
Ett ekonomiskt 
hållbart Finland
Målet för den ekonomiska 
politiken är att öka välfärden



VN.FI

• Ekologiskt och socialt hållbar tillväxt

• Hög sysselsättningsgrad

• Hållbara offentliga finanser

• Miljö- och klimatpolitik

• Stabilt investeringsklimat

• Ökad produktivitet

• En välfungerande välfärdsstat, infrastruktur, utbildning, forskning och en nära koppling till 
världsekonomin

• Finland delaktigt i att finna lösningar som gäller globala fenomen och megatrender 
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Hörnstenar i en hållbar ekonomi

3.6.2019
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• Regeringen förbinder sig till att konsekvent stärka hållbarheten på lång sikt

• Den effektivaste metoden är att höja sysselsättningen, inkl. 
arbetskraftsinvandring

• Förbättra den offentliga tjänsteproduktionens produktivitet/effektivitet

• Vårdreform, organisatoriska reformer och utnyttjande av teknik, offentliga 
upphandlingar, lokalförvaltning, förebyggande och rehabilitering

• Genomförande av pensionsreformen från 2017

• Beslut om utgifter och beskattning: den offentliga ekonomin i balans år 2023 i 
normalläge för den globala ekonomin och den offentliga skulden minskar i 
förhållande till BNP
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De offentliga finansernas hållbarhet
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• I läge där den globala ekonomin utvecklas normalt och den inhemska 
ekonomin återspeglar detta nås nivå på 75 % i åldersgruppen 15–64 
år 2023

• På lång sikt behövs högre sysselsättningsgrad och därför 
uppmärksammas också åtgärder med fördröjd sysselsättningseffekt

• En fungerande arbetsmarknad, aktiv sysselsättningspolitik, i 
synnerhet för svårsysselsatta grupper
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Sysselsättning och arbetsmarknad 1
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• Samarbete med arbetsmarknadens organisationer för att 
samordna den ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken

• Målet en stabil arbetsmarknad, positiv 
sysselsättningsutveckling, balanserad utveckling av 
arbetslivet, hushållens köpkraft, konkurrenskraft, klimatpolitik, 
nödvändiga strukturella reformer
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• En sysselsättningsgrad på 75 % innebär en ökning på ca 60 000 nya 
sysselsatta personer 2023. Regeringen är kraftigt engagerad för 
detta mål och det är det viktigaste enskilda elementet i 
inkomstunderlaget

• Genomförandet övervakas kontinuerligt. Om det verkar som att målet 
inte nås vidtas målmedvetna åtgärder för att säkerställa det
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Sysselsättningsmål 1
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• För att målet ska nås krävs åtgärder som stöder utbud och efterfrågan på arbete och 
avhjälper matchningsproblemen

• Sysselsättningen bland äldre och svårsysselsatta personer höjs

• Utkomstskyddet för arbetslösa ses över och fler aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder 
vidtas 

• Förkorta arbetslöshetsperioderna

• Motverka utdragen arbetslöshet

• Användningen av lönesubvention ökas betydligt

• Arbetsmarknadsfärdigheterna bland invandrade personer förbättras och 
arbetskraftsinvandringen ökas i synnerhet när det gäller kvalificerad arbetskraft 

• Lokala avtal främjas

• Snabbare tillgång till arbetsmarknaden för personer med högskoleexamen
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Sysselsättningsmål 2
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• Genom dessa och andra åtgärder eftersträvas minst 60 000 nya 
sysselsatta till slutet av 2023 i normalt konjunkturläge

• Av åtgärderna kommer minst hälften att vara på plats före 
budgetförhandlingarna i augusti 2020

• I annat fall kommer man i samband med budgetförhandlingarna att 
ompröva de tidigare beslutade utgiftsökningarna
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Sysselsättningsmål 3
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• Beredningsarbete på trepartsbasis för åtgärder som främjar regeringens 
sysselsättningsmål. I arbetet ingår åtminstone

• Reform av utkomstskyddet för arbetslösa (inkl. bättre anpassning till konjunkturer 
och ev. buffertar) och anknytande arbetskraftspolitiska åtgärder

• Bättre sysselsättningen bland svårsysselsatta grupper

• Lokala avtal (utökat trepartssamarbete)

• Första fasen klar inför regeringens budgetförhandlingar 2019 

• Andra fasen klar till behandlingen av planen för de offentliga finanserna 2020
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Sysselsättningsmål 4
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• Aktiv och ansvarsfull, dimensioneras enligt konjunkturläget

• Diskretionära (bestående) tilläggsutgifter (1,230 miljarder) ska täckas med diskretionära
bestående tilläggsinkomster

• Inkomsterna för att finansiera utgiftsökningarna ökas genom beskattning med 730 miljoner euro netto, 
genom att sysselsättningsmålet uppnås med 300 miljoner euro och genom omfördelning med 200 miljoner 
euro (100 miljoner från företagsstöden, 50 miljoner från överföringsposter och 50 miljoner från sänkt EU-
medlemsavgift) 

• Regeln för utgiftsramen följs

• Programmet för framtidsinvesteringar av engångsnatur (3 miljarder euro) för investeringar av 
engångsnatur och samhälleliga försök.

• Som en del av regeln för utgiftsramen tas en mekanism för exceptionella konjunkturlägen i bruk

• Regeringen bedriver vid behov kontracyklisk finanspolitik oberoende av målen för en 
balanserad sysselsättning och en balanserad offentlig ekonomi 
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Finanspolitiken
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• Förebyggande av överskuldsättning hos hushållen

• Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

• Beredskap för allvarliga störningar
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Penningpolitiken
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Skatteslag            Förändring
• Punktskatt på tobak + 200

• Punktskatt på alkohol + 50 

• Punktskatt på läskedrycker + 25

• Gruvor, elskatteklass + 30

• Bränsleaccis + 250

• Uppvärmningsbränslen + 100

• Solidaritetskatt + 100

• Ränteavdrag på bostadslån + 70
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Skatteändringar

3.6.2019

Skatteslag               Förändring
• Avskaffandet av skattefriheten 

för varor under 22 € 
från länder utanför EU + 40 

• Ändring av 
hushållsavdraget + 95

• Höjning av nedre gränsen för 
moms till 15 000 € - 20

• Startup-företag, 
personalemissioner - 10

• Sänkt inkomstskatt
för låginkomsttagare - 200

Totalt + 730 M €
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