
RAKENNEPAKETTI 2.0



1) Voimme jatkaa velaksi 
elämistä, tekohengittää taloutta 
ja jättää laskun lapsillemme. 

2) Toinen vaihtoehto on jatkuva 
kituuttaminen, juustohöylä ja 
veronkiristykset. Leikkausten 
tielle ei loppua näy, jos taudin 
sijasta hoidetaan pelkkiä oireita.

3) Kolmas vaihtoehto on asettaa 
työ etusijalle ja tehdä rohkeita 
uudistuksia, jotka tuovat lisää 
työtä ja työpaikkoja.

HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN 
RAHOITUS KESTÄVÄLLE POHJALLE

Me suomalaiset olemme työllämme rakenta-

neet tasa-arvoisen, vauraan ja sivistyneen yh-

teiskunnan. Meillä on velvollisuus pitää huoli 

siitä, että Suomi on yhtä hyvä maa myös tule-

ville polville.

ME TIEDÄMME, että Suomen talous on vaikeassa tilan-
teessa. Talous on kutistunut kolme vuotta peräkkäin. 
Velkaannumme raskaasti. Tulot eivät riitä kattamaan 
menoja. Hyvinvointimme ei ole kestävällä pohjalla.

HYVINVOINTIYHTEISKUNNAN rahoituksessa on kes-
tävyysvaje. Vaje tarkoittaa, ettemme nykymenolla sel-
viydy annetuista lupauksista. Arviot kestävyysvajeen 
koosta vaihtelevat huomattavastii. Kokoomuksen mie-
lestä hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kestävyys 
on niin tärkeä asia, että toimien tulee olla varmasti riit-
täviä. Tämän vuoksi esitämme julkisen talouden kestä-
vyyttä vahvistavia toimia suhteessa BKT:hen yhteensä 
5,6 % edestä.

KOKOOMUS haluaa pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan. 
Haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan tekemäl-
lä määrätietoisia, vaikeitakin uudistuksia, joilla saadaan 
työllisyys nousuun.  Sillä jos työtä ei aseteta etusijalle, 
niin tulevina vuosina rahat eivät riitä ylläpitämään hy-
vinvointiyhteiskuntaa: maailman parasta koulua, laa-
dukkaita lääkäripalveluita, vanhusten hyvää hoivaa. On 
leivottava isompi kakku, josta riittää jaettavaa.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmä esittelee alla koko-
naisvaltaisen ehdotuksen, jolla laitetaan työ etusijalle 
ja saatetaan hyvinvointiyhteiskunta kestävälle pohjal-
le. Tämä rakennepaketti 2.0 täydentää muun muassa 
Kokoomuksen strategisessa hallitusohjelmaehdotuk-
sessa ja Kokoomuksen työlistassa tehtyjä ehdotuksia. 
Paketti tähtää kestävyysvajeen kattamiseen kokonaan 
vuoteen 2025 mennessä. Luvut ovat luonnollisesti 
suuntaa-antavia ja karkeita arvioitaii. Ne perustuvat ul-
kopuolisiin laskelmiin.

TEHDÄÄN joukko uudistuksia, jotka lisäävät työntekoa 
Suomessa. Laitetaan yhdessä Suomi liikkeelle!

OLEMME 
TIENHAARASSA.  
SUOMELLA ON 
KOLME TIETÄ:
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KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN 
RAKENNEPAKETTI 2.0

VAIKUTUS 
KESTÄVYYSVAJEESEEN

JULKISEEN TALOUDENHOITOON 
KOHDISTUVAT TOIMET -2,5 %-yks.

TYÖLLISYYTTÄ LISÄÄVÄT TOIMET -2,5 %-yks.

TALOUDEN KASVUPOTENTIAALIA 
LISÄÄVÄT TOIMET -0,6 %-yks.

YHTEENSÄ -5,6 %-yks.



