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24.2.2009

Hallitus varautuu huonoon kehitykseen

• Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä
miljardeilla

• Työllisyydestä huolehtiminen
• Eheyden turvaaminen sosiaalisesti ja 

alueellisesti
• Palveluja ja tulonsiirtoja ei leikata
• Julkisen talouden kestävyydestä huolehditaan
• Veronkevennysten yhteys tulopolitiikkaan
• Laskut maksetaan suomalaisella työllä
• Kilpailukyvystä huolehtiminen



24.2.2009

Työllisyysasteen nostaminen ja julkisen talouden 
kestävyys

• Työurien selvä pidentäminen
• Vanhuuseläkeiän alaikärajan nosto 2011 

alkaen vaiheittain 65 ikävuoteen 
• Työssä jaksaminen ja työelämän laatu 

erityistoimien kohteeksi
• Nuorten saaminen nopeammin 

työmarkkinoille tehostetuin toimin: 
esimerkiksi kokopäiväisen opiskelun 
mahdollistaminen, keskeyttämisten 
vähentäminen, valintakoejärjestelmän 
kehittäminen 



24.2.2009

Innovaatiot ja tuottavuus

• Edistetään tuottavuuden nousua kaikilla 
toimialoilla ja julkisella sektorilla

• Julkisia tutkimusvaroja lisätään
• Tutkimustulosten kaupallistamiseen ja 

liiketoimintaosaamiseen panostetaan
• Koulutuksen viennin lisääminen
• Kasvuyrittäjyyden edellytyksiä vahvistetaan 
• Innovaatiostrategian mukaiset toimet
• Muita toimia



24.2.2009

Kuntatalous

• Yhteisövero-osuuden väliaikainen nosto
• Kiinteistöveron rajojen nosto
• Varaudutaan valtionosuuksien väliaikaiseen 

lisäämiseen
• Valtionosuusuudistus

• Käsitellään kehysriihessä

Kuntataloutta vahvistavien 
lisätoimien edellytyksenä on, että kuntien 
kustannuskehityksestä, erityisesti palkkaratkaisuista, 
saadaan pitkäaikainen ja maltillinen näkymä tuleville 
vuosille.



24.2.2009

Hyvinvointipalvelujen turvaaminen

• Paras-hanke jatkuu
• Kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan 

laatimaan suunnitelmat palveluidensa 
tuottavuutta parantaviksi toimenpiteiksi

• 20 suurinta kuntaa velvoitetaan laatimaan 
tuottavuusohjelmat, joiden toteutumista 
seurataan valtion ja kuntien yhteistyönä

• Kaupunkiseutujen laatimien suunnitelmien 
vaikuttavuuden arviointi toteutumisen 
perusteella ja mahdolliset lisävelvoitteet

• Muita toimia  



24.2.2009

Hyvinvointipalveluiden turvaaminen

• Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Puututaan lääkäri- ja hammaslääkäripulaan ja 

satsataan ennaltaehkäisyyn
• Kehitetään kumppanuutta 3. sektorin kanssa
• Aitoa kilpailutusta edistetään
• Uudistetaan erikoissairaanhoidon 

järjestämistä kustannuskehityksen 
hallitsemiseksi

• Terveydenhuollon sähköisiä palveluita 
edistetään



24.2.2009

Keskeiset politiikkatoimet

• Kasvualoite ja suomalainen työ
• Ennusteita nopeampi kasvu
• Osaaminen ja t&k joka puolella Suomea
• Tuottavat julkiset investoinnit: laajakaista 

yms.
• Luonnonvarojen kestävä ja nykyistä

tehokkaampi hyödyntäminen sekä vihreä
teknologia: luonnonvarapolitiikka

• Eri toimialojen välinen vuoropuhelu
• Talouspoliittinen ministerivaliokunta asettaa 

hankkeen



24.2.2009

Syrjäytymisen ehkäiseminen

• Ehyt Suomi
• Työmarkkinatuella oleville luodaan 

myös aktivointilisä
• Pitkäaikaistyöttömien terveys- ja 

sosiaalipalveluiden kehittäminen: hyvät 
käytännöt

• Konkurssiin joutuneille yrittäjille ja 
ylivelkaantuneille on annettava uusi 
mahdollisuus

• Muita toimia



24.2.2009

Lapset ja nuoret

• Nuorten työllisyysaste
• Opintojen nopeuttaminen ja aloittamisiän alentaminen

• Lasten ja nuorten kasvuympäristö
• Parannetaan ennaltaehkäisevien perhe- yms. 

palveluiden saatavuutta: perhekeskusmalli 
valtakunnalliseksi, kotipalvelut jne.

• Pienituloisten vanhempien lasten parempia 
osallistumismahdollisuuksia aamu- ja 
iltapäivätoimintaan sekä harrastuksiin selvitetään

• Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen: työryhmä
vanhempainvapaajärjestelmän uudistamiseksi

• Nuorisotyömäärärahoja suunnataan 
enemmän maahanmuuttajanuorten 
parissa tehtävään työhön



24.2.2009

Maahanmuuttopolitiikka ja kotouttaminen

• Selkeytetään turvapaikkapolitiikkaa –
pohjoismainen yhteensovitus

• Edistetään työllistymistä ja kotoutumista
• Kehysriiheen usean vuoden toimenpideohjelma 

työllistymisen ja palveluiden parantamiseksi
• Työperäisen maahanmuuton resurssien ja 

ajoituksen keskittäminen yksittäisiin maihin
• Keskitytään työvoimakapeikkojen täyttämiseen
• Kannustetaan Suomessa korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneita jäämään Suomeen
• Tehostetaan rasismin torjuntaa


