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Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 
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Aineettomat investoinnit, Suomi 
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Lähde: Eurostat Database, Macrobond Prosenttia BKT:sta 
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Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

• Isot satsaukset 

osaamiseen, kasvuun 

ja työllisyyteen 

Katse tulevaan 

80 M€ 

Ammatillisen 

osaamisen 

osaamiskeskukset 60 M€ 
TEKES 

”kasvu- 

moottorit” 

60 M€ 

”Lippulaiva- 

instituutit” 

Suomen 

Akatemia 

50 M€ 

TEKES 

70 M€ 

2018 - 2019 

MYÖNTÖVALTUUS 

2018 - 2019 

PÄÄOMITUS 
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• Kannustinloukkuja puretaan mm.: 

• Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan 

• Alueellista liikkumista työn perässä 

helpotetaan 

• Viennin edistämiseen ja matkailuun 

panostetaan 50 milj. euroa 

 

• Tutkimukseen, kehitykseen ja 

tuotteistamiseen lisää voimavaroja 

• Resursseja työvoimapalveluihin 

25 milj. euroa vuodessa 

• Energia- ja ilmastostrategia 

25 milj. euroa vuodessa 

 

Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

Työllisyyttä parannetaan 
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Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

• Koko Suomen ja kaikkien 

suomalaisten turvallisuudesta 

huolehditaan 

• Vahva panostus maanpuolustukseen, 

poliisille, Rajavartiolaitokselle ja 

suojelupoliisille 

• Turvallisuuteen lisätään  

98 miljoonaa euroa vuonna 2018 

(PLM 52 milj. SM 46 milj.) 

 

Suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan 
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Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

Lisää rahaa lapsiperheille 

• Vanhempien työssäkäynnistä 

kannattavampaa 

• Työllisyysvaikutukset 

4 200 uutta työllistä 

 

 

 

Varhais- 

kasvatusmaksujen 

alentamiseen käytetään 

vuodessa 

n. 70 milj. 

€ 

Varhais- 

kasvatuksen 

laatuun panostetaan 

kehyskaudella  

2018 - 2021 yhteensä 

 30 milj.  

€ 



I    Valtioneuvoston kanslia    I    vnk.fi 

              

Varhaiskasvatusmaksuja pienennetään 

jo toista kertaa tämän hallituksen aikana 

Yksinhuoltaja 

ja kaksi lasta 

104 €/kk 

0 €/kk 

283 €/kk 

n. 140 €/kk 

tulot 3 500 €/kk 

Yksinhuoltaja 

ja kaksi lasta 

Kaksi huoltajaa 

ja kaksi lasta 

tulot 4 400 €/kk 

352 €/kk 

n. 230 €/kk 

maksu 

alenee n.120 €/kk 
maksu 

alenee n.140 €/kk 

NYT 

JÄLKEEN 

tulot 2 500 €/kk 

maksu 

alenee 104 €/kk 

Lähde: OKM:n alustavat laskelmat 
Noin 6 700 perhettä siirtyy nollamaksuluokkaan 
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• Merkittävä lisäpanostus nuorten 
syrjäytymisen ehkäisyyn, 45 milj. €. 
vuosina 2018 ja 2019 

• mm. peruskoulun tasa-arvoa 
vahvistetaan: tukea heikompien alueiden 
kouluille esimerkiksi erityisopetukseen ja 
opetusryhmien pienentämiseen.  

• Opintotukeen huoltajakorotus 
75 €/kk  

• Päihdeäitien hoitoon satsataan 

• Helpotetaan ylivelkaantuneiden 
työllistymistä 

• Pitkäaikaisesti sairaan tai 
vammaisen eläkkeensaajan 
tukea korotetaan 

Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

Eriarvoistumista torjutaan 
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• Lisäpanostuksia kohti hiilineutraalia 

Suomea ilmasto- ja energiastragian 

vauhdittamiseksi 

• Vähäpäästöiset liikennemuodot, 

uusiutuva energia, puurakentaminen 

• Rahoitusta tuotteistamiseen 

tähtäävään, korkean tason 

tutkimukseen 

• Pk-yritysten tutkimukseen ja 

kansainvälistymiseen investoidaan 

• Ammatilliseen koulutukseen reformi ja 

lisää panostuksia 

• Hallitus toteuttaa lukiouudistuksen 

 

Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

Osaaminen ja uudistaminen 
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• Hallitus perustaa SoteDigi -

kehitysyhtiön soten valtakunnallisten 

asiakas- ja potilastietojärjestelmien 

ja muiden digitaalisten ratkaisujen 

kehittämistä varten. 

• Osoitetaan ICT:n kehittämiseen 

kehykseen vuosille 2018 – 2021 

yhteensä noin miljardi euroa. 

• Sote-valinnanvapauskokeilujen 

toteuttamiseen ohjataan 100 miljoonan 

euron määräraha vuodelle 2018. 

• 58 miljoonan euron rahoitus vuodelle 

2018 maakunta- ja sote-uudistuksen 

valmisteluun ja toimeenpanon 

tukemiseen. 

 

Turvallisuuden, työllisyyden, huolenpidon ja uudistamisen riihi 

Sote-uudistuksen toimeenpanoa vauhditetaan 


