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Vuonna 2025: Suomi on korjattu yhdessä kuntoon
Suomi on jälleen kerran selviytynyt työtä tekemällä ja toisista välittämällä. Yhteiskunta
on pysynyt eheänä. Suomella on ollut taitoa ja malttia vaurastua. Velaksi eläminen on
loppunut, vaihtotase kääntynyt ylijäämäiseksi ja eläkejärjestelmä on
kestävä. Ikääntyneet kansalaiset on opittu näkemään voimavarana.
Olemme luoneet toimivan neljän sukupolven yhteiskunnan.
Uussuomalaisten kotouttaminen on onnistunut.
Suomen kodeissa voidaan paremmin. Ihmiset voivat aidosti valita
asuinpaikkansa. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on
edistytty. Suomi on maailman paras maa lapsille ja perheille.
Suomi on ottanut jättiharppauksen vihreän talouden edelläkävijänä.
Kotimaisen ruoantuotannon edellytykset on turvattu. Suomi tunnetaan
maailmalla koulutuksen, osaamisen ja kestävän kehityksen edistäjänä sekä rauhanrakentajana. Terve isänmaallisuutemme luo vahvan pohjan myös kansainväliseen toimintaan.
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• Kodeissa voidaan hyvin, hyvinvointierot kapenevat
• Suomi luovuuden, osaamisen ja uusien
oppimisympäristöjen kärkimaaksi
• Suomi julkisen sektorin johtamisen, byrokratian
purkamisen, digitalisaation ja kokeilujen mallimaaksi
• Suomi biotalouden, kiertotalouden ja kestävän kehityksen edelläkävijäksi
• Koko Suomeen 200 000 työpaikkaa lisää, talous
kahden prosentin kasvu-uralle työntekoa ja
yrittäjyyttä vahvistamalla, velaksi eläminen loppuu
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voidaan hyvin,
hyvinvointierot
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Hallituskauden tavoite:
Perheitä autetaan ajoissa ja lastensuojelun tarve vähenee. Omaishoitajien yhdenvertaisuus turvataan ja
vanhusten hoiva järjestetään kodinomaisemmin. Perusterveydenhuollossa ihmiset pääsevät hoitoon tasa-arvoisemmin. Suomalaiset pitävät parempaa huolta itsestään
ja liikkuvat enemmän. Järjestötyötä ja vapaaehtoistoimintaa helpotetaan.

Kärkihankkeet
Kodeissa
voidaan hyvin,
hyvinvointierot
kapenevat

• Omaishoitolaki uudistetaan ja tuen maksatus
siirretään Kelalle
• Perheiden kotipalvelut otetaan aidosti käyttöön. Parannetaan tiedon liikkumista lapsen asioissa eri toimijoiden välillä
sekä turvataan riittävä ja osaava lastensuojelun henkilöstö
sote-uudistuksen yhteydessä
• Sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamiseksi järjestetään perustulokokeilu
• Yksinelävien asumista ja työssäkäyntiä helpotetaan tehtävän selvityksen mukaisesti
• Uudistetaan kuntoutus ja omahoito tukemaan ihmisten terveyttä, jaksamista ja työssäkäyntiä
• Helpotetaan vapaaehtois-, järjestö- ja talkootyötä vähentämällä normeja ja sallimalla mm. matkakulujen korvaaminen
ja ruoan tarjoaminen

