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VN.FI

a. Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on paras tae tasapainoiselle kasvuhakuiselle politiikalle.

i. Millaisia odotuksia teillä on hallitukselle, että tulevalla kaudella luottamus säilyisi vahvana?

b. Politiikassa vallitsee vahva yksimielisyys siitä, että TKI-määrärahat on käännettävä nousu-uralle. 
Hallitusohjelmassa esitetään tiekartan laatimista TKI-panostusten nostamiseksi neljään prosenttiin 
BKT:sta ja Suomen kehittämiseksi maailman parhaaksi innovaatio- ja kokeiluympäristöksi.

i. Mitkä ovat tiedän näkökulmastanne tärkeimpiä julkisen ja yksityisen sektorin toimenpiteitä, 
jotka tiekarttaa pitäisi sisällyttää?

c. Hallitusohjelmassa on vahvat painotukset kansainväliseen osaamiseen ja innovaatioihin liittyen. Lisäksi 
ohjelmassa tavoitellaan viennin kasvua nykyisestä, elinkeinorakenteen monipuolistamista ja 
kiinnittymistä uusiin kysyntävetoisiin ekosysteemeihin?

i. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat viennin näkökulmasta erityisen merkittäviä 
toimijoita. Miten arvioitte hallitusohjelman kirjauksia uuden viennin näkökulmasta?
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a. Hallituksen työllisyystavoite edellyttää työvoimapalveluiden kehittämistä. Tavoitteena on vahvistaa 
kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä.

i. Mitkä arvioitte tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kuntien työvoimapalveluiden kehittämisessä?

b. Palkkatuen uudistamisessa pyritään vähentämään byrokratiaa, niin että työnantaja saa sitovan 
palkkatukipäätöksen ennakolta. Yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa hallitus pyrkii kehittämään 
palkkatuen käyttöä niin, ettei kuitenkaan vaaranneta TES:sien mukaista työtä tai vääristetä kilpailua.

i. Mitkä ovat mielestänne toimivat mallit palkkatuen uudistamiseen ja yksinkertaistamiseen? Miten 
arvioitte Rinteen mallin mukaista työllistämisseteliä?

c. Työttömien palveluiden ja työttömyysturvan uudistamisen tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksojen 
kestoa ja uudistaa työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää niin, että oikeudet ja velvollisuudet ovat 
tasapainossa. Tämä pitää sisällään mm. karenssien uudistamisen ja aktiivimallin purkamisen.

i. Miten katsotte, että työttömien työllistymissuunnitelmia tulisi kehittää ja millaisia resursseja 
nämä toimenpiteet edellyttävät?
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a. Hallituksen työllisyystavoitteen kannalta on tärkeää, että osatyökykyisten, vaikeasti 
työllistyvien, ikääntyvien, nuorten ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista 
työmarkkinoille parannetaan.

i. Mitkä ovat mielestänne parhaita toimia näiden ryhmien työllistämiseksi?

b. Keskinäiseen luottamukseen perustuvan paikallisen sopimisen lisääminen kuuluu myös 
hallituksen tavoitteisiin.

i. Miten katsotte, että parhaalla mahdollisella tavalla keskinäistä luottamuksen ilmapiiriä 
pystyttäisiin kehittämään työpaikoilla?

c. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille sekä TKI-
toiminnan kärki- ja kasvualoille. Hallitus on suunnitellut laajan toimenpideohjelman laatimista 
tämän toteuttamiseksi.

i. Mitä asioita toimenpideohjelmassa pitäisi mielestänne ehdottomasti olla?
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