tason arvioidaan v. 2016
olevan 0,35 % bruttokansantulosta. Ulkoasi-
ainministeriön pääluokan varsinaisen kehitys-
yhteistyömomentin määrärahaan ehdotetaan
498 milj. euroa ja kehitysyhteistyön finanssi-
sijoituksiin yhteensä 140 milj. euroa.

Sisäinen järjestys ja turvallisuus

Sisäiseen järjestykseen ja turvallisuuteen koh-
distetaan hallitusohjelman mukaisesti 50 milj.
euron lisäys. Lisäpanostus osoitetaan mm.
tuomioistuimille, Rikosseuraamuslaitokselle,
Poliisille, Rajavartiolaitokselle sekä Tullille.

Rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut jär-
jestetään uhridirektiivin edellyttämällä taval-
la yhteistyössä sosiaali- ja terveyshallinnon ja
palveluita tuottavien järjestöjen kanssa.

Tuomioistuinmaksuja korotetaan ja maksulli-
suuden soveltamisalaa laajennetaan hallitus-
ohjelman mukaisesti niin, etteivät muutokset
heikennä vähävaraisten oikeusturvaa.

Poliisitoimen toimintamenoihin kohdenne-

taan 718 milj. euroa, joka on hieman vä-
hemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa
(734 milj. euroa). Suojelupoliisi siirtyy vuo-
den 2016 alusta lukien Poliisihallituksesta si-
säministeriön suoraan alaisuuteen.

Maahanmuutto

Maahanmuuttohallinnon, pakolaisten ja tur-
vapaikanhakijoiden vastaanoton ja paluu-
muuttajien muuttovalmennuksen menoihin
kohdennetaan 158 milj. euroa, mikä on 97
milj. euroa enemmän kuin vuoden 2015 var-
sinaisessa talousarviossa.

Maahanmuuttohallinnon toimintaan vaikut-
taa merkittävästi turvapaikanhakijoiden li-
sääntynyt määrä. Vuosina 2011—2014 haki-
jamäärä oli tasainen, n. 3 000—3 700 ha-
kijaa vuodessa. Loppuvuodesta 2014 lähtien
hakijamäärä kääntyi nousuun. Turvapaikka-
hakijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti
kesällä ja syksyllä 2015 ja turvapaikkaa hake-
vien määrää on vaikea ennakoida. Talousarvi-
oesityksen määrärahat on mitoitettu 15 000
turvapaikanhakijan mukaan. Kiintiöpakolais-
ten määrä on edelleen 750—1 050.

Kotouttamispolitiikan määrärahoiksi ehdote-
taan 144 milj. euroa, joka on 47 milj. euroa
enemmän kuin vuoden 2015 varsinaisessa ta-
lousarviossa. Lisäys johtuu korvausten piiriin
kuuluvien henkilöiden määrä kasvusta ja pa-
kolaiskiintiön nostamisesta vuosina 2014 ja
2015.

Maanpuolustus ja kriisinhallinta

Puolustusvoimien toimintamenoihin ehdote-
taan 1,9 mrd. euroa, hieman enemmän kuin
vuonna 2015. Puolustusmateriaalihankintoi-
hin osoitetaan 594 milj. euroa, mikä on 177
milj. euroa enemmän kuin vuoden 2015 varsi-
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naisessa talousarviossa. Lisäys aiheutuu pää-
osin aikaisempien tilaushankintojen maksa-
tuksien myöhentymisestä ja hallitusohjelman
mukaisesta lisäpanostuksesta (50 milj. euroa
v. 2016) puolustusmateriaalihankintoihin. Li-
säksi talousarvioesitys sisältää 314 milj. eu-
ron tilausvaltuuden sotilaallisen maanpuolus-
tuksen suorituskyvyn parantamiseksi.

Sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa
on huomioitu Libanonin operaation johtoval-
tiovastuu, joka jatkuu 31.5.2016 saakka.

Kansainväliset järjestöt

Talousarvioesityksessä ehdotetaan valtuuksia
saada sitoutua Aasian infrastruktuuri-inves-
tointipankin jäsenyydestä aiheutuvaan perus-
pääoman merkintään, josta aiheutuu menoja
vuosina 2016—2020 yhteensä 62 milj. dol-
laria, sekä saada sitoutua Aasian infrastruk-
tuuri-investointipankin peruspääoman mer-
kinnästä aiheutuvaan vaadittaessa maksetta-
vaan pääomaan yhteensä 248,3 milj. dollarin
edestä.

