
Kasvu kestävälle pohjalle

SDP:n viisi uudistusta ja viisi investointia

SOSIALIDEMOKRAATTINEN EDUSKUNTARYHMÄ



Pitkän aikavälin näkymistä: työllisyys

Väestö ikääntyy – työllisyyden on noustava merkittävästi

Tarvittava työllisyysasteen nousu, jolla työllisten ja koko väestön 
suhde vastaisi nykyistä 73 prosentin* työllisyysastetta
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*Vastaa karkeasti kestävää työllisyyden tasoa nyt. 

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, omat laskelmat. 

Työllisyyden näin merkittävä vahvistuminen edellyttää 
rakenteellisia uudistuksia.
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Kuvan lähde: Pekka Myrskylä: ”Katoavat työpaikat – työllisten 
määrän ja rakenteen kehitys Suomessa 1987–2017” 

Pitkän aikavälin näkymistä: osaaminen

Matalasti koulutettujen työllisyys on heikkoa, eikä tilanne ainakaan 
helpotu. Koulutustason nousu on pysähtynyt.
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Elinaikaisten työvuosien odotearvot 
sukupuolen ja koulutustason mukaan 2014

Naiset Miehet

Korkea-asteen suorittaneet ikäryhmittäin 1970-2016. 
Koulutustaso laskee nuorissa ja varhaiskeski-ikäisissä 
ikäryhmissä.

Kuvan lähde: Aleksi Kalenius: Koulutustason kehitys Suomessa. 
Talouspolitiikan arviointineuvoston taustaraportti 2018.
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Pitkän aikavälin näkymistä: huoltosuhde

Syntyvyyden aleneminen uhkaa heikentää huoltosuhdetta 
tulevaisuudessa entisestään. Syrjäytyminen on vakava asia.
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Kuvan lähde: Helsingin sanomat 9.4.2018.



Mitä on tehtävä?
2020-luvun uudistukset työllisyyden ja tasa-arvon lisäämiseksi
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OPPIVELVOLLISUUDEN 
PIDENNYS JA TOINEN 
ASTE MAKSUTTOMAKSI

VARHAISKASVATUSUUDISTUS

PERHEVAPAIDEN 
UUDISTUS

SOSIAALITURVAUUDISTUS TYÖLLISYYTTÄ TUKEVA 
VEROUUDISTUS
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1. Oppivelvollisuutta on pidennettävä ja toinen aste on 
muutettava maksuttomaksi

 Peruskoulu ei enää riitä pohjakoulutukseksi nykyisillä työmarkkinoilla. 
Toisen asteen koulutuksen suorittaneiden työllisyys on selvästi 
korkeampaa kuin vai peruskoulun varassa olevilla.

 Liian moni jättää toisen asteen kesken kustannusten vuoksi.

 Oppivelvollisuuden pidennys on tehokas tapa estää syrjäytymistä.

 Talouspolitiikan arviointineuvosto on arvioinut, että pidennys vahvistaisi 
julkista taloutta pidemmällä aikavälillä.

 Alkuvaiheen kustannus on n. 100 miljoonaa euroa vuodessa.
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2. Varhaiskasvatus asteittain maksuttomaksi – aito 
mahdollisuus laadukkaaseen varhaiskasvatuksen kaikille

 Laadukas varhaiskasvatus on vaikuttavimpia investointeja, joita yhteiskunta voi 
tehdä. Se edistää myöhempää oppimista ja estää syrjäytymistä.

 Tavoitteena aito mahdollisuuksien tasa-arvo – 15-20 vuoden päästä osaavat ja 
osallistuvat ikäluokat.

 Maksujen alennus on kustannustehokas tapa parantaa työn tekemisen 
kannusteita – positiivinen työllisyysvaikutus myös lyhyellä aikavälillä.

 SDP:n malli alentaisi maksuja pieni- ja keskituloisilta 0-maksuluokan rajaa 
nostamalla. Maksutulot alenisivat 130 miljoonaa.

 Lisäksi on palautettava subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja 
pienennettävä ryhmäkokoja (kustannus 130 miljoonaa).
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3. Sosiaaliturva on uudistettava

 Perusturvaa on yksinkertaistettava ja sen yhteensovitusta ansiotulojen kanssa 
on helpotettava.

 SDP:llä on oma yleisturvamalli, joka kokoaa etuuksia yhteen.

 Uudistuksen on myös vahvistettava oikeudenmukaisuutta – tavoitteena ei voi 
olla turvan leikkaaminen, mikä lisäisi epävarmuutta ja ahdinkoa.

