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vaihtoehtobudjetti vuodelle 2019

INHIMILLISEMPI
JA KESTÄVÄMPI

kestävää lähimmäisyhteiskuntaa,
jossa
huolehdimme heikoimmista
lapsiperheet voivat hyvin
ihmiset ovat terveempiä
koulutetaan ja tutkitaan
on turvallista elää ja vanheta

www.kd.fi

KD visio

Kestävä tulevaisuus
rakennetaan lapsiperheissä
Yhteiskuntamme tarvitsee lapsimyönteisempää
ilmapiiriä ja pitkäjänteistä perhepolitiikkaa. Lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla lisätään
perheiden uskoa tulevaisuuteen ja kannustetaan
nykyistä suurempaan lapsilukuun. Tämän päivän
työikäiset ovat tulevaisuuden ”suuret ikäluokat”,
ellei maahamme synny enemmän lapsia. Lapset,
nuoret ja lapsiperheet ovat KD:n politiikan keskiössä.
Syntyvyys on laskenut merkittävästi viime vuosina. Syitä alhaiseen syntyvyyteen on monia.
Merkittäviä syitä ovat taloudelliset huolet, työelämän epävarmuudet ja kuormittavuus. Tarvitaan useita eri toimia lapsiperheiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Verotuksessa
pitää huomioida kotitalouden koko. Palauttamalla tuloverotuksen lapsivähennys lisätään verotuksen oikeudenmukaisuutta ja parannetaan lapsiperheiden asemaa.
Lapsilisä on tärkein lapsettomien ja lapsiperheiden välistä tulonjakoa tasaava etuus, mutta
sen reaaliarvo on laskenut peräti 30 prosenttia vuodesta 1994. Lapsilisien tasokorotuksella
korjaisimme tällä hallituskaudella tehdyt lapsilisäleikkaukset. Kertaluonteinen 1000 euron
vauvaraha helpottaa lapsiperheiden taloudellista tilannetta ja parantaa mahdollisuutta hankkia vauva-arjen pyörittämistä helpottavia palveluita ja tarvikkeita.
Monet opiskelijaperheet elävät köyhyysrajan alapuolella. Perheen ja opiskelun yhdistämistä
on helpotettava. KD kaksinkertaistaisi opiskelevien vanhempien huoltajakorotuksen 150 euroon kuukaudessa.
Lapsiperheiden tukien parantamisen lisäksi tarvitaan toimiva ja perheiden valinnanvapautta
lisäävä perhevapaauudistus KD:n taaperobonus-mallin pohjalta.

Verotuksen lapsivähennyksen jatkamiseen
Lapsilisän korotukseen
1000 euron vauvarahan maksamiseen perheille
Perheellisille opiskelijoille huoltajalisän korotus opintorahaan
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+ 64 000 000 €
+30 000 000 €
+50 000 000 €
+ 10 000 000 €