Suomi
Hallituskauden tavoite:
luovuuden, osaa- Tasa-arvoinen perusopetus vahvistuu ja koulupudokkaiden määrä vähenee. Koululaiset liikkuvat enemmän
misen ja uusien
ja opettelevat digitalisaation edellyttämiä taitoja jo alaoppimisympäristö- koulussa. Uusia oppimisympäristöjä otetaan käyttöön
kokeilujen avulla. Koulutuksen alueellinen kattavuus
jen kärkimaaksi
turvataan. Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä ja
tavoittavat vahvuusalueillaan maailman kärkeä. Koulutusvienti saadaan vauhtiin. TKI-toiminnan osuus BKT:sta
kääntyy kasvuun.
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Kärkihankkeet
luovuuden, osaa- • perusopetuksen koulupäivän ja oppimistapojen uudistus:
liikutaan tunti päivässä, otetaan käyttöön mobiilit oppimismisen ja uusien
ympäristöt ja pelinomainen oppiminen
oppimisympäristö- • turvataan toisen asteen koulutuksen alueellinen kattavuus
jen kärkimaaksi
• ammatillisen koulutuksen keston tiivistäminen, nuorten oppisopimus koulutussopimukseksi
• koulutusviennin esteiden poisto mm. sallimalla lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille
• tehdään kokeiluja (etä- ja nettiopetus lukioissa, venäjän
kieli Itä-Suomessa, avoin varhaiskasvatus) ja puretaan koulutuksen järjestäjien yhteistyön esteitä
• kannustetaan yrityksiä TKI-investointeihin mm. ottamalla
käyttöön Viron veromallin sijasta Keskustan sovellus jakamattoman voiton varausjärjestelmästä

Suomi julkisen
sektorin johtamisen, byrokratian
purkamisen,
digitalisaation
ja kokeilujen
mallimaaksi

Hallituskauden tavoite:
Laaditaan palvelulupaus julkiselle sektorille. Puretaan byrokratiaa ja normeja. Tehostetaan johtamista tukemaan hyvää ja
nopeaa palvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät sovitetaan yhteen ja tieto liikkuu. Kansalainen valvoo omia
tietojaan ja voi hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti.
Yhteiskuntaa uudistetaan ketterien kokeilujen avulla. Kolmannen sektorin innovatiivisuutta hyödynnetään julkisen sektorin
uudistamisessa.
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Kärkihankkeet
• Lupakäytäntöjä helpotetaan ja normeja puretaan (erityisesti
yrittäjyyden ja investointien lupabyrokratia, kolmas sektori,
maatalous, asuminen ja maankäyttö)
• Tietosuojakäytäntö muutetaan – kansalaisen palveluikkuna
käyttöön
• Kokeileva Suomi –toimintatavaksi, säädetään kokeilulaki
• Terveydenhuollon tietojärjestelmät: yksi yhteensopiva sote-palveluväylä otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2019
• Julkisen sektorin johtamisjärjestelmä uudistetaan alkaen
valtioneuvoston työskentelystä sekä ministereiden ja avustajien määrän vähentämisestä. Valtion tilinpitokäytäntö muutetaan

Suomi
biotalouden,
kiertotalouden
ja kestävän
kehityksen
edelläkävijäksi

Hallituskauden tavoite:
Suomi saavuttaa vuoden 2020 ilmastotavoitteet. Uusiutuvan
energian osuus nousee yli 40 %:iin. Energian ja ruoan kauppataseet sekä omavaraisuus parantuvat. Toimialan investoinnit
nousevat miljardiluokkaan ja puhtaan teknologian vienti kasvaa merkittävästi.
Suomi tunnetaan maailmalla käytännönläheisenä ratkaisijana
ilmastonmuutokseen sekä ruoka-, vesi- ja energiapulaan liittyvissä ongelmissa.
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• Hiiletön Helsinki 2025 –hanke käyntiin
• Uusiutuva energia valtavirraksi – toteutetaan Keskustan
energialinjaukset
• Metsästä on moneksi – monipuolistetaan ja lisätään puun
teollista käyttöä 10 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa,
huolehditaan tiestöstä ja logistiikasta myös puuhuollon
turvaamiseksi
• Kestävää kehitystä Kiinaan ja Intiaan – kiertotalouden ja
siihen nivoutuvan puhtaan teknologian kaupallistamis- ja
vienninedistämishanke. Kohteena erityisesti Kiina, Intia,
Indonesia ja muut Aasian kasvavat taloudet
• Kotimaista ruoantuotantoa ja elintarvikevientiä edistämällä
oikaistaan ruoan kauppatasetta miljardilla

Koko Suomeen
Hallituskauden tavoite:
200 000 työpaikVuonna 2019 talous kasvaa kahden prosentin vauhdilla, työkaa lisää, talous
paikkojen määrä lisääntyy kohti 200.000 työpaikan tavoitetta
kahden prosentin yksityisellä sektorilla. Valtiontalouden todellinen alijäämä paialle kahden miljardin euron ja kuntatalouden alijäämä
kasvu-uralle yrittä- netaan
noin miljardiin.
jyyttä vahvistamalla, velaksi eläminen loppuu