A) JULKISEEN TALOUDENHOITOON 
KOHDISTUVAT TOIMET

Valtiontalouden rakenteellisen alijäämän kattaminen

 » Valtiontalouden rakenteellinen alijäämä katetaan vaalikauden lop-
puun mennessä. Sopeutustoimien mittakaava määritellään valtio-
varainministeriön ja Suomen Pankin arvioiden mukaan siten, että 
se riittää saavuttamaan asetetut tavoitteet.

 » Toteutetaan säästötoimia esimerkiksi indeksitarkistuksista tinki-
mällä, uudistamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan rakennet-
ta, tekemällä vuorotteluvapaasta syyperusteinen, ottamalla käyt-
töön valtiontalouden tuottavuusohjelma ja vähentämällä julkista 
kehitysapua.

 » Jos vaalikauden ajaksi sovitaan äärimaltilliset palkkaratkaisut, 
tämä vahvistaisi koko julkisen talouden tasapainoa noin 0,8 mil-
jardilla eurolla ja valtiontalouden tasapainoa noin 0,6 miljardilla 
vuoden 2019 tasollaiv.

Sopeutustavoite
Vaikutus kestä-
vyysvajeeseen

3 mrd.iii -1,5 %-yks.

Kuntien rakenteellisen alijäämän kattaminen

Tehtävien ja velvoitteiden karsiminen

 » Kuntien talouden rakenteellinen alijäämä katetaan vaalikauden 
loppuun mennessä. Kuntatalouden tasapainottaminen edellyttää 
kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisen jatkamista sekä kun-
tien omia toimia.

 » Asetetaan kuntatalouden rahoituskehys ja kuntatalousohjelma si-
ten, että kuntatalous tasapainottuu. Huolehditaan, että alijäämän 
kattamisvelvoite toteutuu yksittäisen kunnan tasolla. Rahoituske-
hys mitoitetaan niin, että se varmistaa tehtävien ja velvoitteiden 
karsimisesta suunnitellut säästöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

 » Viedään maaliin sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä kos-
keva uudistus siten, että se turvaa suomalaisille laadukkaat so-
te-palvelut.

 » Varmistetaan, että uudistuksella poistetaan raja-aidat perusterve-

2 mrd.v -1 %-yks.
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ydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden väliltä ja 
että palveluiden järjestäminen kootaan laajemmille harteille. 

 » Otetaan käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten 
hallinnan toteuttava budjettikehysjärjestelmä. Kehys mitoitetaan 
niin, että se varmistaa sote-palvelujen tuottavuuden kasvulle ase-
tetun tavoitteen.

 » Toteutetaan terveydenhuollossa valinnanvapausmalli, jossa pe-
rusterveydenhuollon rahoitusosuus kulkee ihmisten valitsemalle 
palvelutuottajalle. Siirrytään aitoon monituottajamalliin, jossa so-
veltuvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavat kunnat, 
yritykset ja järjestöt toimivat kaikki samoilla säännöillä.

 » Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen vaati järjestäjän ta-
solla suurempia kokonaisuuksia. Hallinnon on kuitenkin oltava sel-
keää.

Julkisten palveluiden tuottavuuden lisääminen

 » Kuntien palvelutuotannossa tehdään tilaa yksityisen sektorin ja 
järjestöjen palvelutuotannolle.

 » Laajennetaan palveluseteleiden käyttöä.

 » Hyödynnetään ICT:tä ja muuta teknologiaa laajasti, muun muassa 
toteutetaan kansallinen palveluväylä ja tehdään palveluntuotan-
nossa digipalveluista ensisijainen malli.
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B) TYÖLLISYYTTÄ LISÄÄVÄT TOIMET

Maltilliset palkkaratkaisut ja  
ansiotulojen verotuksen keventäminen

 » Työmarkkinaosapuolten on sovittava palkkaratkaisuista, jotka pa-
rantavat suomalaisen työn kilpailukykyä suhteessa muuhun euro-
alueeseen. Kannustetaan työmarkkinaosapuolia sopimaan työlli-
syyttä lisäävistä, äärimaltillisista palkkaratkaisuista heti vaalikauden 
alussa. Tämän vastineeksi valtio sitoutuu tarvittaessa keventämään 
palkkaverotusta ostovoiman vahvistamiseksivii.