Senioreilla on oikeus
vanheta arvokkaasti
Moni ikääntynyt kipuilee eläkkeen heikentyneen ostovoiman ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa.
Kun kaikki omavastuuosuudet lasketaan yhteen, rahat eivät välttämättä
riitä edes ruokaan ja sairaskuluihin.
Kansaneläkkeeseen tehty indeksileikkaus ja indeksijäädytys on kompensoitava tasokorotuksella. Lisäksi tarvitaan
tuntuva korotus takuueläkkeeseen. Samalla on kevennettävä pienten eläkkeiden verotusta.
Vanhustenhoidon tilanne on monin paikoin häpeällisen heikko. Tarvitaan lisää hoitavia käsiä ja laadukkaampaa hoivaa. KD esittää rahoitusta tuhannen uuden hoitajan palkkaamiseen.
Omaishoitajien tekemästä tärkeästä työstä pitää saada nykyistä parempi korvaus. Omaishoidon
tasoa korottamalla parannetaan omaishoitajien tilannetta. Vanhustenhoidon tason turvaamiseksi ja valvonnan tehostamiseksi tarvitaan vanhusasiainvaltuutettu.
Lääkemenot rasittavat senioreiden taloutta varsinkin alkuvuodesta, kun lääkekorvausten
omavastuun maksukatto on vielä täyttymättä. Maksukaton alentamisella parannetaan pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden elintasoa. Lääkekorvausjärjestelmää uudistetaan siten, että
alkuvuoden kulurasitus on mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle. Diabetessairaiden lääkekorvausten taso ja ehdot pitää palauttaa entiselleen. Ruokavalio on keliaakikon ainoa hoito,
mutta sen tuomia kuluja ei nykyään enää korvata. Keliaakikkojen ruokavaliokorvaus pitää
palauttaa.
Laadukkaalla saattohoidolla hälvennetään elämän päättymiseen liittyviä pelkoja ja lievitetään sekä kuolevan että omaisten tuskaa. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi koko maahan
tarvitaan lisäresursseja ja henkilöstön koulutusta.
Kansaneläkkeen indeksileikkausten ja -jäädytyksen korvaamiseen
Takuueläkkeeseen 30 euron lisäkorotus
Eläkkeiden verotuksen keventämiseen
Vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen
Vanhustenhoidon tason parantamiseen
Omaishoidon tuen korotukseen
Lääkekorvauksen maksukaton alentamiseen
Diabetessairaiden lääkekorvauksiin
Keliaakikkojen ruokavaliokorvauksiin
Saattohoidon kehittämiseen

+ 60 000 000 €
+ 25 000 000 €
+ 70 000 000 €
+ 1 000 000 €
+ 50 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 35 000 000 €
+ 20 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 20 000 000 €
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Lähimmäisyhteiskunta
antaa turvaa ja tukea

Hevi on hyvästä

Kansalaisyhteiskunta yltää sinne, minne viranomaisen apu
ei yllä. Tahdomme luoda suomalaisesta yhteiskunnasta lähimmäisyhteiskunnan, jossa ketään ei jätetä yksin.

Elintarvikkeiden
verotus on Suomessa korkeaa ja
sitä tulee keventää
pitkällä aikavälillä.
Ensimmäisenä tulee keventää ns.
hevi-tuotteiden
arvonlisäveroa.

Mielenterveysongelmat vaikeuttavat monen opintoja ja
työssä jaksamista sekä saattavat johtaa pysyvään työkyvyttömyyteen. On paitsi inhimillistä myös taloudellisesti
järkevää, että hoitoa annetaan oikea-aikaisesti ja oikealla
tavalla. Mielenterveyspalveluiden rahoitus on liian alhaisella tasolla tarpeeseen nähden.
Yli 20 000 ihmistä hankkii viikoittaisen ruokansa leipäjonoista. Toiminta-avustuksia ruokaa jakaville järjestöille
on syytä jatkaa, sillä moni kaikkein huono-osaisimmista on riippuvainen eri seurakuntien ja
järjestöjen antamasta ruoka-avusta.
Uskonnolliset yhdyskunnat ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa. Seurakuntien tiloissa järjestetään paljon erilaisia tilaisuuksia ja kokoontumisia. Tiloja käytetään myös ruoka-apuun ja
muuhun vastaavaan toimintaan. Uskonnolliset yhdyskunnat tarvitsevat tukea kiinteistöjen
korjauskuluihin pystyäkseen hyödyntämään tiloja parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallisuustilanteen muuttuminen ja kasvanut terrorismin uhka ovat lisänneet juutalaisen seurakunnan tarvetta panostaa turvallisuuteen.
Kehitysyhteistyön kautta autamme maailman köyhimpiä. Kansalaisjärjestöjen työ on tehokasta ruohonjuuritason pureutumista köyhyyden ja konfliktien alkusyihin. Kehitysyhteistyöllä ehkäistään kriisejä, pakolaisuutta ja pandemioita. Leikattua rahoitusta on palautettava
asteittain ja suunnattava sitä kansalaisjärjestöjen tekemään tulokselliseen kehitysyhteistyöhön.
Mielenterveystyöhön
Vähävaraisten ruoka-apuun järjestöjen kautta
Uskonnollisten yhdyskuntien rakennus- ja korjausinvestointeihin
Juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen
Kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöille
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+ 10 000 000 €
+ 1 100 000 €
+ 1 000 000 €
+ 100 000 €
+ 30 000 000 €