Koko Suomeen
Kärkihankkeet
200 000 työpaik- • Yhteiskuntasopimuksella parannusta kansainväliseen kustannuskilpailukykyyn
kaa lisää, talous
helpotusta yritysten rahoituksen pullonkahden prosentin • Kasvurahastosta
kauloihin
kasvu-uralle yrittä- • Verotus työntekoa, riskinottoa ja yrittäjyyttä kannustamaan
jyyttä vahvistamal- • Toimeliaisuutta ja kilpailua rajoittavaa sääntelyä puretaan
la, velaksi elämiesimerkiksi poistamalla ETA-alueen ulkopuolelta tulevan
työvoiman tarveharkinta.
nen loppuu
• Toteuttamatta jääneet reformit pannaan toimeen (eläkeuudistus, sote) sekä kuntien tehtäviä ja toimintatapoja uudistetaan
• Tiukalla menokurilla, tuottavuuden parantamisella ja tarvittaessa menosäästöillä (2 mrd.) valtion menot jäädytetään
reaalisesti vuoden 2014 tasolle

UTP-linjaus
Suomi jatkaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka kulmakivinä ovat hyvät
suhteet naapureihin, kansainvälinen yhteistyö, sotilaallinen liittoutumattomuus sekä
oma vahvistettu puolustus perustana yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen. Pohjolan vakautta edistetään ja tiivistetään yhteistyötä Ruotsin kanssa. Suomi
kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Uusiin uhkiin, kuten kyberhyökkäyksien

torjuntaan, panostetaan. Kansainvälisessä
toiminnassa ja kehitysavussa painotetaan
rauhan rakentamista, ihmisoikeuksia sekä
ihmiskunnan suurten uhkien, ilmastonmuutoksen, köyhyyden sekä ruoka-, vesi- ja
energiapulan torjuntaa.

EU-linjaus
Euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan, vakauden ja hyvinvoinnin vahvistaminen maanosassamme ja maailmalla. EU:n
on myös kannettava globaali vastuunsa.
Eurooppalaisen yhteistyön on oltava
käytännönläheistä. Unionin on oltava suuri
suurissa ja pieni pienissä asioissa. Suomen
äänen pitää kuulua ja kädenjälkemme näkyä
Euroopan unionissa. Tulevien vuosien aikana EU:lta ja Suomelta vaaditaan tuloksia
seuraavissa asioissa:

1. Talous on saatava raiteilleen. Kaikkien
jäsenmaiden on noudatettava määrätietoista talouspolitiikkaa, huolehdittava kilpailukyvystään ja vastattava itse omista
veloistaan. Harmaata taloutta ja veroparatiiseja on kitkettävä.
2. Byrokratiaa ja normeja on purettava määrätietoisesti.
3. Euroopasta on tehtävä biotalouden ja
puhtaan teknologian edelläkävijä.

Päätöksenteon ohjenuorat
• Teollisuuden rasitusta ei ainakaan lisätä
• Kokonaisveroaste ei saa nousta
• Julkisen sektorin koko suhteessa BKT:hen ei saa kasvaa
• Byrokratiaa karsitaan, valvontaa ja normeja puretaan:
kun säädetään yksi normi, 1-2 normia puretaan
• Kuntien tehtäviä ei saa lisätä
• Toimia kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi jatketaan

Johtaminen ja työtavat
• Valtioneuvoston työssä siirrytään kollegiaaliseen työtapaan siiloutumisen estämiseksi
• Strategisia tavoitteita ja kärkihankkeita johdetaan, seurataan ja mitataan korkeimmalla
prioriteetilla
• Kaikilla tavoitteilla vastuullinen omistaja (ministeri)
• Osa tavoitteista poikkihallinnollisia, joita johdetaan valtioneuvoston kansliasta
• Valtion tilinpitokäytäntö muutetaan nykyaikaisen johtamisen edellytyksiä vastaavaksi
• Ministereiden ja avustajien määrää vähennetään
• Poliittisista valtiosihteereistä luovutaan

