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Talous kasvaa - työllisyys vaatii lisätoimia
‒ Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,6 %.
‒ Vaikka toistaiseksi vienti vetää, maailmantalouden näkymien 

heikentyminen jatkossa uhka viennin kasvulle.
‒ Työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 

mennessä.
‒ Talouden kasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan 

työllisyysastetta 75 prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia.
‒ Hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa 

tarkastelun ulkopuolelle.
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Lainanotto vähenee 136 miljoonaa euroa
‒ Verotulojen odotetaan kasvavan tänä vuonna 298 milj. euroa 

aiempaa arvioitua enemmän.
‒ Määrärahoja lisätään 162 milj. euroa.
‒ Vuoden 2019 toinen lisätalousarvioesitys vähentää valtion 

nettolainanoton tarvetta 136 milj. euroa.
‒ Valtion nettolainanotoksi v. 2019 arvioidaan n. 1,7 mrd. 

euroa.
‒ Valtionvelan määrän vuoden 2019 lopussa arvioidaan 

olevan n. 107 mrd. euroa (44% suhteessa BKT:hen)
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Hallitusohjelman toimeenpano alkaa
‒ Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta 20 milj. e 

osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi
‒ Kansaneläkelaitokselle määräraha, jotta pienten eläkkeiden 

korotus voidaan toimeenpanna ensi vuoden alussa
‒ Mahdollistetaan se, että rauenneen maakunta- ja sote-

uudistukseen valmisteluun varattuja määrärahoja voidaan 
käyttää Rinteen hallituksen ohjelman mukaisen sosiaali- ja 
terveyspalveluiden rakenneuudistukseen ja tuottavuutta 
edistäviin toimenpiteisiin
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Alueiden elinvoimalle tärkeitä hankkeita koko Suomeen
‒ Hallitusohjelman mukaan kesäkuussa 

annetaan lisätalousarvioesitys, jossa 
käynnistetään uusia hankkeita

‒ Nyt laitetaan liikkeelle hankkeita, jotka 
parantavat elinkeinoelämän 
toimintaedellytyksiä, tukevat vientiä ja 
parantavat liikenteen turvallisuutta ja 
sujuvuutta niin teillä kuin radoilla

‒ Nyt päätetyt kehittämishankkeet 
pienentävät osaltaan hallituskaudella 
kehittämishankkeisiin varattua rahoitusta

Useita viennin ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten kannalta tärkeitä 
hankkeita lähtee liikkeelle:

‒ Kouvola-Kotka/Hamina- radan parannus

‒ Ylivieska-Iisalmi sähköistys ja Iisalmen 
kolmioraide

‒ Oulun meriväylä hankkeen loppuun 
saattaminen

‒ Saarijärvi-Haapajärvi radan kunnostus ja 
Akaan raakapuun kuormauspaikka.
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Puh. 0295 16001 (vaihde)
Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi
www.vm.fi

Valtiovarainministeriön viestintä
vm-viestinta@vm.fi
Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500
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