Varhaiskasvatus ja yleissivistävä
koulutus

Subjektiivista päivähoito-oikeutta muutetaan
1.8.2016 alkaen siten, että jokaisella lapsel-
la on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tun-
tia viikossa esiopetukseen asti. Kokopäiväi-
seen varhaiskasvatukseen olisi oikeus, mikä-
li lapsen vanhempien tai muiden huoltajien
työ, opiskelu, yrittäjyys tai omassa työssä ole-
minen sitä edellyttäisi. Muutosten arvioidaan
vähentävän vuositasolla kuntien menoja 62
milj. eurolla, jota vastaavasti peruspalvelujen
valtionosuutta vähennetään 15,9 milj. eurol-
la.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa kasvattajien ja
yli 3-vuotiaiden lasten määrän suhdetta muu-
tetaan 1:7:stä 1:8:aan 1.8.2016 lähtien, mikä
vähentää kuntien menoja asteittain vuodesta
2016 lähtien. Vuositasolla kuntatalouden me-
nojen arvioidaan vähentyvän n. 67 milj. eu-
roa, jota vastaava valtionosuuden vähennys
on n. 17 milj. euroa.
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Käynnistetään varhaiskasvatuksen kehittä-
misohjelma, jolla vahvistetaan varhaiskasva-
tuksen laatua ja pedagogiikkaa sekä lisätään
määräaikaisesti lastentarhanopettajien kou-
lutusta. Varhaiskasvatuksen kehittämisohjel-
man rahoitukseen osoitetaan yhteensä 7 milj.
euroa.

Perusopetuksen voimavaroja suunnataan op-
pimistapoja ja -ympäristöjä kehittäviin toi-
menpiteisiin sekä varmistetaan perusopetuk-
sen saavutettavuus.

Lukiokoulutuksen rahoitusjärjestelmän ja jär-
jestäjäverkon uudistamista valmistellaan. Ta-
voitteena on, että lukiokoulutuksen vaikutta-
vuus, laatu ja tehokkuus parantuvat ja, että
lukiokoulutuksen alueellinen saatavuus turva-
taan.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja oh-
jausjärjestelmän uudistamista valmistellaan.
Tavoitteena on yhtenäinen ammatillisen kou-
lutuksen kokonaisuus yhdistämällä ammatil-
lisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopi-
muskoulutuksen erilliset ohjaus- ja rahoitus-
järjestelmät. Koko ammatillisen koulutuksen
järjestäjäverkkoa koskeva rakenteiden ja pro-
sessien uudistaminen käynnistetään vapaaeh-
toisuuteen perustuen.

Korkeakoulut

Korkeakoulut edistävät profiloitumista tuke-
vaa työnjakoa ja tiivistävät yhteistyötä kes-
kenään sekä yhteistyössä tutkimuslaitosten
kanssa. Alakohtaista ja alojen välistä toimin-
nallista ja rakenteellista kehittämistä jatke-
taan osaamisen kokoamiseksi ja epätarkoi-
tuksenmukaisten päällekkäisyyksien purkami-
seksi. Korkeakoulujen toiminnan tehostamis-

ja korkeakouluverkon rationalisointitoimenpi-
teen johdosta korkeakoulujen valtionrahoi-
tusta vähennetään yhteensä 75 milj. eurol-
la. Lisäksi yliopistojen ja ammattikorkeakou-
lujen rahoituksen indeksikorotuksista luovu-
taan vuosina 2016—2019.

Opintotuki

Opintotuen indeksisidonnaisuudesta luovu-
taan. Itsenäisesti asuvien 18—19-vuotiaiden
toisen asteen opiskelijoiden vanhempien tu-
lorajoja korotetaan 13 % 1.1.2016 lukien.
Opintotukijärjestelmän uudistamista valmis-
tellaan siten, että uudistus astuu voimaan
syksyllä 2016.

Nuoriso- ja liikuntapolitiikka

Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuori-
sotyön palvelut pyritään varmistamaan ja sa-
malla kehittämään kyseisiä työmuotoja vas-
taamaan entistä paremmin nuorten tarpei-
siin. Tavoitteena on vahvistaa nuorten elä-
mänhallintaa ja vähentää nuorisotyöttömyyt-
tä.

Tavoitteena on koko väestön liikunnallisen
elämäntavan edistäminen ja sen avulla osal-
lisuuden kasvattaminen sekä väestön hyvin-
voinnin ja terveyden lisääminen. Lisäksi tu-
etaan eettisesti vahvaa kansainväliseen me-
nestykseen tähtäävää huippu-urheilua.

Taide ja kulttuuri

Taiteen ja kulttuurin rahoituksesta 233 milj.
euroa, eli 51 % rahoitetaan veikkausvoittova-
roista. Keskustakirjastoa Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeena
tuetaan 8 milj. eurolla. Suomenlinnan huolto-
tunnelin peruskorjaamiseen osoitetaan 6 milj.
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euroa, josta 4 milj. euroa vuonna 2016.

