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Suomi on monessa maailman
huippua, mutta pystymme
vielä parempaan.
On kyse sitten ihmisten onnellisuudesta, koulutusjärjestelmän edistyksellisyydestä, yritysten
vastuullisuudesta tai luonnon puhtaudesta, Suomi on maavertailujen kärjessä. Suomi ei ole
saavuttanut asemaansa itsestään, ja paljon on vielä työtä tehtävänä.

Iso osa tästä työstä tehdään palvelusektorilla. Palvelualat synnyttävät yli 40 prosenttia BKT:stä,
kun vielä 80-luvulla osuus oli 25 prosenttia. Uudet työpaikat ja yritykset syntyvät palvelualoille.
Pitämällä huolta uudistuvista palveluista varmistamme, että Suomi on tuleville sukupolville
entistä parempi maa. Se on palvelus Suomelle.

5.10.2022

#PalvelusSuomelle

3

•

•

•

•

#PalvelusSuomelle

Palvelualoilla toimii laaja ja monipuolinen
joukko erilaisia yrityksiä, jotka työllistävät
Suomessa yhteensä yli miljoona ihmistä.
Palveluita ovat muun muassa liikenne- ja
logistiikkapalvelut, tekniset palvelut, viihde,
digitaaliset palvelut, media- ja viestintäalat,
vartiointi, konsultointi, kulttuuri, urheilu...
Palvelualoilla luodaan ratkaisuja globaaleihin
haasteisiin sekä samanaikaisesti
varmistetaan huoltovarmuus sekä yritysten ja
ihmisten arjen sujuvuus kotimaassa.
Palveluiden tuottaminen ja kuluttaminen on
usein paikkariippumatonta ja siksi ne luovat
elinvoimaa ympäri Suomea.

#PalvelusSuomelle

Kasvuratkaisu #1

Palveluille kannustava
kasvuympäristö
Suomi menestyy palveluiden avulla. Epävarmassa maailmassa Suomen
tulee luoda palvelualoille vakaa kasvuympäristö ja minimoida politiikkariskit.
Näin voimme jatkossakin houkutella Suomeen kansainvälistä pääomaa, sijoittajia,
osaajia ja uudistavia yrityksiä. Palvelualojen työpaikkojen ja innovaatioiden
syntyminen Suomeen edellyttää kannustavaa kasvuympäristöä. Palvelut ovat
edellytys sille, että Suomi on jatkossakin maailman huippua.
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Palveluille kannustava kasvuympäristö
Kärkitavoitteet

Vauhdikkaampi kasvu

Korkeampi työllisyys

Kilpailukykyinen logistiikka

Toimiva työrauhajärjestelmä

Nostetaan julkinen TKIrahoitus kasvu-uralle siten,
että t&k-menojen osuus
nousee neljään prosenttiin
BKT:stä vuoteen 2030
mennessä. Kehitetään
investointikannustimia
tukemaan yritysten
digiloikkaa.

Työnteon kannustimia lisätään
keventämällä kaikkien
tuloluokkien
ansiotuloverotusta ja työn
ylintä marginaaliveroastetta.
Työllistymisen kynnystä
madalletaan purkamalla
kannustinloukkuja.

Liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamisesta
huolehditaan siten, että
päästövähennystoimissa ei
oteta käyttöön kustannuksia
kasvattavia kansallisia
erillistoimia. Kansainvälisessä
toimintaympäristössä yritysten
maksamat liikenteen verot ja
maksut tulee asettaa
kilpailijamaiden tasolle.

Hallituskaudella käynnistetään
työrauhajärjestelmän
kokonaisuudistus Suomen
työmarkkinajärjestelmän
vakauttamiseksi ja
työrauhasääntelyn
saattamiseksi pohjoismaiselle
tasolle.
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Palveluille kannustava kasvuympäristö
Kaikki tavoitteet
•

Vauhdikkaampi kasvu. Nostetaan julkinen TKI-rahoitus kasvu-uralle siten,
että t&k-menojen osuus nousee neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030
mennessä. Kehitetään investointikannustimia tukemaan yritysten digiloikkaa.

