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Kärkihanke 1:

Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla 

KUVAUS:  Virtaviivaistetaan yritysten toiminta‐ ja säädösympäristöä,  
tehostetaan Team Finlandin vaikuttavuutta,  vahvistetaan yritysrahoituksen 
välineitä, vauhditetaan cleantech ‐ratkaisuja ja alueiden uudistumista

TAVOITTEET: Kestävän kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen yritysten 
toimintaympäristöä kehittämällä
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PÄÄTOIMENPITEET:

1. Team Finlandin toiminnan tehostaminen

2. Kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen
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2. Kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen 

3. Kilpailun lisääminen ja lupamenettelyjen nopeuttaminen



Työllisyys ja kilpailukyky -kärkihankkeen päätavoitteet:Työllisyys ja kilpailukyky kärkihankkeen päätavoitteet:
1. Nopeutetaan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymistä ja hankitaan ulkomaisia investointeja 

Suomeen. 

2. Vahvistetaan yritysten rahoitusasemaa. Parannetaan erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten 
rahoitusmahdollisuuksia Huolehditaan siitä että suomalaisilla yrityksillä on käytössäänrahoitusmahdollisuuksia. Huolehditaan siitä, että suomalaisilla yrityksillä on käytössään 
kansainvälisesti kilpailukykyinen julkisen vientirahoituksen järjestelmä. Hyödynnetään tehokkaammin 
EU:n tarjoamaa rahoitusta.

3.  Puretaan lakisääteisiä ja rakenteellisia kilpailun esteitä.

4.  Alueita uudistetaan ennakoivilla rakennemuutoksen toimilla ja alueiden vahvuuksiin perustuvalla 
erikoistumisella ja kokeiluilla.
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1. Team Finland -verkoston vahvistaminen
Tavoitteena nopeuttaa erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten  kansainvälistymistä ja 
hankkia Suomeen ulkomaisia investointeja.

Team Finland -palvelujen tehostaminen:
• Lisätään julkisten TF-palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä yksityisten konsulttipalvelujen hyödyntämistä. Yhden 

luukun periaate!p
• Vahvistetaan Finpron ja UM:n ulkomaanverkostojen yrityspalveluita.
• Kotimaassa tiivistetään TF-toimijoiden yhteistyötä (valtiolliset, alueelliset ja yksityiset toimijat). Team Finland –

talo aloittaa syksyllä 2016.

Toimialakohtaiset kasvuohjelmat:
• Jatketaan tuloksellisimpia toimialakohtaisia kv-ohjelmia (Team Finland -kasvuohjelmat).
• Painopiste erityisesti bio-, cleantech- ja digitalouden alojen ohjelmissa.

Maantieteellinen ulottuvuus:
• Hyödynnetään myös kehittyvien maiden markkinapotentiaalia.
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Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimmat esteet? 
- joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa osuus pk-yrityksistä- joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa, osuus pk-yrityksistä

Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne
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Lähde:PK – yritysbarometri 2/2015, ennakkotieto 



Mitkä ovat yrityksenne kehittämisen pahimmat esteet? 
- joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa osuus pk-yrityksistä- joihin yrityksenne ei voi suoraan itse vaikuttaa, osuus pk-yrityksistä
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Lähde:PK – yritysbarometri 2/2015, ennakkotieto 



2. Yritysten rahoitusaseman vahvistaminen

Tavoitteena parantaa erityisesti kasvuhakuisten pk-yritysten rahoitusasemaa ja 
hyödyntää tehokkaammin EU:n rahoitusta.

Finnveran rahoitusvaltuuksien ja -välineiden kehittäminen:

• Nostetaan viennin rahoituksen valtuuksia vastaamaan kasvavaa kysyntää. 

• Välirahoitus pk- ja midcap-yrityksille kasvun ja yritysjärjestelyn tueksi. 

• Yritysten omistajavaihdosten rahoittaminen kootaan ohjelmaksi.

Lisätään riskirahoituksen tarjontaa alku- ja kasvuvaiheen yrityksille:

• Tesi kokoaa kolmannen Kasvurahastojen rahaston (eläkevakuutusyhtiöt), jolla katalysoidaan kohdeyhtiöihin miljardin riskirahoitus. 

• Biotalous, cleantech, digisektori ja terveysteknologia.

• Tekes Pääomasijoitus Oy käynnistää julkisten tutkimustulosten kaupallistamista edistävän ns. kaupallistamisrahaston.

EU-rahoituksen hyödyntäminen Suomessa:

• EU-rahoituksen tehokkaampi hyödyntäminen (erityisesti ESIR): tavoitteena miljardin euron lisärahoitus Suomeen.
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3. Kilpailun lisääminen ja lupamenettelyjen 

Tavoitteena purkaa lakisääteisiä ja rakenteellisia kilpailun esteitä ja rajoituksia 

sujuvoittaminen
p j p j j

sekä nopeuttaa ja keventää kilpailua rajoittavia lupamenettelyjä ja 
viranomaiskäytäntöjä.

• Toteutetaan kotimarkkinoiden kilpailullisuusohjelma, jolla tarjotaan yrityksille tasapuoliset 
toimintaedellytykset ja parannetaan yritysten edellytyksiä kilpailla laajemmilla markkinoilla.
• Vapautetaan kauppojen aukioloaikoja.