Maa- ja metsätalous

Maaseudun elinvoimaisuutta vahvistetaan se-
kä luodaan edellytyksiä monipuoliselle yrit-
täjyydelle ja liiketoiminnan kilpailukykyiselle
kasvulle. Edistetään maatalouden rakenne- ja
tuottavuuskehitystä. Keskeisenä välineenä on
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjel-
ma 2014—2020 ja siihen osoitettu rahoitus.

Ruoan alkutuotannon ja jalostuksen toimin-
taedellytyksiä parannetaan, turvataan ihmis-
ten, eläinten ja kasvien terveyttä sekä ediste-
tään eläinten hyvinvointia ja ruokaketjun vas-
tuullisuutta.

Liikenne

Liikenneväylien investointeihin varataan 505
milj. euroa. Väylästön päivittäiseen kunnos-
sapitoon ja ylläpitoon varataan käytettäväk-
si 1,1 mrd. euroa, josta 100 milj. euroa on
osa hallituksen panostuksia kärkihankkeisiin
ja korjausvelan vähentämiseen. Vuonna 2016
aloitetaan Helsingin ratapihan toiminnallinen
parantaminen –hanke, jonka tavoitteena on
vähentää lähi- ja kaukojunaliikenteen häiri-
öitä Helsingin alueella ja muualla Suomessa
sekä lisätä ratapihan kapasiteettia.

Joukkoliikenteen tukea alennetaan 15 milj.
eurolla, josta noin 10 milj. euroa on tarkoitus
kohdistaa junien kaukoliikenteen palveluiden
ostoihin.

Työllisyyspolitiikka

Työttömyysturvaan ehdotetaan 2,85 mrd.
euroa, missä on lisäystä noin 100 milj. eu-
roa vuoden 2015 varsinaiseen talousarvioon
verrattuna johtuen pääasiassa työttömyyden
kasvusta.

Julkisen työvoima- ja yrityspalvelujen määrä-
rahaksi ehdotetaan 557 milj. euroa, jossa on
vähennystä 6 milj. euroa edellisvuoden varsi-
naiseen talousarvioon nähden. Mitoitukseen
vaikuttaa mm. nykyisen ja sitä edeltäneiden
hallitusten tekemät sopeutustoimet sekä hei-
kentynyt työllisyystilanne.

Hallitus valmistelee vuoden 2015 loppuun
mennessä ehdotukset julkisen työvoima- ja
yrityspalvelun kokonaisvaltaiseksi uudistami-
seksi. Uudistuksessa resurssien käyttöä koh-
dennetaan työnhakijoiden aktivointiin. TE-
toimiston tehtäväksi määritellään yritys- ja
työnantajalähtöinen työnvälitys.

Vuorotteluvapaan ehtoja kiristetään siten, et-
tä säästö julkiseen talouteen vuositasolla on
noin 50 milj. euroa. Valtion menoihin tästä
säästöstä kohdistuu noin 10 milj. euroa.
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Energiapolitiikka

Uusiutuvan energian tuotantotukeen ehdote-
taan 248 milj. euroa, jossa on 34 milj. eu-
roa lisäystä vuodesta 2015. Määrärahatar-
peen kasvuun vaikuttavat tuulivoimakapasi-
teetin kasvu ja turpeen verotason lasku.

Sosiaalietuudet ja sairausvakuu-
tuksen korvaukset

Lapsilisien indeksisidonnaisuus poistetaan.

Sairausvakuutuskorvauksiin kohdistetaan
säästöjä alentamalla matkakorvauksia ja lää-
käri- ja hammaslääkärikorvauksia. Harkin-
nanvaraisen kuntoutuksen menoja alenne-
taan perumalla AURA-kuntoutuksen voi-
maantulo.

Lääkekustannuksiin kohdistetaan säästöjä
mm. ottamalla käyttöön vuotuinen alkuoma-
vastuu, jonka jälkeen oikeus sairausvakuutus-
korvaukseen lääkeostoista jatkossa alkaa. Li-
säksi tehdään useita muita lääkekorvausten
kustannusten kasvua hillitseviä toimenpitei-
tä.

Ruokavaliokorvaus lakkautetaan vuodesta
2016 lukien. Säästövaikutus on 10 milj. eu-
roa.

Sairaus- ja vanhempainpäivärahojen määräy-
tymisen tulorajoja ja korvausastetta muute-
taan niin, että sairauspäivärahan 70 prosen-
tin korvaustasoon oikeuttavan työtulon rajaa
lasketaan nykyisestä ja vanhempainpäivära-
han 30 ensimmäisen päivän ajalta maksetta-
vaa korotettua päivärahaa alennetaan. Lisäk-
si vanhempainvapaakausilta karttuvaa loma-
oikeutta rajataan.