 » Mikäli työmarkkinaosapuolet sopivat työllisyyttä lisäävistä palkkarat-
kaisuista, kevennetään työn verotusta kaikilla tulotasoilla yhteensä 
2 miljardilla eurolla vaalikauden aikana. Kevennys rahoitetaan kiris-
tämällä välillistä verotusta 1 miljardin edestä sekä veropohjan vah-
vistumisella kohentuneen työllisyyden, työn määrän lisääntymisen 
ja paremman ostovoiman myötäviii.

Työllistämisen kynnyksen alentaminen

 » Alennetaan työllistämisen kynnystä pidentämällä uuden työntekijän 
koeaika 4 kuukaudesta 6 kuukauteenix.

 » Luodaan uusia työpaikkoja helpottamalla ensimmäisen työnteki-
jän palkkaamista aivan pieniin yrityksiin nostamalla koeaika yhteen 
vuoteen ja helpottamalla määräaikaisen työsuhteen edellytyksiä.

 » Kevennetään palkkaamiseen liittyvää byrokratiaa sekä asiointia vi-
ranomaisten kanssa. Luodaan yksi verkkopalvelu, jossa hoituvat 
kaikki työntekijän ja työnantajan velvoitteet.

 » Edistetään yrityskohtaisten neuvottelurakenteiden syntymistä työ-
paikoille. Työntekijät ja yrittäjä voisivat väliaikaisesti sopia työajasta 
ja palkasta työehtosopimuksen estämättä, mikäli yhteisymmärrys 
löytyy. Mikäli sopua ei löydy, mennään TES:n mukaan.

 » Laajennetaan ja joustavoitetaan työaikapankkien käyttöä, jotta työ-
tä voidaan tehdä silloin, kun sitä on, ja hiljaisempana aikana ollaan 
vapaalla.

 » Luodaan lomalla sairastamiselle omavastuu, joka on EU:n säännös-
ten mukainen. Työntekijälle taataan vähintään neljän viikon vuosilo-
ma, mutta tämän ylittävältä osalta otetaan käyttöön omavastuu, eli 
sairauspäiviä ei voisi korvata uudella lomalla.

Tavoite
Vaikutus kestä-
vyysvajeeseen

+55000
työllistä vi

-0,6 %-yks.

ALENNETAAN TYÖTTÖMYYSASTE 
VIITEEN PROSENTTIIN

+20000
työllistä

-0,2 %-yks.
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Rakenteellisen työttömyyden alentaminen  
yhdellä prosenttiyksiköllä x

 » Sosiaaliturvaa ja verotusta uudistetaan siten, että työllä ansaitusta 
eurosta jää pienillä tuloilla selvästi enemmän käteen. Tämä vaatii 
verotuksen keventämistä, työttömyysturvan suojaosuuksien korot-
tamista sekä yleisimpien tulonsiirtojen ehtojen muuttamista siten, 
että tukia saavan kannattaa ottaa vastaan työtä.

 » Etuudet eivät vaalikauden aikana voi nousta nopeammin kuin pal-
kat. Työn tekemisen täytyy olla aina kannattavampaa kuin kotiin 
jäämisen.

 » Luodaan parempi, mutta enimmäiskestoltaan lyhyempi ansiosidon-
nainen työttömyysturva, joka kannustaa ottamaan työtä vastaanxi.

 » Pitkäaikaistyöttömälle on tarjottava tehostetusti työtä, työharjoittelua 
tai koulutusta jo 300 työttömyyspäivän kohdalla.

 » Kannustetaan yrityksiä palkkaamaan pitkäaikaistyöttömiä siten, että 
määräaikainen työsuhde pitkäaikaistyöttömän kanssa on mahdolli-
nen ilman erityisiä perusteluitaxii.

 » Räätälöidään työnvälityspalveluita korkeasti koulutetuille työttömil-
le.

