
EK:n vaalitavoitteet



Ihminen on Suomen tärkein 
menestystekijä

#tärkein



Suomalainen arvostaa 

hyvinvointiyhteiskunnan palveluja. 

Niiden rahoittamiseksi tarvitaan 

korkea pohjoismainen työllisyys-

aste. Tehdään työn tekemisestä 

aina paras vaihtoehto.

1. Nostetaan 
työllisyysaste 
yli 75 prosenttiin



Hyvinvointi turvataan työllisyysasteen nousulla
Työllisyysasteen nostamisen on oltava tulevan hallituksen ykköstavoite. Riman on oltava riittävän 
korkealla. Kaikkia päätöksiä on arvioitava työllisyysvaikutusten kautta. 
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Työllisyysasteen 

paraneminen yli 75 

prosenttiin => Vaikutus 

julkiseen talouteen n. 2 

mrd. verrattuna VM:n 

perusennusteeseen

EK:n vähimmäistavoite

1 prosenttiyksikkö 

työllisyysasteessa ≈ 1 

mrd. €



1. Nostetaan työllisyysaste yli 75 prosenttiin

Miten?

Puretaan kannustinloukut

Päivähoitomaksu alenee noin 150 eurosta 130 euroon (-60 miljoonaa euroa)

Työtulot leikkaavat asumistukea nykyistä lievemmin. Korotetaan asumistuen 

omavastuuta (+150 miljoonaa euroa)   

Yksinkertaistetaan sosiaaliturvaa: yhdistetään toimeentulotuki ja yleinen 

asumistuki

Porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva ja lyhennetään tuen enimmäiskestoa 

50 päivällä (+370 miljoonaa euroa)

Luodaan tasa-arvoinen perhevapaajärjestelmä ja parannetaan 

varhaiskasvatuspalvelujen saatavuutta (-120 miljoonaa euroa)

Alennetaan työn verotusta (-250 miljoonaa euroa vuodessa)

Nostetaan pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten palkkatukea



Suomen ansiotuloverotus on kireää muihin EU-maihin nähden
Erityisesti asiantuntijatehtävissä työskentelevillä

Lähde: Veronmaksajat, kansainvälinen palkkaverovertailu 2017



Veronkevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on kapeilla harteilla
Verotuksella tuettava korkeaa työllisyyttä, ostovoimaa ja kouluttautumista

Tuloverotuksen asteittainen keventäminen 

ollut Suomen veropolitiikan linja 1990-luvun 

puolivälistä viime vuosiin saakka

EK esittää pitkäaikaista ansiotuloveron

kevennysohjelmaa kärkitavoitteeksi

Seuraavalla hallituskaudella

Pienituloisten verotuksen keventäminen 

työtulovähennystä kasvattamalla

Asteittainen alentaminen valtion 

tuloveroasteikkoihin

Ns. raippaveron poistaminen 

lainsäädännössä olevan aikataulun 

mukaan (alle 100 M€)

Tuloverojen kertymä eri tulotasoilla v. 2017
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Herätys



Syntyvyyden lasku on erittäin huolestuttavaa



Suomen syntyvyyskehitys haastaa

Työllisyysastetavoitteen ja hyvinvoinnin rahoituksen

Eläkejärjestelmän

Maahanmuuttopolitiikan

Yhteiskunnan palvelurakenteen: koulutuspaikkojen määrän

Yhteiskunnan lapsimyönteisyyden kaikilla tasoilla: päätöksissä, palveluissa, 

viesteissä ja yrityksissä



2. Suomalaisille 
yrityksille lisää 
osaavia tekijöitä

Osaajapula on kasvun este. 

Huippuosaajia tarvitaan nyt

kaikkialle. Kaikkiin tehtäviin,  

kaikille toimialoille ja 

kaikenkokoisiin yrityksiin. 



2. Suomalaisille yrityksille lisää osaavia tekijöitä

Miten?