KD esittää kasvisruuan käytön tukemiseksi kaikille
tuoreille kasviksille, kuten vihanneksille, juureksille ja hedelmille, alennettua 10 prosentin
arvonlisäverokantaa.
Hevi-tuotteiden hintoja alentamalla lisätään terveellisten tuoreiden hedelmien ja vihannesten kysyntää. Verokevennyksestä hyötyisivät myös kotimaiset tuottajat, jolloin uudistuksella
olisi positiivisia vaikutuksia kansantalouteen ja työllisyyteen.
Kansanterveydellisten vaikutusten lisäksi hevi-ale olisi tärkeä askel ilmastotalkoissa. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreen ilmastoraportin mukaan ruokavaliota olisi syytä
muuttaa kasvispainotteisemmaksi. Näin toimimalla voidaan hillitä tehokkaasti ilmastonmuutosta. Terveellisten hevi-tuotteiden veroalennuksen rinnalla KD esittää terveysperusteisen
sokeriveron käyttöönottoa.

Hevi-alella ja sokeriverolla
lisää terveyttä
Hevi-tuotteiden alhaisemman 10 % alv-kannan aiheuttama verotulojen vähentyminen + 50 000 000 €
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A ITO MEDIA / A N T TI KOK KOL A

Turvallisuus on
yhteiskunnan
tärkeimpiä tehtäviä
Yhteiskunnan tehtävä on vahvistaa kansalaisten luottamusta siihen, että Suomi on turvallinen maa asua, elää, tehdä työtä ja yrittää.
Tahdomme vahvistaa poliisin resursseja ja suorituskykyä vaativissa tilanteissa.
KD:n tavoitteena on kasvattaa poliisien määrää
tulevien vaalikausien aikana nykyisestä noin
7200 poliisista 8000 poliisiin. Poliisikoulutuksen koulutuspaikkoja ja poliisin määrärahoja tulee lisätä vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Lasten ja nuorten laadukkaasta koulutuksesta huolehtimalla panostamme tulevaisuuteen.
Liian suuret lapsiryhmät kouluissa ja päiväkodeissa heikentävät mahdollisuuksia lapsen yksilölliseen kohtaamiseen, huomioimiseen sekä
kehityksen ja oppimisen tukemiseen.
Jokainen lapsi on yhtä arvokas riippumatta
siitä, opiskeleeko hän kunnallisessa tai yksityisessä koulussa. Yksityisten koulujen kotikuntakorvausta pitää korottaa yhdenvertaisen koulutuksen varmistamiseksi. Kansanopistot
tekevät tärkeää työtä ja niiden saama valtionosuus on nostettava samalle tasolle opintokeskusten ja liikunnan koulutuskeskusten saamaan valtionosuuteen nähden.

Harmaan talouden torjunta vahvistaa yrittäjien luottamusta yhteiskunnan reiluihin pelisääntöihin. Lisäisimme harmaan talouden torjuntaan resursseja niin poliisille, verohallinnolle,
tullille kuin oikeuslaitokselle.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä ja koulutuksen laatua on jatkuvasti parannettava. Ammatilliset oppilaitokset tarvitsevat niin ikään lisäresursseja pystyäkseen kehittämään toimintaansa. Opiskelijoiden toimeentuloa tulee parantaa opintorahan
tuntuvalla korotuksella.

