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Työ on parasta sosiaaliturvaa

Vahvistetaan hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteita

Vähennetään köyhyyttä, eriarvoisuutta ja epätasa-arvoa

Perheiden hyvinvointia ja jokaisen
osallisuutta lisätään

Korkea työllisyysaste
Hallitus on valinnut kolme
painopistealuetta
1) Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy
2) Julkisen talouden vakauttaminen
3) Kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen
Köyhyyden, eriarvoisuuden ja
syrjäytymisen ehkäisy

Osallisuuden ja työllisyyden edistäminen näkökulmaksi työmarkkinoita,
verotusta ja sosiaaliturvaa kehitettäessä

Köyhyyden ylisukupolvisuus katkaistaan

Yhteisöjen vastuuta vahvistetaan

Kansalaisjärjestöjen arvokas työ
nostetaan näkyväksi

Tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja
kavennetaan erityisesti ennalta ehkäisevien toimenpiteiden sekä toimivien peruspalvelujen avulla

Käynnistetään poikkihallinnollinen
syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma

Kestävän talouskasvun,
työllisyyden ja kilpailukyvyn
vahvistaminen

Kuva: Janne Suhonen /valtioneuvoston kanslia

Avoin, oikeudenmukainen ja
rohkea Suomi


Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi.
Suomea kehitetään pohjoismaisena
hyvinvointivaltiona ja yhteiskuntana,
joka kantaa vastuunsa paitsi kan-
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salaisistaan, myös kansainvälisesti
osana Pohjoismaita, Eurooppaa ja
maailmaa.

Avainsanoja:
– ahkeruus, työ, vastuu, avoimuus,
yrittäjyys, tasa-arvo, kunnioittaminen, yhteisvastuu, välittäminen,
osaaminen, luovuus, terveys, kestävä kehitys


Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä
kasvu

Vahvistetaan monipuolista elinkeinorakennetta

Huolehditaan korkeasta osaamistasosta, ammattitaidosta ja sivistyksestä

Tuetaan työmarkkinoiden vakautta ja
toimivuutta

Tehostetaan toimia työttömyyttä
vastaan

Satsataan työttömien työkyvyn ylläpitoon ja työmarkkinavalmiuksien
parantamiseen

PIHLAJA 2012


Kehitetään osatyökykyisten ja vammaisten mahdollisuuksia työntekoon

Hallitusohjelma ja
pitkäaikaistyöttömyys


Työllisyys

Tavoitteena työllisyysasteen nostaminen 72 %:n ja työttömyyden
alentaminen 5 %:n, jonka saavuttamiseksi tarvitaan mm.

aktiivisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä

työn ja sosiaaliturvan yhteensovitusta

nuorten syrjäytymisen ehkäisyä

vaikeasti työllistyvien aseman
parantamista työmarkkinoilla

Verotus

Perusturvan varassa olevien ja
pienituloisten työn vastaanottamista kannustetaan parantamalla kunnalisvertuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä

Palvelujen tuottaminen

Selkeytetään kilpailuttamisen ja
julkisen tuen sääntöjä

Säädetään puitelaki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä ns.
SGEI-palveluista (mm. kolmannen
sektorin asema, RAY-rahoitus)

Hankintalaki uudistetaan mahdollistamaan entistä paremmin kuntien suorahankinnat ja huomioimaan mm. työllisyys- ja terveyspoliittiset sekä sosiaaliset laatutekijät

EU-rakennerahastojen mahdollistama tuki

Keskeinen teema hyvinvoinnin
edistäminen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen

Kohdennetaan entistä voimakkaammin työllisyyden parantamiseen

ESR:n painopistealueena vaikeimmassa työmarkkina-asemassa
olevien työllistyminen ja työvoiman
osaamisen kehittäminen

Työllisyyden edistäminen

Lisätään työttömien koulutusta,
palkkatukimahdollisuuksia ja muita palveluja

Pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen parannetaan

PIHLAJA 2012


Nuorten yhteiskuntatakuu: jokaiselle alle 25 v. nuorelle (alle 30 v.
vastavalmistuneelle) taataan työ-,
opiskelu-, kuntoutus- tai harjoittelupaikka viimeistään 3 kk työttömäksi joutumisesta

hanke ja työryhmä TEM, OKM,
STM + sidosryhmät -määräaika
2013

Nuorten työpajatoimintaa kehitetään

Tuettu työllistäminen

Lisätään palkkatuen käyttöä yksityisiin yrityksiin palkkaamisessa

Muutetaan palkkatuki työnhakijan
henkilökohtaiseksi tueksi

Tavoitteena pysyvän palkkatukijärjestelmän luominen vaikeasti
työllistyville ja vammaisille

Järjestöjen palkkatuen perusteet
(de minimis -sääntely) tarkastellaan uudelleen

Turvataan kolmannen sektorin
mahdollisuudet edistää vaikeimmin työllistyvien työllistymistä ja
elämänhallintaa

Selvitetään mahdollisuudet saada
maahanmuuttajien, vammaisten
ja vaikeasti työllistyvien tueksi työhönvalmentajia ja -ohjaajia

Työvoimapalvelujen uudistaminen

Työvoiman palvelukeskus (TYP)
-toimintamalli laajennetaan lakisääteisenä koko maata kattavaksi

siirtyminen TE -toimistosta TYP
-asiakkaaksi viimeistään 12 kk
työttömyyden jälkeen

TYP:lla vastuu eläke-edellytysten
selvittelystä

Palvelutarvearvio työllistämissuunnitelman yhteydessä työttömyyden alkuvaiheessa

Hallituskauden mittainen kuntakokeilu työllistämisvastuun siirrosta
kunnalle

12 kk työttömyyden jälkeen vastuu kunnalle

aktiivi seuranta ja palvelutarjonta

Toimintaohjelma osatyökykyisten
työmarkkinoille osallistumisen
edistämiseksi

Parannetaan välityömarkkinoiden toimintaa lisäämällä kuntien,
yritysten, sosiaalisten yritysten
ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseksi


Arvioidaan sosiaalisia yrityksiä
koskevan lainsäädännön uudistamistarpeet

Työpankkitoiminta laajennetaan
kokeiluna valtakunnalliseksi

Selkeytetään ammatillisen kuntoutuksen työnjakoa OKM:n ja TEM:n
kesken

Terveyden- ja hyvinvoinnin lisääminen

Työttömien terveydenhuoltopalveluja kehitetään ja lisätään;
pääpaino työllistymistä tukevissa
toimissa

Kuntoutus otetaan osaksi hoito- ja
työhönpaluuprosessia

Parannetaan mahdollisuuksia tehdä osa-aikatyötä

edistetään osittainen sairauspäivärahan, osittaisen kuntoutustuen ja osatyökyvyttömyyseläkkeen käyttöä

työaikojen ja työn muokkaaminen vastaamaan paremmin osittaista työkykyä ja kuntoutumista

työnantajien valmiuksia ja kannustimia palkata osatyökykyisiä edistetään ja kehitetään

Toimeentuloturva vahvistuu

Korotetaan työttömyysturvan peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea 100 €/kk vuoden 2012 alusta

Korotetaan toimeentulotuen perusosan tasoa 6 %:lla vuoden 2012
alusta

Yksinhuoltajille lisäksi 5 Me

Parannetaan yleistä asumistukea

Huomioidaan työmarkkinatuen
muutos tarkistamalla vastaavasti
perusomavastuun tasoa vuoden
2012 alusta

Omavastuiden alentaminen ja
hyväksyttyjen asumismenojen
korottaminen

Käynnistetään poikkihallinnollinen
syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma
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