•

Toimintavarma liikenneverkko. Nykyisen liikenneverkon ylläpidon rahoitus
nostetaan 1,4 miljardiin euroon ja liikenneinvestointeihin varataan vähintään
600 miljoonaa euroa vuodessa.

•

Kannustavampi ansioverotus. Verokevennykset ulotetaan kaikkiin
tuloluokkiin ja työnteon kannustimia lisätään alentamalla työn ylintä
marginaaliveroastetta.

•

•

Arvonlisäverokannat ennallaan. Palveluiden 10 prosentin
arvonlisäverokanta säilytetään nykytasolla. Vero kohdistuu palveluiden
kestävään kulutukseen.

Kaksinkertaistetaan palveluvienti. Suomen palveluvienti on kasvanut 2000luvulla lähes nelinkertaiseksi ja muodostaa jo noin kolmanneksen kaikesta
Suomen viennin arvosta. Viennin rakennetta tulee entisestään monipuolistaa.
Käynnistetään palveluvientiohjelma tavoitteena palveluviennin
kaksinkertaistaminen vuoteen 2030 mennessä.

•

Työllistämisestä helpompaa. Työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan.
Työllistymisen kynnystä madalletaan kannustinloukkuja purkamalla.

•

Joustavampi työelämä. Työelämän sääntelyn tulee edistää uusia työn
teettämisen tapoja sekä luoda vaihtoehtoisia polkuja työhön. Suomen ja
Euroopan ei pidä ylisäännellä alustataloutta.

•

Työrauhajärjestelmän kokonaisuudistus. Suomen työmarkkinajärjestelmän
vakauttamiseksi ja työrauhasääntelyn saattamiseksi Pohjoismaiselle tasolle
käynnistetään hallituskaudella työrauhajärjestelmän kokonaisuudistus.

•

Työpaikkatason sopimista. Työantajien ja työntekijöiden oikeutta sopia
työehdoista työpaikkatasolla edistetään lakiteitse.

•

•

Saavutettavampi Suomi. Hallitus laatii strategian ja toimenpideohjelman,
jolla vahvistetaan Suomen kansainvälistä saavutettavuutta, huoltovarmuutta,
logistiikan kilpailukykyä ja matkailun mahdollisuuksia. Venäjän ylilentokielto
heikentää Suomen yhteyksiä Eurooppaan ja Aasiaan. Venäjälle kulkevan
konttiliikenteen vähentyminen heikentää konttien saatavuutta
vientiteollisuuden tarpeisiin.
Kilpailukykyinen logistiikka. Liikenteen päästötoimissa ei oteta käyttöön
kustannuksia kasvattavia kansallisia erillistoimia. Kansainvälisessä
toimintaympäristössä yritysten maksamat liikenteen verot ja maksut tulee
asettaa kilpailijamaiden tasolle.
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Kasvuratkaisu #2

Palvelut tarvitsevat
ihmisiä
Osaavat ihmiset mahdollistavat palvelutalouden. Palvelut työllistävät jo
yli miljoona suomalaista. Työvoiman määrän vähentyessä on tärkeää, että
jokaiselle Suomessa asuvalle on kaikissa tilanteissa kannattavaa tehdä työtä tai
yrittää. Suomen on oltava houkutteleva maa myös ulkomaalaisille osaajille työn
perässä muuttamiseen, yrityksen perustamiseen tai sijoittamiseen.
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Palvelut tarvitsevat ihmisiä
Kärkitavoitteet

Osaaminen kasvuun

Liikkuvampi työvoima

Sujuvampi maahanmuutto

Tuetaan oppi- ja koulutussopimusten
lisäämistä työpaikoilla. Luodaan
yrityksille kannusteet
oppisopimuskouluttamiseen
parantamalla koulutuskorvauksia ja
pienentämällä oppisopimusopiskelijan
minimityöaikaa. Tehdään osaamisen
päivittämisestä kannattavampaa
muuttamalla koulutus- ja
sosiaaliturvajärjestelmää.