 » Parannetaan työnvälitystä uusien toimintamallien avulla. Laajenne-
taan kokeilua yksityisistä työnvälityspalveluista, joissa korvaus mak-
setaan tuloksista eli työpaikan löytämisestä työttömälle. Otetaan 
käyttöön parempia, asiakaslähtöisiä, sähköisiä työnvälitystyökaluja.

 » Työn perässä muuttaminen tehdään kannattavammaksi. Asunto-
politiikkaa uudistetaan tukemaan työvoiman liikkuvuutta. Lisätään 
markkinaehtoista, kohtuuhintaista asuntorakentamista. Siirretään 
asumisen verotuksen painopistettä tukemaan ihmisten kuhunkin 
elämäntilanteeseen sopivan asunnon valintaa.

LISÄTÄÄN TYÖVOIMAN TARJONTAA

Nuoret nopeammin työelämään

 » Uudistetaan opintotukea siten, että se palkitsee nykyistä nopeam-
masta valmistumisesta. Korotetaan opintolainan kuukausittaista 
valtiontakausta, jotta täysipäiväinen opiskelu on varmasti mah-
dollista.

 » Luodaan oppisopimuskoulutuksen rinnalle uusi koulutussopimus, 
josta tehdään sekä nuorelle että yritysten kannalta joustava ja 
houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään.

Pidemmät ja eheämmät työurat

 » Tehdään suomalaisesta työelämästä maailman parasta kokoo-
muksen Parempaa työelämää -julkaisun mukaisesti ( julkaistaan 
maaliskuun lopussa)

+3000 
työllistä

+20000 
työllistä

-0,2 %-yks.

+25000
työllistä

-0,3 %-yks.
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 » Uudistetaan vanhempainvapaajärjestelmä siten, että se tukee ta-
sa-arvoista vanhemmuutta ja lisää pienten lasten vanhempien työl-
lisyyttä. Pidennetään ansiosidonnaista vanhempainvapaata ja kan-
nustetaan isiä pitämään siitä merkittävämpi osuus. Lyhennetään 
kotihoidon tuen kestoaxiii.

 » Pidennetään suomalaisten työuria siten, että jatkossa vuorottelu-
vapaalle olisi mahdollista jäädä vain perustellusta syystä, kuten 
esim. omaisen hoitamista tai opiskelua vartenxiv.

 » Työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu työttömyysputki kan-
nustaa tällä hetkellä työnantajia irtisanomaan ikääntyneitä työn-
tekijöitä. Poistetaan työttömyysputki ja luodaan tilalle malli, joka 
vähentää ikäsyrjintää ja takaa pitkän työuran tehneille turvatun 
siirtymän eläkkeellexv.

Eläkkeellesiirtymisiän nostaminen

 » Annetaan kaikki työmarkkinajärjestöjen sopimaan eläkeuudistuk-
seen liittyvät hallituksen lakiesitykset eduskunnalle vuoden 2015 
loppuun mennessä. 

Lisätään työperäistä maahanmuuttoa

 » Parannetaan Suomen houkuttelevuutta ulkomaisille osaajille 
muun muassa maabrändityöllä ja kehittämällä koulutettujen maa-
hanmuuttajien palveluita.

 » Luovutaan työvoiman saatavuusharkinnasta.

 » Nopeutetaan työlupien saantia.

 » Helpotetaan yritysten sijoittumista Suomeen.

 » Parannetaan ja lisätään kotouttamistoimia.

+24000
työllistä xvi 

-1,1 %-yks. xvii

+10000
työllistä xviii

-0,1 %-yks.
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C) TALOUDEN KASVUPOTENTIAALIA 
LISÄÄVÄT TOIMET

Kannustavampi yritysverotus

 » Toteutetaan pitkä liukuma kohti Viron yritysveromallia niin, että yh-
teisövero pidetään edelleen kilpailukykyisellä tasolla. 

 » Selvitetään varausten käyttö siten, että tietty osa voittoa voidaan 
pitää yrityksessä kasvua ja työllistämistä varten.

