
Palveluille kannustava 
kasvuympäristö

Kasvuratkaisu #1

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
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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.

Korkeampi työllisyys

Työnteon kannustimia lisätään 

keventämällä kaikkien 

tuloluokkien 

ansiotuloverotusta ja työn 

ylintä marginaaliveroastetta. 

Työllistymisen kynnystä 

madalletaan purkamalla 

kannustinloukkuja. 

Kilpailukykyinen logistiikka

Liikenteen päästövähennys-

tavoitteiden saavuttamisesta 

huolehditaan siten, että 

päästövähennystoimissa ei 

oteta käyttöön kustannuksia 

kasvattavia kansallisia 

erillistoimia. Kansainvälisessä 

toimintaympäristössä yritysten 

maksamat liikenteen verot ja 

maksut tulee asettaa 

kilpailijamaiden tasolle.

Toimiva työrauhajärjestelmä

Hallituskaudella käynnistetään 

työrauhajärjestelmän 

kokonaisuudistus Suomen 

työmarkkinajärjestelmän 

vakauttamiseksi ja 

työrauhasääntelyn 

saattamiseksi pohjoismaiselle 

tasolle.



Palveluille kannustava kasvuympäristö

• 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.

• 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. 

• 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.  

• Toimintavarma liikenneverkko. Nykyisen liikenneverkon ylläpidon rahoitus 

nostetaan 1,4 miljardiin euroon ja liikenneinvestointeihin varataan vähintään 

600 miljoonaa euroa vuodessa. 

• Kaksinkertaistetaan palveluvienti. Suomen palveluvienti on kasvanut 2000-

luvulla 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.

Tavoitteet
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