
Tästäkin selvitään. 

Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: 
• Makrotalouden lupaukset eivät toteudu 

• Teollisuuden rakennemuutos 

• Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät 

Muutos vaatii: 
• Pidemmän aikaperspektiivin 

• Selkeät tavoitteet 

• Yksituumaisuuden ja korkeamman kunnianhimon tason 

• Poliittisen kulttuurin muutoksen 

• Johtajuutta ja esimerkin näyttämistä 

• Kaikki mukaan 

 

Tavoite: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen 
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Keskustan menosääntö 

Alijäämätavoite 

Ei toteudu 

Velkasuhteen taittuminen 

mahdollista vuonna 2016 

Oletus: 

BKT:n kasvu 
2016 -> 2,0% 

Tuottavuuden kasvu 1%/v 

Valtion tulojen kasvusta 60% 

menojen kasvuun, 40% paikkaamaan 

alijäämää. Mikäli tuottavuustavoitteessa  

pysytään, leikkauksia ei tarvita. 



Tavoitetila 
 Kymmenessä vuodessa: 

• Kasvua uusilta toimialoilta – 
yrittäjyyttä ja investointeja 
luottamuksen palauduttua 

• 200 000 uutta työpaikkaa, 
kasvurahasto vauhdittajaksi 

• Julkinen talous iskuun – 
palvelulupaukset pystytään 
hoitamaan ja isot 
rakennemuutokset tehty 

• Yhteiskunta mahdollistajaksi, 
ei jarruksi  

• Huolenpidolla kaikki mukaan, 
painopiste ennalta ehkäisyyn 

• Vastuunotolla vähennetään 
painetta julkiselta taloudelta 

 

Jatkuvan parantamisen kierre 

Tavoite: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen 
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Tavoite: Julkisen talouden ja 

tehtävien tasapainottaminen 
 

Tavoite: Sosiaalisen rikkinäisyyden ja 

eriarvoisuuskehityksen 

pysäyttäminen 
 

Tavoite: Oman vastuun, arvojen ja  

asenteiden näkökulma hyvinvointi-

yhteiskunnan turvaamiseksi 

Tavoite: Työllisyyden ja kasvun 

parantaminen kestävyysvajeen 

tasapainottamiseksi 
 

”Politiikan kakkara” 
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Julkinen talous 

Tarvitaan merkittävä rakenne- ja asennemuutos 

• Keskustan kotikunta-maakuntamalli 

• Julkisen hallinnon sujuvuudesta koko Suomen kilpailuetu 

• Tietojärjestelmät, johtaminen, verohallinnon toimet esimerkkinä 

• Normien purkutalkoot 

• Kaikille hallinnonaloille uusi ajattelutapa – jarrusta mahdollistajaksi 

• Koulutus ja tutkimus kilpailukykymme ja sivistyksen pohjana 

• Koulutuksen tasa-arvosta ja tasosta pidettävä kiinni koko Suomessa 

• Koulutusta ja pätevyysvaatimuksia järkevöittämällä sekä valmistumista 

nopeuttamalla vuotta aiemmin työelämään 

• Julkisen talouden kestävyysvaje kuntoon  

pidemmällä aikavälillä menosääntöä noudattaen 

Tavoite: Julkisen talouden ja tehtävien tasapainottaminen 



Talouskasvu 



Talouskasvu 

Työtunnit 
• 200 000 uutta työpaikkaa 

• Työuraratkaisut 
• Alusta 1 vuosi lisää 

• Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen 

• Eläkeiän nostaminen asteittain 

Innovaatiot, yrittäjyys 
• Yrittäjyys: 

• Oman pääoman asema 

• Yksinyrittävän sosiaaliturva 

• Vanhemmuuden kustannusten tasaus 

•     T&K -osuus 4% BKT:sta 

Kilpailukyky, tuottavuus 
• Maltilliset palkkaratkaisut 

• Teknologian soveltamisesta 

kilpailuetua julkiselle  

ja yksityiselle sektorille 

• Kohtuuhintainen asuminen 

Tavoite: Työllisyyden ja kasvun parantaminen kestävyysvajeen tasapainottamiseksi 

Suomesta kokeileva yhteiskunta 

Toimialat 
• Vihreä talous 

• Teknologian soveltaminen 

• Teollisen pohjan säilyttäminen 

• Uuden kasvun rahasto 3-5 mrd. 



Huolenpito 

Huolenpidolla ja välittämisellä kaikki mukaan 

 

Huolenpitopaketti: 
• Neljän sukupolven Suomesta kilpailuetu, ikääntyminen voitoksi 

• Omaishoito 

• Osatyökykyiset 

• 90-laman uhrit 

• Perheiden tukeminen, esim. kunnallinen kotiapu  

• Aktiivisen kansalaisuuden esteiden poistaminen ja osallisuuden 

vahvistaminen 

• Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan esteitä poistettava 

 

 

Tavoite: Sosiaalisen rikkinäisyyden ja eriarvoisuuskehityksen pysäyttäminen 
 



Huolenpitotalkoot:  

 

• Kuunnellaan järjestöjä ja paikallisia yhteisöjä 

onnistumisista ja hyvistä käytännöistä  

 

• Keskusta järjestää teematapahtumia 

paikallisesti 

 
 

Tavoite: Sosiaalisen rikkinäisyyden ja eriarvoisuuskehityksen pysäyttäminen 
 

Huolenpito 



Vastuunotto 

Hyvinvointiyhteiskunta rakennettu työnteolle 

 

Vastuunoton täytyy kasvaa: 

• Oma työ/ opiskelu 

• Perhe, läheiset 

• Terveys, elämäntavat 

• Ympäristö 

• Yrittäjyys/ Itsensä työllistäminen 

Tavoite: Tuoda keskusteluun arvojen, asenteiden ja  

oman vastuun näkökulma hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi 



Vastuunotto 

Toimeliaisuuspaketti 

 

• Työttömyysturvaan suojaosa (kannustava 

työttömyysturva) 

• Opintotuen kannustavuuden parantaminen 

• Opinnoissa eteneminen tuen ehtona, tulorajojen merkitys 

vähäisemmäksi 

• Kotitalousvähennyksen parantaminen 

• Aktiivinen alkoholipolitiikka 

Tavoite: Tuoda  keskusteluun arvojen, asenteiden  

ja oman vastuun näkökulma hyvinvointi-yhteiskunnan turvaamiseksi 



Muutos on haastavaa 

 ja hauskaa 

 Asennemuutosta tarvitaan: 

 
• Politiikassa 

• Ratkaisuhakuisuus 

• Pitkäjänteisyys 

• Julkisella sektorilla 

• Hallinnon sujuvuudesta 
kilpailuetu 

• Jarrusta mahdollistajaksi 

• Kokeileva yhteiskunta 

• Yksilötasolla 

• Oikeudet vs. velvollisuudet 

• Oma vastuu ja yhteisvastuu 

Jatkuvan parantamisen kierre 

Tavoite: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen 
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