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• Koronapandemian vaikutukset (THL:n asiantuntija-arvio 15.5.2021)

• Koronaepidemialla on ollut vaikutuksia lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin sekä heidän 

palvelujensa toteutumiseen. Tuen tarpeet ovat kasvaneet. 

• Perheiden elintavat ovat heikentyneet ja stressi, yksinäisyys, mielenterveysongelmat sekä vanhemmuuden 

ja parisuhteen ongelmat lisääntyneet. 

• Matkustusrajoitusten ja vähentyneen matkustajatuonnin myötä alkoholin kokonaiskulutus väheni vuonna 

2020. Näyttää kuitenkin siltä, että riskikäyttäjien kulutus on kasvanut epidemian aikana. 

• Palveluiden tarve

• Mielenterveyspalveluissa psykososiaalisista hoidoista hyötyisi vuosittain yli 100 000 henkilöä 

• Vain osa päihdehäiriöitä sairastavista henkilöistä on ollut hoidon piirissä. Vakavasti päihderiippuvaisia 

henkilöitä on varovastikin arvioiden 2–3 kertaa enemmän kuin päihdeongelmiensa vuoksi hoitoa käyttäneitä. 

• Lisätalousarvion panostukset

• Päihdepalveluiden saatavuuden parantamiseen 23 miljoonaa euroa

• Mielenterveyspalveluiden parantamiseen 16 miljoonaa euroa

Päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuus



Opetusministeri 

Jussi Saramo



• Esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatus 40 miljoonaa euroa, 

• lukiokoulutukseen 15 miljoonaa euroa

• Vapaa sivistystyöhön 5 miljoonaa euroa

• Ammatillinen koulutus 5 miljoonaa euroa 

(lisäksi vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa 17,5 m €)

Rahoitus mahdollistaa mm. koronakriisin aiheuttaman oppimisvajeen 

paikkaamista lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan opetuksen 

avulla ja kriisin aikana tavoittamattomiin jääneiden opiskelijoiden tavoittamista.

Oppimisvajetta korjataan 

yli 65 miljoonan euron panostuksella
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Antti Kurvinen



Korkeakoulutuksen ja tieteen menot
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4 MEUR lisäystä korkeakouluopiskelijoiden 
ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen 
vahvistamiselle, lisäksi tarkoitukseen ohjataan 
2 MEUR muuta rahoitusta

• Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila on 
vaikuttanut korkeakoulujen opiskelujärjestelyihin, 
oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden 
hyvinvointiin.

• Määrärahalla tuetaan opiskelijoiden ohjausta 
ja hyvinvointia.

2 MEUR varaus käynnistää lisärahoituksen 
korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan 
oppimisen vahvistamiseksi (Digivisio 2030), 
osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

• Määräraha vie eteenpäin jatkuvan oppimisen 
uudistusta ja osaamistason nostoa. 

• Samalla se tukee Suomen kestävän kasvun 
ohjelman digitalisaatiotavoitetta.

45 MEUR kertaluontoinen valtuuden lisäys 
Suomen Akatemialle osana Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaa. Tästä 20 MEUR kohdistetaan 
kansallisiin tutkimusinfrastruktuurihankkeisiin ja 
25 MEUR avainalojen vauhdittamiseen ja 
osaamisen lisäämiseen.

• Investoinneilla tavoitellaan TKI-toiminnan laadun 
ja vaikuttavuuden sekä TKI-yhteistyön ja 
Suomen kilpailukyvyn vahvistumista

• Investoinnit tukevat Suomen kestävän kasvun 
ohjelman ilmasto- ja digitalisaatiotavoitteiden
saavuttamista
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• Poliisille kohdennetaan kolmen (3) miljoonan euron lisärahoitus 

ennalta estävään toimintaan.

• Keskeinen kohderyhmä ovat lapset ja nuoret: Osa nuorista voi 

erittäin pahoin ja purkaa pahoinvointiaan jopa rikollisin keinoin. 

• Tarkoituksena on tukea näitä nuoria ja pyrkiä ennaltaehkäisemään 

nuorten pahoinvointia ja nuorten rikollisuutta.

Poliisille lisärahoitus ennalta estävään 

toimintaan
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Tuula Haatainen



Nuorille tukea työllistymiseen, koulutukseen 

ja terveyshaasteisiin

• Nuorisotyöttömyydessä käänne parempaan, mutta riskit ongelmien 
kasaantumiseen ovat olemassa.

• Ohjaamot keskiössä nuorten tukemisessa:

• Uusi kannustinmalli kunnille – mahdollistaa 100 uutta työntekijää nuorten 
tueksi

• Psykososiaalisen tuen ONNI-toiminta vakiinnutettu

Nuoret työttömät työnhakijat

04/2019 28 448

04/2020 56 295

04/2021 38 606

LÄHDE: Työnvälitystilasto, TEM
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