
• Työllisyyden ja talouden vahvistaminen kestävästi hallituksen 

politiikan lähtökohtia. 

• Päätöksiä työllisyystoimista on tehty läpi hallituskauden, nyt 

päätetty puoliväliriihessä sovitut julkista taloutta vahvistavat 

työllisyystoimet.

• https://tem.fi/hallituksen-tyollisyystoimet-ja-niiden-vaikutukset

• Lisäksi mukana on päätöksiä, joilla vahvistetaan koulutus- ja 

osaamistasoa, vahvistetaan työ- ja opiskeluhyvinvointia sekä 

puretaan ylivelkaantuneiden kannustinloukkuja.

Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti 

kestävä työllisyyspolitiikka

15.2.20221 |

https://tem.fi/hallituksen-tyollisyystoimet-ja-niiden-vaikutukset


15.2.20222 |

• Toimet vahvistavat julkista 

taloutta vähintään 110 

miljoonalla eurolla.

• Työllisyysvaikutukset noin 5 

100.

Julkista taloutta vahvistava 

työllisyyskokonaisuus



• Työttömyysturvan ns. euroistaminen (STM)

• Työllisyysvaikutus on 1 500 työllistä, julkista taloutta ehdotus vahvistaa 54 miljoonalla eurolla.

• Opintotuen tulorajoja korotetaan pysyvästi (OKM)

• Työllisyysvaikutus on 2 500 ja julkista taloutta ehdotus vahvistaa 12,2 miljoonalla eurolla.

• Omaehtoista opiskelua uudistetaan (TEM)

• Ehdotuksen työllisyysvaikutukset ovat 1100 ja julkista taloutta se vahvistaa 41 miljoonalla 

eurolla.

• Muutetaan palkkatukilainsäädäntöä 100% palkkatuen osalta (TEM)

• Esitys vahvistaa julkista taloutta 10 miljoonalla eurolla, työllisyysvaikutukset ovat pienet.

Työllisyyttä ja julkista taloutta vahvistavat 

päätökset
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• Jatketaan TE-hallinnon tietojärjestelmähankkeen toteuttamista työvoiman kohtaannon 

parantamiseksi. (TEM)

• Vahvistaa julkista taloutta 16,1 miljoonalla eurolla ja työllisyyttä 700

• Luovutaan tekijänoikeuskorvauksien sovittelusta työttömyysturvassa. (STM)

• Hallitus valmistelee syysistuntokaudella eduskunnalle annettavaksi esityksen laiksi ulosottokaaren 

muuttamisesta vapaakuukausien osalta. (OM)

• Hallitus asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan toimia, joilla voidaan lisätä jatkuvaa 

oppimista.  (TEM/OKM)

• Hallitus käynnistää työturvallisuuslain uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa työkyvyn 

tukemista ja työelämässä pysymistä. (STM)

• Nuorten työllisyyden edistämiseksi vakinaistetaan Ohjaamo-toiminta tekemällä niistä lakisääteisiä. 

(TEM)
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• Hallitus käynnistää lainvalmistelun työsuojeluviranomaisen 

ilmoitusvelvollisuuden laajentamiseksi sekä alipalkkauksen säätämistä 

seikaksi, josta työsuojeluvalvonta voi antaa kehotuksen. (STM)

• Hallitus käynnistää lainvalmistelun palkkaturvan ulottamiseksi työntekijän 

palkkasaatavaan tilanteessa, jossa työnantaja todetaan maksukyvyttömäksi 

saatavaa koskevan oikeusprosessin aikana ja 3 kk:n määräaika saatavan 

hakemiseksi on jo umpeutunut. (TEM)

• Opiskelijoiden jaksamisen ja opiskelukyvyn parantamiseksi lisätään vuosina 

2023–2026 YTHS:n rahoitusta 1 milj. eurolla vuodessa (yhteensä 4 milj.)  

korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen. 
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