Houkutellaan Suomeen nykyisen nettomaahanmuuton (15 000/v) lisäksi 20 000 –

35 000 kansainvälistä osaajaa ulkomailta vuoteen 2023 mennessä

Jo työssä oleville luodaan korkeakoulutukseen lisää tarjontaa osaamisen 

päivittämiseksi – voidaan toteuttaa nuorten yhteishaun rinnalla

Lisätään muuntokoulutusta ja varmistetaan, että uudistunut ammatillinen koulutus 

vastaa yritysten akuutteihin rekrytointivaikeuksiin

Työntekoon oikeuttavien oleskelulupien käsittelyajaksi asetetaan yksi kuukausi

Tarjotaan Suomessa opiskeleville ulkomaalaisille harjoittelupaikka suomalaisessa 

yrityksessä, tavoitteena heidän jäämisensä Suomeen

Maahanmuuttajien kotouttamiseksi otetaan käyttöön jopa 70 %:n palkkatuki 

yritykselle, jos se työllistää turvapaikan saaneen

Vastataan osaajapulaan, joka on kasvun este



3. Toteutetaan 
osaamistakuu: 
jokainen nuori osaa 
sujuvasti lukea, 
kirjoittaa ja laskea 
peruskoulun päättyessä Perustaidot ovat oppimisen 

perusta ja oppimistulokset 

laskevat huolestuttavasti. 

Jokainen nuori tarvitsee riittävän 

osaamisen ja motivaation

jatko-opintoihin.



3. Osaamistakuu: jokainen nuori osaa sujuvasti 
lukea, kirjoittaa ja laskea peruskoulun 
Miten?

Varmistetaan perustaidot kaikille. Lisätään peruskoulun rahoitusta 100 miljoonalla 

eurolla. Lisätään kouluissa yksilöllistä tukea lapsille ja nuorille.

Syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitaan riittävät resurssit ja panostus varhaisessa 

vaiheessa, lisätään lapsiperheiden kotipalveluita (-100 miljoonaa euroa)

Laajennetaan esiopetus 5-vuotiaille (-95 miljoonaa euroa)

Lyhyt matematiikka pakolliseksi kirjoitettavaksi niille, jotka eivät kirjoita pitkää



4. Luodaan Suomeen 
uusia mahdollisuuksia 
tutkimuksella ja 
tuotekehityksellä

Palautetaan Suomi johtavaksi 

innovaatiomaaksi. Digitalisaatio

ja tekoäly tulee kääntää Suomen 

mahdollisuuksiksi. 



4. Luodaan Suomen uusia mahdollisuuksia 
tutkimuksella ja tuotekehityksellä
Miten?

Nostetaan tutkimus- ja innovaatiorahoitus kilpailukykyiselle tasolle: aloitetaan 150 

miljoonasta eurosta, tavoitteena vaalikauden lopussa +300 miljoonaa euroa

Palautetaan vanha hyvä Suomen malli – TKI -yhteistyön kolmijalka: yritykset, tutkijat 

ja rahoittajat hakevat yhdessä kaupallisia ratkaisuja ajan isoihin haasteisiin

Uudistetaan innovaatiotoiminnan johtamismalli

TKI-panostukset 4 %:a BKT:stä 2030 mennessä



5. Vahvistetaan kasvua, 
omistajuutta ja yrittäjyyttä

Menestyvät ja kasvavat yritykset 

tarjoavat työtä ja hyvinvointia 

meille kaikille.



5. Vahvistetaan kasvua, yrittäjyyttä ja omistajuutta

Miten?

Lisätään paikallisen sopimisen mahdollisuuksia

Vähennetään työllistämisen byrokratiaa

Parannetaan työrauhaa

Uudistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta riippumattomaksi

Asetetaan viranomaisille sitovat määräajat luvituspäätöksille ja vapautetaan virastojen 

aukioloajat

Kehitetään liikenneyhteydet pohjoismaiselle tasolle



Vauhditetaan markkinataloutta. 