Kannustetaan työvoimaa alueelliseen
liikkuvuuteen Suomen sisällä niin
kansainvälisten osaajien kuin
suomalaisten osalta. Varmistetaan
työvoiman liikkuvuus
työvoimapalveluiden tuottajien sujuvalla
yhteistyöllä.

Luovutaan saatavuusharkinnasta.
Siirretään työperäisen maahanmuuton
edistäminen ja kansainvälisten osaajien
rekrytointivastuut TEM:ille. Säädetään
viranomaisvelvoite käsitellä työperäisen
maahanmuuton työlupapäätökset
yhdessä viikossa. Tuetaan
turvapaikanhakijoiden työllistymistä.
Lisätään maahanmuuttajien
kielikoulutusta sekä maahanmuuttajille
ja heidän perheilleen tarjottavia
englanninkielisiä julkisia palveluita.
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Palvelut tarvitsevat ihmisiä
Kaikki tavoitteet
•

•

Osaamisen ennakointi. Koulutuksen ennakointijärjestelmän vastuuta
selkeytetään antamalla vahvempi rooli työ- ja elinkeinoministeriölle.
Osaamisen on vastattava jatkossa ketterämmin ja kokonaisvaltaisemmin
työelämän ja yritysten tarpeisiin.

•

Enemmän oppisopimuskoulutusta. Panostetaan oppi- ja
koulutussopimusten lisäämiseen työpaikoilla. Luodaan yrityksille kannusteet
oppisopimuskouluttamiseen parantamalla koulutuskorvauksia ja
pienentämällä oppisopimusopiskelijan minimityöaikaa.

Työperäinen maahanmuutto TEMiin. Siirretään työperäisen
maahanmuuton edistämisen ja kansainvälisten osaajien rekrytoinnin vastuut
työ- ja elinkeinoministeriölle. Säädetään viranomaisille palveluvelvoite
käsitellä viikon määräajassa työperäisen maahanmuuton työlupapäätös.

•

Palveluja maahanmuuttajille. Työperäistä maahanmuuttoa edistetään
panostamalla laadukkaisiin palveluihin ulkomailta Suomeen muuttaville
perheille. Kuntien ja kaupunkien tulee tukea kansainvälistymistä perustamalla
lapsille englanninkielisiä kouluja.

•

Maahanmuuttajien kielikoulutus. Lisätään maahanmuuttajien
kielikoulutusta ja tuetaan työnantajien tarjoamaa kielikoulutusta. Tuetaan
työnantajia integroimaan maahanmuuttajat paremmin työyhteisöihin ja
parannetaan englanninkielisen tiedon sekä perehdysmateriaalin saatavuutta.

•

Turvapaikanhakijoiden osaaminen käyttöön. Kartoitetaan
turvapaikanhakijoiden ja Ukrainasta saapuvien ammatillinen osaaminen sekä
vahvistetaan heidän valmiuksiaan työllistyä.

•

Osaamisen päivittäminen. Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen
päivittämisestä tehdään kannattavampaa muuttamalla koulutus- ja
sosiaaliturvajärjestelmää.

•

Osaamisen digialusta. Luodaan tekoälyä hyödyntävä jatkuvan oppimisen ja
työllisyyden digipalvelualusta, josta myös työnantajat voivat etsiä sopivaa
lisäosaamista henkilöstölleen.

•

Eriytyminen kuriin. Puretaan työmarkkinoiden eriytymistä lisäämällä nuorten
työelämätietoisuutta ja jatkamalla päättyvällä hallituskaudella aloitettua
hanketta eriytymisen purkamiseksi.