Kansalaisten on yhä vaikeampaa saada oikeutta. Oikeusvaltion keskeinen periaate on, että
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä
toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Laadukkaan ja tehokkaan oikeuslaitoksen toimintakyky
edellyttää riittäviä resursseja.

Tutkimustoiminnan resursseja on lisättävä kaikilla koulutusasteilla. Tarvitaan lisää rahoitusta, jotta saamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kautta uusia kasvuyrityksiä ja
työllisyyttä.
KD haluaa panostaa oppisopimuskoulutukseen, joka on monelle nuorelle sopiva tapa siirtyä
työelämään. Etsivä nuorisotyö sekä työpajatoiminta ovat ennaltaehkäisevä sijoitus, joka saadaan moninkertaisena takaisin.

Turvallisuuden ylläpitäminen vaatii
lisää poliiseja
Poliisin toimintamenoihin ja harmaan talouden torjuntaan		
Harmaan talouden torjuntaan verohallinnolle		
Harmaan talouden torjuntaan tullille		
Harmaan talouden torjuntaan syyttäjälaitokselle		
Oikeuslaitokselle		
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Vahvalla osaamisella
menestykseen

+ 10 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 2 000 000 €

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen
Kotikuntakorvauksen korottamiseen yksityisille kouluille
Kansanopistojen valtionosuuden korottamiseen
Yliopistojen rahoituksen korottamiseen
Ammattikorkeakoulujen rahoituksen korottamiseen
Ammatillisten oppilaitosten rahoituksen korottamiseen
Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen
Opintorahan korotukseen
Oppisopimuskoulutukseen
Työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön

+ 50 000 000 €
+ 11 600 000 €
+ 3 800 000 €
+ 10 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 25 000 000 €
+ 40 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 5 000 000 €
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Talouskasvusta
työllisyyttä koko maahan

Puhdas ympäristö
lapsenlapsille

Ilmasto ja ympäristö ei odota. Biotalouden, kiertotalouden ja vähähiilisen yhteiskunnan ratkaisujen kehittämiseen pitää panostaa nyt.
Koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen panostamalla parannetaan maamme kilpailukykyä. Uudet innovaatiot ja koulutettu työvoima luovat hyvän pohjan talouskasvulle. Työllisyyttä on samalla tuettava päämäärätietoisesti.

Ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen torjunta vaativat arvovalintoja. Tutkimus-, kehitysja innovaatiohankkeiden tukemisella voidaan löytää uusia innovatiivisia ratkaisuja mm. biotalouden kehittämiseen, kiertotalouden edistämiseen ja vähähiilisen yhteiskunnan ratkaisuihin.

Myönteisistä talousuutisista ja kohentuneesta työllisyydestä huolimatta Suomessa on yhä
liian paljon työttömiä. Työvoima ja avoimet työpaikat eivät kohtaa. Työllisyyspalveluiden kehittämiseen ja tehostamiseen esittämämme 25 miljoonan euron lisäpanostus mahdollistaisi
julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden aktiivisemman roolin ja vähentäisi työttömyyttä.

Energiankulutus on asukasta kohti Suomessa suurinta EU:ssa ja energiankulutuksen kotimaisuusaste on alhainen. Panostamalla energia-alan koulutus- ja tutkimusyhteistyöhön luodaan
uusia innovaatioita, joilla parannetaan maamme energiaomavaraisuutta ja samalla luodaan
uusia vientimahdollisuuksia.

Talouskasvu on lähtenyt viimein käyntiin vientivetoisesti. Kasvua on syytä edelleen vauhdittaa
ja siksi esitämme markkinointiavustuksia pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymisen tueksi.

Esitämme lisäpanostuksia joukkoliikenteen ostopalveluihin erityisesti pääkaupunkiseudun
ulkopuolella. Toimiva joukkoliikenne on tärkeää niin talouden kuin ympäristön kannalta.