Hyödynnetään 35 miljardin euron 

julkisten hankintojen markkinat 

nykyistä paremmin. Valtion ja 

kuntien on siirryttävä tuottajasta 

mahdollistajaksi.

6. Varmistetaan 
reilu kilpailu



6. Varmistetaan reilu kilpailu

Miten?

Kilpailua on edistettävä ja markkinoita avattava yksinoikeuksia purkamalla 

Julkiset palvelut on avattava yksityisille yrityksille

Yksityistä ja julkista toimijaa on kohdeltava neutraalisti

Julkisen sektorin epäreiluun kilpailuun on puututtava

Kuntien lopetettava verovarojen ohjaus naapurikuntaan – ei kilpailuttamattomia 

hankintoja kuntayhtiöltä

Vähintään 10 prosenttia julkisista hankinnoista oltava innovatiivisia.



7. Ratkaistaan 
ilmastohaaste 
ja rakennetaan 
parempaa maailmaa

21

Ilmastonmuutos on aikamme 

ylivoimaisesti vakavin haaste. 

Suomalaisten tulee olla mukana 

ratkaisemassa sitä. 



7. Ratkaistaan ilmastohaaste ja rakennetaan 
parempaa maailmaa
Miten?

Vaikutetaan siihen, että EU päivittää tavoitteensa IPCC:n 1,5 asteen raportin 

mukaisesti. Päästöjen hinnoittelulla luodaan kustannustehokas ja selkeä näkymä 

investoinneille. Tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuoteen 2050 

mennessä.

Elinkeinoelämän investointiympäristön selkeyttämiseksi tarvitaan tiekartta, jossa 

kuvataan päästövähennysten ja hiilensidonnan rooli tavoitteen saavuttamiseksi.

Edistetään maailmanlaajuista hiilidioksidipäästöjen hinnoittelua yhdessä EU:n 

kanssa, jotta päästöt vähenevät vauhdilla ja tehokkaasti.

Tarjotaan yrityksille tutkimus- ja kehityskannusteita bio- ja kiertotalouden 

hyödyntämiseen liiketoiminnassa ja viennissä.

Hiilineutraali Eurooppa 2050



8. Tehdään Euroopasta 
älykäs ja avoin
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Keskitytään toimiviin 

sisämarkkinoihin ja vahvaan 

kauppapolitiikkaan. Investoidaan 

tulevaisuuteen.



8. Tehdään Euroopasta älykäs ja avoin

Miten?

Suomen pitää osoittaa johtajuutta ja kantaa vastuuta Euroopassa

Suomi edistää markkinoiden avaamista ja tasapuolisten kilpailuedellytysten 

vahvistamista EU:n sisämarkkinoilla ja globaaleilla markkinoilla

Suomi haluaa lisäinvestointeja TKI-toimintaan ja turvallisuuteen

Suomi puolustaa EU:n yhteistä arvopohjaa ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista

Suomi on mukana etsimässä eurooppalaisia ratkaisuja sisäiseen ja ulkoiseen 

turvallisuuteen

EU:n on keskityttävä sellaisiin asioihin, jotka on tehokkainta tehdä yhdessä 



EK:n vaalitavoitteiden taloudelliset vaikutukset ja rahoitus

Toimenpide
Vuotuinen vaikutus

2023 vs. 2019 (M€)

Koulutus -100

Innovaatiorahoitus -300

Päivähoito ja perhevapaauudistus -100

Työttömyysturva +370

Asumistuki +150

Syrjäytymisen ehkäisy -100

Ansiotuloverotus -1 000

Liikenneinfra -200

Päivähoidon laajennus -95

Perintöverotus 0

Palveluyritysten sähkövero -100

Osinkoveromalli -400

Muut yhteensä (pienet toimenpiteet) -100

YHTEENSÄ kustannus Noin -2 000

Rahoitus
Vuotuinen vaikutus

2023 vs. 2019 (M€)

Työllisyyden paraneminen Noin 2 000

Omaisuuden myyntitulot 300-500


