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Kasvu, osaaminen & investoinnit – talouskasvun edellytysten turvaaminen
Suomen talouskasvu on saatu pitkän taantuman jälkeen vihdoin kasvu-uralle. Kuluvan vaalikauden
viimeisessä kehysriihessä tulee kääntää katse tulevaisuuteen. Nyt on ensiarvoisen tärkeää pystyä
katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen ja varmistaa että kasvun vuosia riittää myös jatkossa.
Globaalissa taloudessa maamme talouskasvu on riippuvainen monelta osin tekijöistä, joihin
hallituspolitiikalla ei voida vaikuttaa. Hallituksen pitää päätöksillään rakentaa olosuhteet, joissa Suomi on
mahdollisimman houkutteleva paikka toimia suhdannevaihteluista huolimatta.
Kehysriihessä tulee keskittyä ratkaisuihin, joiden toimeenpaneminen on nykyiselle hallitukselle
mahdollista. Kuitenkin punaisena lankana tulee olla se, että nyt tehtävillä päätöksillä pohjustetaan
Suomen asemaa maailman parhaana toimintaympäristönä elää, yrittää ja menestyä.
Avainasemassa ovat lisäpanostukset osaamiseen sekä investointien edellytysten tukeminen.
Talouskasvun keskeiset edellytykset Suomessa ovat yhä korkean osaamisen takaamisessa, riittävissä
TKI-panostuksissa sekä ennakoitavassa veropolitiikassa.
Talouskasvu taataan parhaiten panostamalla osaamiseen, mahdollistamalla investoinnit sekä tekemällä
pitkäjänteistä teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaa, jolla luodaan yritysten toimintaedellytykset hyvin turvaava
toimintaympäristö.
Myös työvoimapolitiikassa on pyrittävä ensisijaisesti vastaamaan työvoimapulan helpottamiseen.
Osaamisen tukeminen helpottaa osaltaan työvoimapulaa, mutta myös huippuosaajien houkuttelemiseksi
Suomeen on kyettävä ratkaisuihin, joilla Suomesta tehdään entistä kiinnostavampi maa työskennellä ja
elää.

Työkalut pitkäjänteisen talouskasvun tukemiselle:
Osaamisen vahvistaminen
- Muunto- ja täydennyskoulutuksen lisäpanostuksilla nopeutetaan osaavan työvoiman tarjontaa.
Muuntokoulutuksen avulla työmarkkinoille on mahdollista saada nopeammin osaavaa työvoimaa. Tästä
syystä muunto- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia on laajennettava kaikille toimialoille.
- Aloille jonne syntyy lisää työpaikkoja, tulee lisätä korkeakouluihin myönnettävien tutkintojen määriä,
jottei muuntokoulutus estä ensimmäistä tutkintoaan tavoittelevien mahdollisuuksia kouluttautua.
- Kannustinloukkujen purkamiseksi työttömien pääsääntöinen opiskelu tulee mahdollistaa ilman
rajoituksia.
- Työuran aikaisen formaalin ja non-formaalin oppimisen kehittäminen. Perustetaan kolmikantainen
työryhmä valmistelemaan elinikäisen oppimisen kansallista ohjelmaa. Tavoitteena työurien aikaisen
oppimisen kokonaisuudistus, jonka myötä tuetaan niin yksilöiden kuin yritysten osaamispääoman
lisäämistä.
- Työmarkkinoiden toimivuuden ja työperäisen maahanmuuton edistämiseksi tutkintojen tunnistamista ja
tunnustamista tulee kehittää entisestään.
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Vastuullisilla toimenpiteillä nostetaan työllisyysastetta
- Työttömien karenssiaikojen kohtuullistaminen, mahdollistetaan lisäksi työnhakuun liittyvien virheiden
korjaaminen suoja-ajalla.
- Palkkatuen lisäämisellä tuetaan vaikeasti työllistyvien työllistymistä.
- Lisäpanostuksia erityisesti työttömyyden alkuvaiheen tapaamisiin.
- Aktiivimallin aktiivisuusperusteita tulee muuttaa niin, että jatkossa myös muiden toimijoiden, kuten
ammattiliittojen ja kolmannen sektorin tarjoamiin koulutuksiin osallistuminen lasketaan aktivoiviksi
toimenpiteiksi.
- Aktiivimallia tulee myös muuttaa oikeudenmukaisemmaksi lisäämällä resursseja
työllistämistoimenpiteisiin.
Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
- Julkisen rahoituksen TKI-investointeja tulee lisätä välittömästi, jotta Suomi ei anna lisää etumatkaa
kilpailijamaille.
- Älyteollisuusohjelman rahoitus riittävälle tasolle edistämään valmistusteollisuuden robotisaatioasteen
kasvua erityisesti alihankintaketjuissa.
- Kiertotalouden edistämiseen varattava riittävästi varoja sekä tutkimukseen että referenssilaitosten
rahoitukseen.
Suomesta houkuttelevampi maa huippuosaajille:
- Valtion tulee tukea kasvukeskuksia englanninkielisten palvelujen lisäämisessä.
- Erityisosaajien Suomeen jäämistä korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen tuettava.
- Suomen kielen opiskeluun maahanmuuttajille on kohdennettava lisäresursseja.
Vauhditetaan investointeja:
- Yritysverotuksessa voidaan ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukainen investointivaraus, missä
veronmaksun maksuaikaa voidaan pidentää, mutta missä yritysverotus ei kuitenkaan laske.
- Perustienpitoon osoitettava edelleen suurempia panostuksia korjausvelan kurissa pitämiseksi.
- Liikennekaaren toimeenpanemisen edistämiseksi kunnille tulee osoittaa rahoitusta älyjoukkoliikenteen
kokeilujen ja kehittämisen tukemiseen.

Vakaa veropolitiikka:
- Energiaverotusta ei tule kiristää yritysten toiminnan ennakoitavuuden varmistamiseksi.
- Listatutuneiden ja listaamattomien yritysten osinkoverotusta tulee yhdenmukaistaa neutraalimmaksi.
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