N t t t lli t i j h kk id l j• Nopeutetaan teollisten isojen hankkeiden lupaprosesseja.
• Toteutetaan hankintalain kokonaisuudistus.
• Tehdään arviointi valtion ja kuntien yrityspalveluista ja työnjaon uudistustarpeesta.
• Jatketaan yritystukijärjestelmän uudistustyötä• Jatketaan yritystukijärjestelmän uudistustyötä.
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4. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen 

Tavoitteena uudistaa alueita ennakoivilla rakennemuutoksen toimilla ja alueiden 
vahvuuksiin perustuvalla erikoistumisella ja kokeiluilla

käynnistäminen

vahvuuksiin perustuvalla erikoistumisella ja kokeiluilla.

• Ennakoivan rakennemuutoksen toimilla vauhditetaan alueilla nopeita ja kokeiluluonteisia uusia 
toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua muutokseen ja selvitä siitä. p y y p j

• Valtion ja metropolialueen sekä muiden kaupunkiseutujen välillä solmitaan strategiset 
yhteistyösopimukset. Esimerkki: pääkaupunkiseudun Smart & Clean - älykkäät ja puhtaat ratkaisut 
hanke jolla saamme kansainvälisen tason referenssikohteen ja uusia liiketoimintamahdollisuuksiahanke, jolla saamme kansainvälisen tason referenssikohteen ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

• Rakennetaan valtakunnallisesti merkittäviä kasvukäytäviä, joilla parannetaan muun muassa työvoiman 
liikkuvuutta, ja houkutellaan yritysten investointeja ja luodaan uusia palveluliiketoiminnan 
mahdollisuuksia.
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Kärkihanke 2: 
Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan

KUVAUS: Uudistetaan työttömyysturvaa, puretaan työn 
vastaanottamisen kannustinloukkuja ja luodaan osallistavan 
sosiaaliturvan malli. 

TAVOITTEET: Sosiaali‐ ja työttömyysturvan uudistamistavoitteet:  kannustetaan 
työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhennetään työttömyysjaksoja, alennetaan 
rakenteellista työttömyyttä ja säästetään julkisia voimavaroja

9/15 10/15 12/162/16 9/17
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PÄÄTOIMENPITEET:

1. Valmistellaan työttömyysturvauudistus ja selvitys kannustinloukuista

2. Luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli.  Selvitetään, voidaanko  työttömyysturvaa käyttää nykyistä laajemmin osaamisen 
kehittämiseen ja työllistämiskynnyksen alentamiseen
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kehittämiseen ja työllistämiskynnyksen alentamiseen

3. Vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja tiukennetaan 



Kärkihanke 3:
Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan.

KUVAUS: Kannustetaan työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen 
toimintatapoja työpaikoille ja huolehditaan paikallisen sopimisen edellytysten 
vahvistamisesta lainsäädäntöhankkein. 

TAVOITE: Uudistetaan laajasti työoikeudellista sääntelyä 
paikallisen sopimisen edistämiseksi
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PÄÄTOIMENPITEET:

1. Selvitysmies laatii ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15.10.2015 mennessä.

2. Paikallista sopimista koskevien ehdotusten valmistelu ja voimaan saattaminen. Lainsäädäntö 
valmistuu kesään 2016 mennessä
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valmistuu kesään 2016 mennessä

3. Työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistus 11/15–18



Kärkihanke 4: 
Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi

KUVAUS: Hallitus valmistelee ratkaisuehdotuksen ja tarvittavat 
toimenpiteet työvoimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi 
uudistamiseksi

TAVOITE: Työmarkkinoiden kohtaanto‐ongelman helpottaminen, passivoivien 
toimien purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen yhdenmukaistaminen sekä 
työvoimahallinnon resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin
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PÄÄTOIMENPITEET:

valmis käyttöön yksityisistä 
työvoima-
palveluista

1. Työnvälitystoiminnan kirkastaminen, työvoimapalvelujen digitalisoiminen, työnhaun aktivointi ja 
työttömyysturvan sanktioiden toteutus

2. Selvitys vaikeammin työllistyvien työvoimapalveluiden siirrosta kuntien vastuulle

3 Yk it i t t ö i l l id li it i ti h l i i t ölli t i l l i li ätää
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3. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti  helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään



Kärkihanke 5: 
Asuntorakentamista lisätään  

KUVAUS: Valtion tukeman asuntotuotannon säännöksiä 
muutetaan siten, että vuokra‐asuntorakentaminen lisääntyy.

TAVOITE:  Parannetaan asuntotuotannon käynnistymisen edellytyksiä valtion tuen 
ehtoja muuttamalla. Tämä edistää työvoiman liikkuvuutta ja elinkeinoelämän 
kilpailukykyä. 

4/161/16 9/16
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PÄÄTOIMENPITEET:

rajoituksista

1. Vuokra‐asuntotuotannon lisäämiseksi luodaan uusi kymmenen vuoden välimalli.

2. Omistajien yleishyödyllisyysvaateesta luovutaan uustuotannon osalta ja rajoitukset muutetaan kohdekohtaisiksi kiristäen 
vaatimuksia.
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3. Olemassa olevan ARA:n asuntokannan käyttö‐ ja luovutusrajoituksista joustetaan, mikäli vapautuva pääoma käytetään 
asuntorakentamiseen. 