Maatalouden kannattavuus on pitkään ollut heikko. Satovahinkojen korvaamiseen suunnattu
kriisipaketti on tärkeä. Pitkällä tähtäimellä tarvitaan lisäpanostuksia maatalouden elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Hallituksen esittämä leikkaus valtionapuun maaseudun elinkeinojen kehittämiseen on väärä suunta. Esitämme leikkauksen peruuttamista ja lisäpanostusta
maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.
Työvoima- ja yrityspalveluiden kehittämiseen
Viennin lisäämiseen, pk-yritysten markkinointi- ja kansainvälistymisavustuksiin
Maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
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+ 20 000 000 €
+ 7 000 000 €
+ 2 000 000 €

Arviolta 800 000 suomalaista altistuu vuosittain rakennusten kosteusvaurioille. Tieteellinen
näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä eri sairauksiin ja oireisiin on häkellyttävän ristiriitaista ja epäselvää. Tarvitsemme lisää yliopistotasoista tutkimusta sekä yhteisiä toimintamalleja
altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin. Yliopistosairaaloihin tarvitaan sisäilmapoliklinikat.
Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan sairausluokitus ja vahvempi sosiaaliturva.
Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen		 + 5 000 000 €
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen		 + 3 000 000 €
Energia-avustukseen pientalojen energiaremontteihin		 + 2 000 000 €
Joukkoliikenteen ostopalveluihin		 + 5 000 000 €
Tutkimusmenetelmien kehittämiseen sisäilmasairauksien hoitoon
+ 10 000 000 €
Sisäilmapoliklinikoiden perustamiseen yliopistosairaaloihin
+ 15 000 000 €
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Panostukset
harmaan talouden
torjuntaan tuovat itsensä
takaisin lisääntyvinä
verotuloina ja sakkoina.

Millä kattaisimme kustannukset?
Sokerivero kohdistuu tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuu elintarvikkeisiin lisättyyn
sokeriin. Sokeriveron lisäksi esitämme energiajuomien lisäverotusta. Korottaisimme alkoholiveroa hallitusta enemmän. Alkoholin hinnan nostamista tarvitaan hillitsemään hallituksen
tekemän alkoholilain uudistuksen negatiivisia vaikutuksia.
Ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus on jäänne menneiltä ajoilta. Esitämme verovähennysoikeuden puolittamista työntekijäjärjestöjen osalta. Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta luovuttaisiin samalla kokonaan.
Esittämämme panostukset harmaan talouden torjuntaan tuovat itsensä takaisin lisääntyvinä
verotuloina ja sakkoina. Samalla syntyy elinkeinoelämää elvyttäviä dynaamisia vaikutuksia,
kun rehelliset yritykset pystyvät kilpailemaan tasaväkisemmin.
Asumistukimenot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi. Lisääntyneet asumistuet nostavat yleistä vuokratasoa, mikä nostaa asumismenoja myös niille, jotka eivät saa asumistukea. Palauttamalla asumistukiin omaisuusrajat ja opiskelijoiden asumistuen erilliset säännöt, saadaan
aikaan merkittävät säästöt ja hillitään asumiskustannusten nousua.

Sokerivero lisätystä sokerista
Energiajuomien valmisteveron käyttöönottaminen
Alkoholiveron lisäkorotus
Työntekijäjärjestöjen jäsenmaksun verovähennyskelpoisuuden puolittaminen
Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistaminen
Lisääntyneet verotuotot harmaan talouden torjunnasta
Eläkkeiden korotuksesta johtuvat vähentyneet toimeentulo- ja asumistukimenot
Omaisuusrajojen palauttaminen yleiseen asumistukeen
Opiskelijoiden asumistuen ehtojen palauttaminen

250 000 000 €
5 000 000 €
70 000 000 €
102 500 000 €
25 000 000 €
60 000 000 €
13 000 000 €
200 000 000 €
100 000 000 €

Yhteensä lisätulot/säästöt
Yhteensä lisämenot/verotulojen vähentyminen
Tulojen ja menojen erotus