 » Kotimaista omistajuutta ja investointeja Suomeen edistetään pää-
omatuloveroa, osinkojen verotusta ja perintöveroa kehittämällä.

Yritysrahoituksen vahvistaminen

 » Tuetaan erityisesti pk-yritysten yrityslainamarkkinoiden syntymistä

 » Vahvistetaan edelleen tarvittaessa Finnveraa, Tesiä ja Tekesiä sa-
malla huolehtien, että julkinen rahoitus ei syrjäytä yksityistä rahoi-
tusta.

 » Parannetaan joukkorahoituksen edellytyksiä.

Kilpailun lisääminen 

 » Lisätään kilpailua Kokoomuksen eduskuntaryhmän Normitalkoot –
julkaisun mukaisesti.

 » Käynnistetään nykyistä kunnianhimoisempi reilun kilpailun ohjelma, 
jonka tavoitteena on vahvistaa markkinoiden toimintaa ja alentaa 
kuluttajahintoja.

Osaamisen vahvistaminen

 » Vahvistetaan suomalaisten osaamista Parempi koulu -julkaisun mu-
kaisesti ( julkaistaan maaliskuun aikana)

 » Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristömme kilpailukyky turva-
taan vahvistamalla koulutusjärjestelmän ja yliopistojen rahoitusta. 

 » Kasvatetaan yksityisten ja julkisten tutkimusinvestointien määrää.

 » Varmistetaan yritysten t&k –sekä kasvurahoituksen saanti.

 » Toteutetaan yliopistouudistus 2.0, jolla parannetaan opetuksen ja 
tutkimuksen laatua, lisätään yliopistojen kansainvälistymistä ja val-
mistuvien parempaa työllistymistä.

Tuottavuuden-
kasvutavoite

Vaikutus kestä-
vyysvajeeseen
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Sääntelyn ja byrokratian purkaminen 

 » Puretaan sääntelyä ja byrokratiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän 
Normitalkoot -julkaisun mukaisesti.

 » Viranomaisten valitusoikeutta toisten viranomaisten ratkaisuihin ra-
joitetaan. 

 » Lupien käsittelyaikojen lyhentämisessä otetaan käyttöön käsitte-
lytakuu.

 » Toteutetaan Tarastin raportin toimenpiteet lupaprosessien sujuvoit-
tamiseksi.

Kasvua puhtaasta energiasta

 » Uudistetaan suomalaista energia- ja ympäristöpolitiikkaa kokoo-
muksen eduskuntaryhmän Sinivihreä energiavisio –julkaisun mu-
kaisesti ( julkaistaan maaliskuun aikana).

 » Parannetaan energiaomavaraisuutta lisäämällä kotimaisten biopolt-
toaineiden käyttöä.

 » Luodaan Suomeen toimivat energian pienmarkkinat.

 » Parannetaan energiatehokkuutta ja luodaan kilpailukykyistä ener-
giatekniikkaa.

Teknologian käyttöönoton edistäminen

 » Edistetään teknologian käyttöönottoa kokoomuksen eduskuntaryh-
män Suomi teknologian kärkimaaksi 2020 –julkaisun mukaisesti.

 » Säädetään julkiselle sektorille mahdollisuus käyttää 1 % budjetista 
innovatiivisiin hankintoihin, joilla voidaan kokeilla täysin uudenlaisia 
teknologisia ratkaisuja.

 » Laaditaan erityinen teknologiaperusteinen kasvuohjelma kullekin 
Suomen neljälle suurimmalle teollisuudenalalle: ICT-alalle, kone- 
ja metalliteollisuuteen, metsäteollisuuteen ja kemianteollisuuteen.

Suomesta puhtaiden ja  
kestävien ratkaisujen edelläkävijä

 » Vahvistetaan Suomen edelläkävijyyttä bio- ja kiertotaloudessa kan-
sallisten strategioiden avulla.

 » Hyödynnetään kestävästi uusiutuvia luonnonvarojamme ja huoleh-
ditaan raaka-aineiden ja materiaalien tehokkaasta kierrosta.