Valtion maksamat eläkemenot

Valtiovarainministeriön pääluokassa on va-
rauduttu valtion maksamiin eläkkeisiin ja
korvauksiin noin 4,7 mrd. eurolla. Sosiaali-
ja terveysministeriön pääluokassa eläkkeisiin
kohdennetaan noin 4,3 mrd. euroa. Valtio ra-
hoittaa kansaneläkkeet 2,3 mrd. euroa ja ta-
kuueläkkeet 192 milj. euroa. Lisäksi maata-
lousyrittäjien eläkkeisiin käytetään 645 milj.
euroa, yrittäjäeläkkeisiin 123 milj. euroa, me-
rimieseläkkeisiin 59 milj. euroa ja maatalous-
yrittäjien tapaturmaeläkkeisiin 15 milj. euroa.

Takuueläkettä korotetaan n. 23 eurolla kuu-
kaudessa, jonka kustannusvaikutus on asu-
mistukimenojen vähennys huomioon ottaen
26 milj. euroa v. 2016.

Eläkkeensaajan asumistuki lakkautetaan
1.1.2016 lukien siten, että eläkkeensaajat
saavat jatkossa yleistä asumistukea. Muu-
toksen vaikutuksia tuensaajien etuuden ta-
soon lievennetään vuositasolla 30 milj. eurol-
la. Omaisuuskriteerit otetaan jatkossa huo-
mioon myös yleisessä asumistuessa, josta ai-
heutuvasta säästöstä 7,5 milj. euroa myös
kohdennetaan vuositasolla eläkkeensaajien
asumistuen laskun loiventamiseen.
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Veteraanit

Veteraanien tukemiseen käytetään yhteensä
232 milj. euroa. Määrärahassa on huomioitu
kunnallisiin avopalveluihin oikeuttavan hait-
ta-asterajan alentaminen lievävammaisille so-
tainvalideille 20 prosentista 15 prosenttiin,
jonka kustannusvaikutus on 5 milj. euroa v.
2016. Rintamaveteraanien kuntoutusmäärä-
rahan taso veteraania kohden nousee n. 50
euroa verrattuna vuoden 2015 tasoon.

Luonto ja ympäristö

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjel-
man (METSO) toimeenpano sekä Natura
2000 -verkoston ja aiemmin päätettyjen luon-
nonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu käytet-
tävissä olevien voimavarojen puitteissa. Hal-
litusohjelman päätösten mukaisesti luonnon-
suojelualueiden hankinta- ja korvausmäärära-
hoja vähennetään 20 milj. euroa. Metsähalli-
tuksen luontopalveluiden julkisiin hallintoteh-

täviin ehdotetaan kaikkiaan n. 38 milj. euroa,
josta 8 milj. euroa on varattu luonnonsuojelu-
alueiksi jo varattujen alueiden suojelutoimien
loppuun viemiseksi.

Asuminen

Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon li-
säämiseksi Helsingin seudun aiesopimuskun-
nille voidaan myöntää määräaikaisia käyn-
nistysavustuksia yhteensä enintään 10 milj.
euroa. Korkotukivaltuuksia valtion tukemaan
sosiaaliseen asuntotuotantoon kohdennetaan
1 170 milj. euroa sekä takauslainavaltuuk-
sia 285 milj. euroa ja asunto-osakeyhtiöiden
perusparannuslainojen valtiontakauksia 100
milj. euroa. Valtaosa valtion tukemasta asun-
totuotannosta kohdistetaan suurimpiin kas-
vukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle.

Korjausavustuksiin on varattu 25 milj. euroa,
joka suunnataan pääosin vanhusten ja vam-
maisten asuntojen korjausten sekä hissien jäl-
kiasennusten tukemiseen.
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Lukuohjeet ja tulostus

Budjettikatsaus on uudistunut mobiililaitteil-
la luettavaksi Mobie Zine HTML5-verkkojul-
kaisuksi. Tämä digitaalinen julkaisu on luet-
tavissa kaikilla päätelaitteilla niiden käyttö-
järjestelmästä tai näytön koosta riippumatta
(tietokoneet, tablet-laitteet, älypuhelimet ja
tv-vastaanottimet, joissa on internetselain).
Julkaisun sisältö skaalautuu automaattises-
ti kulloinkin käytössä olevalle näyttökoolle.
Saat suurennettua kuvat ja kaaviot ruudun
kokoisiksi klikkaamalla niitä.

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

Tulostettavissa oleva PDF-versio.25

Palaute

Kerro mielipiteesi verkkojulkaisusta. Lähetä
terveisesi vm-julkaisutiimi@vm.fi26.

25http://verkkojulkaisut.vm.fi/wp-content/uploads/2015/09/BK_2016syksy_suomi_final2.pdf
26vm-julkaisutiimi@vm.fi
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