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Suomen talouden haasteet
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Globaali

haaste: 

ilmastonmuutos

Investoinnit 
ovat jääneet 
alhaiselle 
tasolle

Työllisyysaste 
on edelleen 
liian alhainen

Tuottavuus-
kehitys laahaa 
perässä

Ikääntyminen 
osuu Suomeen 
muita aiemmin ja 
voimakkaammin
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Työllisyys



Ohjelman tavoitteena

Vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Kasvattaa tuottavuutta

Lisätä tutkimus- ja kehitysinvestointeja

Nostaa työllisyysastetta

Nopeuttaa hoitoon pääsyä

Edistää alueellista, sosiaalista 

ja sukupuolten tasa-arvoa
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Vihreä siirtymä 

tukee talouden 

rakennemuutosta 

ja hiilineutraalia 

hyvinvointi-

yhteiskuntaa.

Digitalisaation ja 

datatalouden avulla 

vahvistetaan 

tuottavuutta ja 

tuodaan palvelut 

kaikkien saataville.

Työllisyysasteen 

ja osaamistason 

nostaminen 

kestävän kasvun 

vauhdittamiseksi.

Sosiaali- ja terveyden-

huollon palvelujen 

saatavuuden vahvis-

taminen ja kustannus-

vaikuttavuuden 

lisääminen.
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Ohjelmalla tuetaan taloudellisesti, ekologisesti 

ja sosiaalisesti kestävää kasvua



1. Vihreä siirtymä

Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta 

ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tavoitteita:

• Nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety-

ja kiertotaloudessa, korkean jalostusarvon 

biotuotteissa sekä päästöttömissä 

energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto-

ja ympäristöratkaisuissa.

• Parantaa energiatehokkuutta sekä nopeuttaa 

muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja 

lämmitykseen.
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2. Digitalisaatio

Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan 

tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville.

Tavoitteita:

• Vahvistaa digitalisaatiota ja datataloutta 

julkisissa ja yksityisissä palveluissa, niin että 

tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat.

• Tuoda turvalliset hyvän arjen palvelut ihmisten 

saataville koko maassa.

• Luoda yrityksille kilpailukykyinen toiminta-

ympäristö sekä nostaa Suomi maailman kärki-

maaksi digitaalisen yhteiskunnan data-

vetoisten palveluiden ja niiden turvallisten 

ratkaisujen tuottajana.
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3. Työllisyys ja osaaminen

Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen 

kestävän kasvun vauhdittamiseksi.

Tavoitteita:

• Uudistaa mm. työnhaun palvelut asiakaslähtöisiksi 

ja hyödyntää digitalisaatiota.

• Sujuvoittaa työperäistä maahanmuuttoa ja 

kotoutumista sekä edistää työhyvinvointia ja 

osatyökykyisten työllistymistä.

• Nostaa nuorten ja aikuisten osaamistasoa.

• Vahvistaa tutkimusinfrastruktuurien yhteis-

käyttöisyyttä sekä lisätä tutkimus- ja kehitys-

intensiivisyyttä.

• Vauhdittaa kriisistä eniten kärsineiden alojen 

toipumista.
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4. Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

saatavuuden vahvistaminen ja kustannus-

vaikuttavuuden lisääminen.

Tavoitteita:

• Purkaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa 

uudistamalla toimintamalleja ja ottamalla 

käyttöön uusia digitaalisia palveluja.

• Nopeuttaa hoitoon pääsyä koko maassa 

ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja.

• Edistää sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistuksen toteutumista. Tavoitteena on tuoda 

palvelut kaikkien saataville sekä uudistaa niitä 

kustannusvaikuttavasti ja ihmislähtöisesti.
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