•

Liikkuvampi työvoima. Kannustetaan työvoiman alueelliseen liikkuvuuteen
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Suomen sisällä niin maahanmuuttajien kuin kantaväestön osalta.
Varmistetaan työvoiman liikkuvuus työvoimapalveluita tuottavien toimijoiden
sujuvalla yhteistyöllä.
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Kasvuratkaisu #3

Tuottavuus kasvuun
digitalisaatiolla
Kriisit vauhdittavat palvelumarkkinoita. Digitalisaatio on laajentanut
palveluiden markkinat maailmanlaajuisiksi ja kilpailu globaaleilla markkinoilla
on kiivasta. Suomi elää viennistä ja yhä useammin palveluviennistä.
Joka kolmas vientieuro tulee palveluista. Viennin monipuolistaminen ja
tuottavuuden parantaminen vahvistaa hyvinvointimme taloudellista perustaa
sekä lisää kriisiolosuhteissa Suomen iskunkestävyyttä.
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Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla
Kärkitavoitteet

Kannustimia digikehitykseen

Toimivat julkiset digipalvelut

Markkinaehtoisuus kunniaan

Vauhditetaan digitalisaatiokehitystä
uusilla kannustimilla. Laajennetaan t&kverohuojennus koskemaan yritysten
tekemiä data-, pilvipalvelu- ja ICTinvestointeja.

Käynnistetään ohjelma valtion ja kuntien
digitaalisten viranomaispalvelujen
kehittämiseksi. Asetetaan tavoitteeksi
korkea automaatioaste ja avoimet
tietorajapinnat sekä julkisten toimijoiden
parempi keskinäinen yhteistyö.

Edistetään kiinteää ja langatonta
laajakaistaverkkoa tasapuolisesti ja
markkinaehtoisesti. Digitalisoidaan
laajakaistarakentamisen luvitus.
Edistetään liikenteen ja logistiikan
dataekosysteemin kehittymistä
markkinaehtoisesti ja sopimuksiin
perustuen. Varmistetaan logistiikan
digitalisaatiota koskevan
periaatepäätöksen toimeenpano.
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Tuottavuus kasvuun digitalisaatiolla
Kaikki tavoitteet
•

Vauhditetaan digitalisaatiokehitystä uusilla kannustimilla. Laajennetaan
t&k- verohuojennus koskemaan yritysten tekemiä data-, pilvipalvelu- ja ICTinvestointeja.

•

Liikenteen ja logistiikan digitalisointi. Hallitus edistää liikenteen ja
logistiikan dataekosysteemin kehittymistä markkinaehtoisesti ja sopimuksiin
perustuen. Varmistetaan logistiikan digitalisaatiota koskevan
periaatepäätöksen seuranta ja toimeenpano.

•

Laajakaistayhteydet markkinaehtoisesti. Edistetään kiinteää ja langatonta
laajakaistaverkkoa tasapuolisesti ja markkinaehtoisesti. Digitalisoidaan
laajakaistarakentamisen luvitus ja luodaan yhden luukun lupajärjestelmä.

•

Viranomaispalveluiden digiloikka. Käynnistetään ohjelma valtion ja kuntien
digitaalisten viranomaispalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteeksi asetetaan
korkea automaatioaste ja avoimet tietorajapinnat sekä julkisten toimijoiden
parempi keskinäinen yhteistyö.

•

Digitaalinen työnvälitys. Parannetaan työllistymistä hyödyntämällä
digitalisaatiota työnvälityksessä nykyistä vahvemmin. Avataan yksityisille
palveluntuottajille rajatusti pääsy työvoimapalveluiden tietokantoihin.
Oppimisen digitalisointi. Kehitetään digitaalisia oppimisympäristöjä
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ja opetustarjontaa kaikilla koulutusasteilla ja jatkuvassa oppimisessa.
•

Luovuudesta bisnestä. Kehitetään rahoitusinstrumentteja tukemaan
paremmin luovista sisällöistä syntyvän liiketoiminnan kasvua ja
kansainvälistymistä. Siirretään tekijänoikeuksien hallinnointi työ- ja
elinkeinoministeriöön.
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Kasvuratkaisu #4

Puhtaampi ympäristö
palveluilla
Palvelut ovat ilmastoteko. Palvelualat tuottavat moninkertaisen hyvinvoinnin
suhteessa syntyviin päästöihin verrattuna muihin toimialoihin. Palvelut
ovat vahva kumppani esimerkiksi teollisuudelle ja rakentamiselle niiden etsiessä
ilmastoystävällisempiä tuotanto- ja toimintatapoja. Palveluiden merkitys ilmastolle
tulee tehdä näkyväksi nostamalla hiilikädenjälki, eli positiivinen ilmastovaikutus
ohjaavaan rooliin ilmastopolitiikassa.
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Puhtaampi ympäristö palveluilla
Kärkitavoitteet

Hiilikädenjälki johtoasemaan

Investointituet vihreille palveluille

Puhtaampia kuljetuksia

Selvitetään palvelujen hiilikädenjälki
hallituskauden alussa ja asetetaan sille
konkreettinen kasvutavoite.

