
Kestävän 
talouden Suomi
Talouspolitiikan päämääränä
on hyvinvoinnin lisääminen



VN.FI

• Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää talouskasvua

• Korkea työllisyysaste

• Kestävä julkinen talous

• Ympäristö- ja ilmastopolitiikka

• Vakaa investointiympäristö

• Tuottavuuden kasvu

• Toimiva hyvinvointivaltio, infrastruktuuri, koulutus, tutkimus 
ja tiivis kiinnittyminen maailmantalouteen

• Suomi osana globaaleiden ilmiöiden ja megatrendien ratkaisuja
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• Hallitus sitoutunut vahvistamaan pitkän aikavälin kestävyyttä johdonmukaisesti

• Vaikuttavin keino työllisyyden kasvu, ml. työperäinen maahanmuutto

• Julkisen palvelutuotannon tuottavuuden / vaikuttavuuden parantaminen

• SOTE, organisatoriset muutokset ja teknologian hyödyntäminen, julkiset hankinnat, tilojen hallinta, 
ennaltaehkäisy ja kuntoutus

• V. 2017 eläkeuudistuksen toimenpano

• Meno- ja veropäätökset: julkinen talous normaalin kv-talouden tilanteessa tasapainossa 
v. 2023 ja julkisen velan suhde bkt:hen alenee
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• Normaalin kv- ja siitä heijastuvan kotimaisen talouskehityksen oloissa 
työllisyysaste saavuttaa 75 % tason 15–64-vuotiaiden ikäryhmässä 
v. 2023

• Pidemmällä aikavälillä tarvitaan korkeampi työllisyysaste, joten huomiota 
myös toimiin, joiden työllisyysvaikutus näkyy vasta viiveellä

• Toimivat työmarkkinat, aktiivinen työllisyyspolitiikka erityisesti vaikeasti 
työllistyvien osalta
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• Yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa talous- ja 
työmarkkinapolitiikan yhteensovittamiseksi

• Tavoitteena työmarkkinoiden vakaus, hyvä työllisyyskehitys, 
työelämän tasapainoinen kehittäminen, kotitalouksien ostovoima ja 
kilpailukyky sekä hyvä ilmastopolitiikka ja tarvittavat rakenteelliset 
muutokset
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• 75 % työllisyysaste tarkoittaa n. 60 000 uuden työllisen 
lisäystä v. 2023. Tähän tavoitteeseen hallitus on vahvasti 
sitoutunut ja se on tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti

• Toteutumista tarkastellaan jatkuvasti. Jos näyttää siltä, ettei 
toteudu, määrätietoisia toimia tavoitteen saavuttamisen 
varmistamiseksi
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• Tavoitteen saavuttaminen edellyttää työn tarjontaa ja kysyntää tukevia toimenpiteitä sekä 
kohtaanto-ongelman lieventämistä

• Ikääntyneiden ja vaikeasti työllistettävien työllisyyttä lisätään

• Työttömyysturvaa uudistetaan ja aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä lisätään 

• Työttömyysjaksojen lyhentäminen

• Työttömyyden pitkittymisen torjunta

• Palkkatuen käyttöä lisätään merkittävästi

• Maahan muuttaneiden työmarkkinavalmiuksia parannetaan ja osaavan työvoiman työperusteista 
maahanmuuttoa lisätään 

• Paikallista sopimista edistetään

• Korkeakoulutuksen saaneiden työmarkkinoille tuloa nopeutetaan
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• Edellä tarkoitettujen ja muiden toimenpiteiden yhteisvaikutuksena 
haetaan siis vähintään 60 000 lisätyöllistä normaalissa 
suhdannetilanteessa v. 2023 loppuun mennessä

• Näistä toimenpiteistä vähintään puolet on valmiina v. 2020 elokuun 
budjettiriiheen mennessä

• Ellei näin ole, budjettiriihessä arvioidaan aiemmin päätettyjä 
menolisäyksiä
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• Kolmikantainen valmistelutyö toimenpiteistä, jotka tukevat hallituksen 
työllisyystavoitteen toteutumista, työn piirissä ainakin

• Työttömyysturvan uudistaminen (myös sen parempi sopeutuminen suhdanteisiin, 
mahdolliset puskurit) ja siihen liittyvät työvoimapoliittiset toimet

• Vaikeasti työllistyvien työllisyyden parantaminen

• Paikallinen sopiminen (laajennettu kolmikanta)

• Ensimmäinen osio valmis v. 2019 budjettiriiheen mennessä 

• Toinen osio valmiina v. 2020 julkisen talouden suunnitelmaa käsiteltäessä
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• Aktiivista ja vastuullista, mitoitetaan suhdannetilanteeseen

• Päätösperäiset (pysyvät) lisämenot (1,230 miljardia) katetaan päätösperäisin pysyvin 
lisätuloin

• Lisämenojen kattamiseen tarkoitettuja tuloja lisätään verotuksella 730 miljoonaa euroa netto, 
työllisyysastetavoitteen toteutumisella 300 miljoonaa euroa ja uudelleen kohdentamisella 
200 miljoonaa euroa (yritystuet 100, siirtyvät erät 50 ja EU- jäsenmaksut 50) 

• Kehyssääntöä noudatetaan

• Kertaluontoinen tulevaisuusinvestointiohjelma (3 miljardia) kertaluontoisiin investointeihin 
ja yhteiskunnallisiin kokeiluihin

• Kehyssäännöissä käyttöön mekanismi poikkeuksellista suhdannetilannetta varten

• Hallitus käyttää tarvittaessa vastasyklistä talouspolitiikkaa työllisyyden ja julkisen 
talouden tasapainotavoitteiden sitä estämättä 10
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• Kotitalouksien ylivelkaantumisen ehkäiseminen

• Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta

• Vakaviin häiriötiloihin varautuminen
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Verolaji Muutos
• Tupakkavero + 200
• Alkoholivero + 50 
• Virvoitusjuomavero + 25
• Kaivokset I Sähköveroluokka + 30
• Polttoainevero + 250
• Lämmityspolttoaineet + 100
• Solidaarisuusvero + 100
• Asuntolainan 

korkovähennysoikeus + 70
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Verolaji Muutos
• EU:n ulkopuolelta 

tuotujen tuotteiden 22 € 
verovapauden poisto + 40 

• Kotitalousvähennyksen 
muutokset + 95

• Alv-alarajan muutos 
15 000 € - 20

• Startup-yritykset, 
henkilöstöanti - 10

• Pienituloisten
tuloverokevennykset - 200

Yhteensä + 730 M €
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