825 500 000 €
818 600 000 €
+ 6 900 000 €

Tarkemmat perustelut www.kd.fi/vaihtoehtobudjetti. Anna palautetta, ota yhteyttä www.kd.fi.
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä p. (09) 4321, kristillisdemokraatit@eduskunta.fi
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Karjalankatu 2 C , 00250 Helsinki, (09) 348 822 00 kd@kd.fi
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Lapset
Ikääntyminen & terveys
Lähimmäisyhteiskunta
Turvallisuus
Koulutus & tutkimus
Kasvu
Ympäristö

Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetti vuodelle 2019

Verotuksen lapsivähennyksen jatkamiseen
Lapsilisän korotukseen
1000 euron vauvarahan maksamiseen perheille
Perheellisille opiskelijoille huoltajalisän korotus opintorahaan

+ 64 000 000 €
+30 000 000 €
+50 000 000 €
+ 10 000 000 €

Kansaneläkkeen indeksileikkausten ja -jäädytyksen korvaamiseen
Takuueläkkeeseen 30 euron lisäkorotukseen
Eläkkeiden verotuksen keventämiseen
Vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseen
Vanhustenhoidon tason parantamiseen
Omaishoidon tuen korotukseen
Lääkekorvauksen maksukaton alentamiseen
Diabetessairaiden lääkekorvauksiin
Keliaakikkojen ruokavaliokorvauksiin
Saattohoidon kehittämiseen

+ 60 000 000 €
+ 25 000 000 €
+ 70 000 000 €
+ 1 000 000 €
+ 50 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 35 000 000 €
+ 20 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 20 000 000 €

Mielenterveystyöhön
Vähävaraisten ruoka-apuun järjestöjen kautta
Uskonnollisten yhdyskuntien rakennus- ja korjausinvestointeihin
Juutalaisen seurakunnan turvallisuuden parantamiseen
Kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöille

+ 10 000 000 €
+ 1 100 000 €
+ 1 000 000 €
+ 100 000 €
+ 30 000 000 €

Hevi-tuotteiden 10 % alv-kannan aiheuttama verotulojen vähentyminen

+ 50 000 000 €

Poliisin toimintamenoihin ja harmaan talouden torjuntaan
Harmaan talouden torjuntaan verohallinnolle
Harmaan talouden torjuntaan tullille
Harmaan talouden torjuntaan syyttäjälaitokselle
Oikeuslaitokselle

+10 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 2 000 000 €

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen
Kotikuntakorvauksen korottamiseen yksityisille kouluille
Kansanopistojen valtionosuuden korottamiseen
Yliopistojen rahoituksen korottamiseen
Ammattikorkeakoulujen rahoituksen korottamiseen
Ammatillisten oppilaitosten rahoituksen korottamiseen
Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen
Opintorahan korotukseen
Oppisopimuskoulutukseen
Työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön

+ 50 000 000 €
+ 11 600 000 €
+ 3 800 000 €
+ 10 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 25 000 000 €
+ 40 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 5 000 000 €

Työvoima- ja yrityspalveluiden kehittämiseen
Viennin lisäämiseen, pk-yritysten markkinointi- ja kansainvälistymisavustuksiin
Maaseudun elinkeinojen kehittämiseen

+ 20 000 000 €
+ 7 000 000 €
+ 2 000 000 €

Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen
Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen
Energia-avustukseen pientalojen energiaremontteihin
Joukkoliikenteen ostopalveluihin
Tutkimusmenetelmien kehittämiseen sisäilmasairauksien hoitoon
Sisäilmapoliklinikoiden perustamiseen yliopistosairaaloihin

+ 5 000 000 €
+ 3 000 000 €
+ 2 000 000 €
+ 5 000 000 €
+ 10 000 000 €
+ 15 000 000 €

Yhteensä lisätulot/säästöt
Yhteensä lisämenot
Tulojen ja menojen erotus

825 500 000 €
818 600 000 €
+ 6 900 000 €