 Toimiva sosiaaliturva tarvitsee rinnalleen laadukkaat palvelut. Etenkin 
työllisyyspalveluja on vahvistettava.

 Yleisturvaa on esittänyt uudistamisen suunnaksi myös OECD ja Juho Saaren 
työryhmä.
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4. Perhevapaauudistus on toteutettava heti

 Pienten lasten hoitovastuu jakautuu Suomessa epätasaisesti. Nuorten naisten 
työssäkäynti on vähäisempää kuin esimerkiksi Ruotsissa.

 Perhevapaat on uudistettava tavalla, joka 
 vahvistaa työllisyyttä, 
 jakaa hoitovastuuta tasaisemmin, 
 lisää vapaiden käytön joustavuutta ja 
 huomioi kaikki perheet yhdenvertaisella tavalla.

 Uudistus vahvistaa naisten asemaa työmarkkinoilla ja parantaa naisten palkkoja 
sekä eläkkeitä. 

 SDP on esittänyt oman (kustannusneutraalin) mallinsa keväällä 2017.
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5. Työllisyyttä tukeva verouudistus

 Veropolitiikan tärkein periaate: tiiviit ja laajat veropohjat, jotka mahdollistavat 
alhaisemmat veroasteet. 

 Veropohjia tiivistämällä voidaan saada merkittäviä verotuottoja ilman, että siitä 
on haittaa taloudelliselle toimeliaisuudelle. Tämä liikkumavara on käytettävä 
ansiotulojen verotuksen keventämiseen ja työllistämisen edistämiseen.

 Erityisesti autettava kaikkein pienimpien ansiotulojen saajia sekä 
pienipalkkaisissa töissä että mikroyrittäjinä (alv-alarajan nosto).  

 Sattumanvaraiset, eturyhmille jaetut veroalennukset ja tukiaiset heikentävät 
julkisen talouden tasapainoa, vähentävät mahdollisuuksia yleisesti alempiin 
veroasteisiin ja vinouttavat kilpailua.

 SDP julkistaa oman vero-ohjelmansa kuukauden sisällä.
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Viisi investointia

1. Oppimismiljardi – varhaiskasvatuksesta yliopistoihin lisää 250 miljoonaa/vuosi.

2. Maailmanvalloituksen panostus – t&k-lisäys, aktiivinen elinkeinopolitiikka ja 
innovaatiotuet.

3. Köyhyyden poistaminen – indeksikorotukset ja pienituloisten eläkeläisten sekä 
lapsiperheiden toimeentulo.

4. Aidosti aktiivinen työllistäminen – TE-palvelujen resurssit, palkkatuki, 
ulosottomuutokset.

5. Kasvun rakentaminen ja liikuttaminen – panokset työssäkäynnin infraan.
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Ulosottoon joutuneiden aseman helpottaminen on 
oikeudenmukaista ja tehokasta kannustinpolitiikkaa 

 Ulosottoon joutuneiden kannusteet työllistyä ovat heikot – puhumattakaan sen 
inhimillisistä kustannuksista.

 Erityinen ongelma ovat ulosottoon menevät sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksut.
 Vuonna 2016 lähes 350 000 maksua päätyi ulosottoon.

 Asiakasmaksulaki (11 §) sallii maksujen perimättä jättämisen ja alentamisen. 
Tätä mahdollisuutta käytetään liian harvoin. Lakia on täsmennettävä, jotta 
maksuja kohtuullistettaisiin aina, kun siihen on tarve.
 Muutos edistäisi myös tasa-arvoa palvelujen todellisessa saatavuudessa.

 Lisäksi: ulosoton suojaosa, oikeusprosessien sujuvoittaminen, velkaneuvonta.
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Lähde: Rakennusteollisuus/ https://tjukanovt.github.io/vaesto

Väestökasaumat Suomessa

Pitkän aikavälin näkymistä: infra ja asunnot

Kasvu tapahtuu kaupungeissa. Alueellinen kohtaanto-
ongelma on todellinen.

Kaupunkien kasvu edellyttää merkittäviä 
infra- ja asuntorakentamispanostuksia.

Asuntokaavoituksen ja liikenneinvestointien 
kytkeminen yhteen sopimuksin on toiminut. 
Tätä politiikkaa tulee edelleen vahvistaa.

Työvoiman liikkuvuus ja ilmastotavoitteet 
edellyttävät toimivia joukkoliikenneyhteyksiä 
kaupunkien välillä ja kaupunkiseutujen 
sisällä (raiteita). Ne luovat kasvukäytäviä.