Ulotetaan kasvihuonekaasupäästöjä
vähentävät investointikannustimet
tasapuolisesti myös palveluille
suuremman päästövähennyspotentiaalin
hyödyntämiseksi. Laajennetaan
kotitalousvähennys kattamaan asuntoosakeyhtiöiden energiaa ja ilmastoa
säästävät työt ja korotetaan vähennys
60 prosenttiin.

Jatketaan henkilöliikenteen ja raskaan
liikenteen hankintatukia sekä tuetaan
vaihtoehtoisten polttoaineiden
valtakunnallisen jakeluverkon ja
sähköautojen latausverkoston
rakentamista. Vauhdittamalla
ajoneuvokaluston uusiutumista
vähennetään päästöjä.
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Puhtaampi ympäristö palveluilla
Kaikki tavoitteet
•

Puhtaampia kuljetuksia. Jatketaan henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen
hankintatukia sekä tuetaan vaihtoehtoisten polttoaineiden valtakunnallisen
jakeluverkon ja sähköautojen latausverkoston rakentamista. Vauhdittamalla
ajoneuvokaluston uusiutumista vähennetään päästöjä.

•

Globaali näkökulma. Vaikutetaan vahvasti kansainvälisten ja EU-tason
päästövähennyskeinojen kehittämiseen ja käyttöönottoon lento-, meri- ja
tieliikenteessä. Liikenteen ilmasto- ja ympäristövelvoitteiden tulee olla
globaalissa kilpailussa toimiville yrityksille tasapuolisia.

•

Päästövähennyksiä kotitaloustuella. Kotitalousvähennyksen korvaustaso
nostetaan 60 prosenttiin ja laajennetaan koskemaan asunto-osakeyhtiöiden
päästöjä vähentäviä energiaremontteja.

•

Mahdollistetaan investointituet myös palveluille. Monet
investointikannustimet eivät sovellu palveluille, jotka ovat usein pienimuotoisia
ja tapahtuvat muualla kuin paikan päällä kohteessa. Kartoitetaan nykyiset ja
uudet investointikannustimet ja ulotetaan ne tasapuolisesti myös palveluille
suuremman päästövähennyspotentiaalin hyödyntämiseksi.

•

Hiilikädenjälki johtoasemaan. Selvitetään palvelujen hiilikädenjälki
hallituskauden alussa ja asetetaan sille konkreettinen kasvutavoite.
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•

Hankinnoilla päästövähennyksiä. Julkisten hankintojen avulla luodaan
kysyntää ja referenssejä ilmastopäästöjä vähentäville palveluille.
Varmistetaan, että kunnat tarkastelevat määräajoin älykästä liikennettä sekä
energianhallintapalvelujen, automaation ja energiaremonttien hyödyntämistä
kiinteistöissä.

•

Kunnianhimoa vähähiilitiekartoilla. Päivitetään toimialakohtaiset
vähähiilitiekartat, jotta Suomi saavuttaa hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen
2035 mennessä.

•

Tasapuolisempi sähkövero. Palvelualojen 45 kertaa teollisuutta
korkeampaa sähköverokantaa yhdenmukaistetaan asteittain. Ensitoimena
palveluyrityksille luodaan nykyistä alempi sähköveroluokka, joka alentaa
verotusta 100 miljoonalla eurolla vuodessa.
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Lisätiedot
www.palta.fi/palvelussuomelle
#PalvelusSuomelle

Pitämällä huolta uudistuvista palveluista varmistamme, että
Suomi on tuleville sukupolville entistä parempi maa. Se on
palvelus Suomelle.
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