
Budjettiriihen päätöksillä tuemme suomalaisia hintojen 
noustessa, pidämme huolta turvallisuudesta sekä rakennamme 
kestävää tulevaisuutta 

Marinin hallitus on päättänyt vuoden 2023 budjetista. Talousarvioesityksellä pidämme huolta 
Suomen turvallisuudesta, rakennamme kestävää tulevaisuutta sekä tuemme suomalaisia 
elinkustannusten ja sähkön hintojen noustessa. SDP:lle oli neuvotteluissa tärkeää, että tuki 
kohdistuu pieni- ja keskituloisille, jotka kärsivät eniten hintojen noususta. Saimme neuvotteluissa 
läpi useita keskeisiä tavoitteitamme, kuten varhaiskasvatusmaksujen pysyvän alentamisen sekä 
työmatkavähennyksen korotuksen jatkamisen myös ensi vuodelle. 

Lue alta tarkemmin riihen päätöksistä! 

Tuemme suomalaisia kallistuvien elinkustannusten ja 
voimakkaasti nousevien sähkön hintojen kanssa sekä 
jatkamme Ukrainan ja ukrainalaisten tukemista 

• Tuemme perheitä alentamalla varhaiskasvatusmaksuja pysyvästi 70 miljoonalla eurolla.
Tämä oli SDP:n keskeinen tavoite budjettiriihessä. Lisäksi toteutamme joulukuussa
ylimääräisen lapsilisän sekä korotamme useita pienituloisille suunnattujen tukien
huoltajakorotuksia: lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden
lasten perusosaa, työttömyysturvan lapsikorotusta sekä opintorahan huoltajakorotusta.

• Emme jätä suomalaisia yksin nousevien sähkön hintojen kanssa. Alennamme
sähköenergian arvonlisäverokantaa väliaikaisesti 10 prosenttiin ja valmistelemme erillisen
sähkövähennyksen sekä sähkötuen.

• Tuemme työssäkäyviä jatkamalla työmatkavähennyksen korotusta vuodelle 2023.
• Tuemme opiskelijoita korottamalla opiskelijoiden ateriatukea.
• Korotamme ulosoton suojaosaa vuoden 2023 kokeilun ajaksi ylivelkaantuneiden

tukemiseksi.
• Jäädytämme lääkekaton vuodelle 2023, jotta lääkekustannukset eivät nouse

kohtuuttomiksi.
• Jatkamme Ukrainan tukemista sekä tuemme Suomeen sotaa paenneiden ukrainalaisten

kotoutumista.

Pidämme huolta maanpuolustuksesta ja arjen turvallisuudesta 

• Huolehdimme Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Lisäämme puolustusvoimien
rahoitusta noin 137 miljoonalla eurolla, rajavartiolaitoksen rahoitusta noin 211 miljoonalla
eurolla sekä puolustusvoimien materiaalihankintojen rahoitusta noin 765 miljoonalla
eurolla. Rahoituksella vahvistetaan puolustusvoimien henkilöstömäärää, toteutetaan
materiaalihankintoja sekä lisätään kertausharjoituksia.

• Panostamme myös kyberturvallisuuteen sekä korotamme vapaaehtoista asepalvelusta
suorittavien naisten varusrahaa.



• Huolehdimme pelastustoiminnan ja poliisin rahoituksesta. 
• Lisäämme rahoitusta sosiaali- ja terveydenhuollon hoitovelan purkuun sekä hoitoonpääsyn 

nopeuttamiseen. 
• Lisäämme rahoitusta sote-henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi.     

 
 
 Rakennamme kestävää tulevaisuutta  
 
 

 

• Huolehdimme hyvinvointivaltion rahoituksesta tiivistämällä veropohjaa ja puuttumalla 
verovälttelyyn. 

• Varmistamme rahoituksen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen. 
• Huolehdimme suomalaisesta luonnosta ja lisäämme metsien suojelun rahoitusta. 
• Tuemme tutkimusta, koulutusta ja innovaatioita. Otamme käyttöön yritysten tutkimus-, 

kehitys- ja innovaatiotoiminnan verokannustimen sekä turvaamme Business Finlandin ja 
Suomen Akatemian rahoituksen. 

• Turvaamme kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen rahoitusta. 

 

 
 
 Panostamme osaamiseen, koulutukseen ja työllisyyteen  
 
 

 

• Lisäämme ammatillisen koulutuksen rahoitusta pysyvästi 50 miljoonalla eurolla. 
• Lisäämme hoitoalan koulutuspaikkoja. 
• Lisäämme jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoitusta. Panostukset 

jatkuvaan oppimiseen olivat yksi SDP:n keskeisistä tavoitteista 
hallitusohjelmaneuvotteluissa. 

• Tuemme työurien pidentymistä ottamalla käyttöön työllistymistuen 55 vuotta täyttäneille 
sekä korotetun työtulovähennyksen yli 60-vuotiaille.    

 

 
 
 Vahvistamme itäisen Suomen elinvoimaa  
 
 

 

• Parannamme itäisen Suomen kulkuyhteyksiä. Rahoitamme Karjalan radan 
parantamishanketta sekä Syrjäsalmen ratasillan uusimista. Laajennamme alueellista 
kuljetustukea ja selvitämme uuden, raaka-ainekuljetuksiin keskittyvän alueellisen 
väliaikaisen kuljetustuen käyttöönottoa.  

• Vastaamme osaajapulaan lisäämällä opiskelupaikkoja vetovoima-aloille itäisen Suomen 
korkeakouluihin, kasvattamalla tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitusta sekä tukemalla 
nuorisotoimintaa. 

• Tuemme osatyökykyisten työllistymistä laajentamalla Työkanavan toimintaa itäiseen 
Suomeen.    

• Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi budjetissa varaudutaan käynnistämään 
alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu.  

• Panostamme matkailun edistämiseen muun muassa luonto- ja retkeilymatkailun 
edellytyksiä ja palveluita parantamalla. Lisäksi kasvatamme yritysten kehityshankkeiden 
tunkea.   
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