
Työllisyystoimien valmistelu
Ministeri Tuula Haataisen toimittajatilaisuus 17.1.2020



• Hallitusohjelman kirjaus: ”Työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin 

ja työllisten määrä vahvistuu vähintään 60 000 henkilöllä vuoden 

2023 loppuun mennessä.”

• Syksyn 2019 budjettiriihen päätös: Vuoden 2020 syksyllä 

hallituksella tulee olla osoitettavissa päätösperäisesti 

30 000 uutta työllistä vastaavat toimenpiteet.

 Työministerillä koordinointivastuu: edellyttää tiivistä yhteistyötä 

ministeriöiden välillä, ei ole yhden ministerin tai ministeriön show.

Hallituksen työllisyystavoitteet



1. Väestörakenteen muutos, taloudellisen huoltosuhteen heikkeneminen

2. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan välisen kohtaannon heikkous

3. Pula osaavan työvoiman saatavuudessa

4. Korkea rakennetyöttömyys

5. Työn tuottavuuskehityksen heikkeneminen

6. Pienten lasten äitien (erit. maahanmuuttajaäidit) pitkät poissaolot työelämästä

7. Nuorten (erityisesti nuoret miehet) syrjäytyminen

8. Ei-työ- tai -opiskeluperäisten maahanmuuttajien heikko työllisyys

9. Osatyökykyisten potentiaalia vähäisempi osallistuminen työmarkkinoille

10. Ikääntyvien muita Pohjoismaita heikompi työllisyys

Keskeiset työllisyyshaasteet
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• Hallitus päätti syksyn 2019 budjettiriihessä 25 toimenpiteestä, joilla 
edistetään työllisyyttä.  vaikuttavuuden arviointi kehysriihessä

• Alatyöryhmien väliraporttien pohjalta valmistelu etenee, poliittinen 
koordinaatio ja tavoitteellisuus kasvavat  vaikuttavuuden arviointi 
kehysriihessä

• Muiden ministeriöiden toimet

• Kehysriihessä hallituksella selkeä käsitys siitä, mihin asti jo 
putkessa olevat tai suunnitellut toimet riittävät suhteessa 
työllisyystavoitteeseen.  kehysriihessä suuntaviivat, jotta 30 000 
päätösperusteista työllistä kasassa budjettiriihessä

Miten hallitus vastaa näihin haasteisiin?
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● Työllisyyden kuntakokeilut

● Palkkatuen uudistaminen

● Yksilöllinen työnhaun tuki

● Työkykyohjelman toteutus

● Osaamisen ja työmarkkinoiden
kohtaannon parantaminen

● Työperäisen maahanmuuton
sujuvoittaminen

● Työlainsäädäntö ja paikallinen
sopiminen

Alatyöryhmien valmistelemat 

työllisyystoimenpiteet

● Tähän asti päätetyt toimenpiteet

● Muiden ministeriöiden ehdotukset 

työllisyyden edistämisen 

ministeriryhmälle

● Päätökset mahdollisista 

lisätoimista

Muut työllisyyttä
edistävät toimenpiteet

30 000

uutta työllistä

Työministerin vastuulla oleva kokonaisuus



Valmistelun eteneminen
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Kehysriihi 7.4.
• Väliarvio syksyn 2019 budjettiriihessä päätettyjen 

työllisyystoimenpiteiden toteutumisesta ja vaikutuksesta

• Väliarvio alatyöryhmien esitysten työllisyysvaikutuksista

• Syksyn budjettiriiheen valmisteltavien toimien suuntaviivat

Iltakoulu 29.1.
• Arvio kolmikantaisten työryhmien 

työn etenemisestä

• Tarkennukset valmistelusta kohti kehysriihtä

Hallituspuolueiden 

seminaari 3.–4.2.
• Pääpaino ilmastoasioissa, 

keskustelua myös työllisyydestä, 

ei päätöksentekoa

Budjettiriihi, elokuu
• Osoitettavissa toimenpiteet, 

jotka vastaavat 30 000 uutta 

päätösperustaista työllistä



Kiitos!