 » Edistetään uusien teknologioiden pilotointia ja cleantechin koti-
markkinoiden syntymistä.

 » Luodaan pilottihankkeita varten riskirahasto, joka kannustaa kuntia 
julkisissa hankinnoissaan valitsemaan cleantechia jakamalla uusista 
teknologioista mahdollisesti aiheutuvia riskejä.

Talouden kasvupotentiaalia lisäävät toimet yhteensä 0,5 %-yks. -0,6 %-yks.xix
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I VM ja Suomen pankki arvioivat kestävyysvajeen suuruudeksi noin 4 % suuruiseksi BKT:sta ilman elä-
keuudistusta.

II Työllisyyden paranemisen vaikutukset kestävyysvajeeseen perustuvat VM:n arvioon, jonka mukaan 
1 %-yksikön nousu työllisyysasteessa vähentää kestävyysvajetta noin 0,4 %-yksikköä. 1 %-yksikköä pa-
rempi työllisyysaste tarkoittaa noin 35 000 työllistä.

III Suomen pankin ja VM arviot nettosopeutustarpeesta noin 2,5-5 mrd.

IV VM kansantalousosaston palkkamalttilaskelma.

V VM arvio kuntien rakenteellisesta alijäämästä.

VI Vuositasolla v. 2019 peruslaskelmaan verrattuna.

VII VM:n kansantalousosaston arvio: Simuloidussa palkkamalttilaskelmassa työllisyys paranee perus-
laskelmaan verrattuna yhteensä noin 44 000 hengellä.

VIII VATTAGE-mallinnus: Veronkevennys voisi lisätä pitkällä aikavälillä työllisyyttä n. 10 000 – 15 000 
hengellä.

IX Suomen Yrittäjien arvio: Alentaisi työllistämiskynnystä ja lisäisi työllisyyttä noin 4 000 hengellä suh-
teessa perusuraan.

X Rakenteellinen työttömyys on TEM:n mukaan arviolta noin 6 %.

XI STM:n arvio: Jos ansiopäivärahan käyttö vähenisi 10 prosentilla keston lyhenemisen vaikutuksesta, 
työllisyysvaikutus olisi noin 12 400 henkeä.

XII TEM:n arvio: Lisäisi työllisyyttä joillakin tuhansilla työpaikoilla.

XIII VM:n arvio: Kuluvalla vaalikaudella esitetyn kotihoidon tuen jakamista koskevan mallin työllisyysvai-
kutukset olivat noin 4 600 henkeä.

XIV TEM:n arvio: Enimmäisvaikutus työllisyyden lisääntyminen 2000 hengellä.

XV Kestävän talouskasvun ja työllisyyden ohjelman työuraryhmän laskelmat: Työttömyysputken poisto 
nostaisi työllisyysastetta pitkällä aikavälillä jopa 0,4 prosenttiyksiköllä.

XVI Eläketurvakeskus: Työllisten määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2025 mennessä sopimuksen 
seurauksena noin 24 000 henkilöllä, eli yhden prosentin. 2060-luvulla arvioitu työllisyysvaikutus on 
70–80 000 henkilöä.

XVII Etlan tutkimus Työeläkeuudistus 2017: Vaikutukset työuriin, tulonjakoon ja julkisen talouden kes-
tävyyteen (Lassila, Määttänen & Valkonen). Kestävyysvajetta pienentävä vaikutus tulee korkeamman 
työllisyyden ja BKT:n kautta sekä pienempien eläkemenojen kautta.

XVIII EVA:n analyysin ”Tulevaisuuden tekijät” arvion mukaan nettomaahanmuuton tarve on 34 000 hen-
kilöä vuosittain. Tästä noin 22 000 on työikäisiä ja tästä noin 10 000 työllistyy.

XIX VM:n arvio. Perusuraksi oletettu 1,6 %.

Viitteet
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KOKOOMUKSEN 
EDUSKUNTARYHMÄ 

2015


