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Hallituksen keskeiset aikaansaannokset
• Kilpailukykysopimus (v. 2016)
-palkkojen jäädyttäminen
-vuosittaisen työajan pidentäminen
-työnantajamaksujen keventäminen
• Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
-kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen
-sääntelyn purkaminen
-yrittäjyyden edistäminen
- Business Finlandin luominen
-kasvumoottoreiden ja huippututkimuksen lippulaivojen rahoitus
-tekoälyohjelman valmistelu
-matkailun edistäminen
- energia- ja ilmastotalouden toimeenpano
- biotalouden, kiertotalouden ja cleantechin edistäminen
-asuntorakentamisen lisääminen
-toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi
-digitalisaation edistäminen
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Hallituskauden keskeiset päätökset:
työlainsäädäntö
• Määräaikaisuuden peruste pitkäaikaistyöttömillä: pitkäaikaistyöttömän saa
palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perusteltua syytä (2017)
• Koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen (2017)
• Takaisinottovelvollisuusajan lyhentäminen neljään kuukauteen (2017)
• Irtisanotulle mahdollisuus työnantajan kustantamaan muutosturvakoulutukseen ja
työterveydenhuoltoon tietyin ehdoin (2017)
• Nollatyösopimusten pelisääntöjen tarkennukset (2018)
• Työaikalain kokonaisuudistus (esitys annettaneen syyskuussa 2018)
• Vuosilomalain muuttaminen (EUT:n ratkaisukäytännön edellyttämät muutokset,
marraskuu 2018)
• Työsopimuslain irtisanomisperusteita koskevan sääntelyn muuttaminen alle 20
hengen yrityksissä (kehysriihen linjaus), esitys tarkoitus antaa marraskuussa
2018
• Yhteistoimintalain uudistamistarpeiden selvittäminen (selvityshenkilöiden
toimeksianto päättyy marraskuussa)
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Hallituskauden keskeiset päätökset: Työttömien
aktivointi ja kannustava sosiaaliturva
• Työvoima- ja yrityspalvelujen kokoaminen kasvupalveluiksi maakuntauudistuksessa ja
yksityisen palvelutuotannon lisääminen (HE 2018)
• Vaikuttavuusinvestointi (SIB) –hankkeiden käynnistäminen
• Työttömien haastattelut kolmen kuukauden välein (2017)
• Nuorten ohjaamotoiminnan vakinaistaminen (2017)
• Positiivisen rakennemuutoksen toimenpiteet, ns. Siltasopimus (2017)
• Työttömät voivat opiskella lyhytkestoisia opintoja työttömyysetuutta menettämättä (HE 2018)
• Itsensä työllistämisen helpottaminen: työttömyysetuutta voidaan maksaa 4 kk ajan
yritystoimintaa aloitettaessa (2018)
• Työttömyysturvan keston lyhentäminen 500 päivästä 400 päivään (2017)
• Työttömien velvollisuutta ottaa vastaa tarjottua työtä ja osallistua palveluihin
työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä on tiukennettu (2017)
• Työttömyysturvan aktiivimalli ja työllisyysmäärärahojen lisääminen työttömien palveluihin
(2018); ml. lisäresursointi (2018 aikana), TE-toimistojen resursseja lisätty yli 400 tämän
hallituskauden aikana
• Työttömyysetuuden käyttäminen palkkatukeen ja starttirahaan (2017-)
• Toimenpiteitä ja ehdotuksia vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen
edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäiseminen
• Ulosottoon liittyviä työllistymisen kannusteita parannettu
• Perustettu työryhmä ikääntyvien työttömien työllisyyden edistämiseksi
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Hallituskauden keskeiset päätökset: Osaavan
työvoiman saatavuus ja liikkuvuus
• Yrityslähtöisiä osaavan työvoiman saatavuutta tukevia koulutustoimia
osaajapula-aloilla ja kasvun kannalta keskeisillä aloilla
• Luku- ja kirjoitustaidon ja suomen/ruotsin kielen osa-aikaista ja
joustavaa koulutusta lisätään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
• Heikkojen perustaitojen varassa olevien osaamisen parantaminen
• Työasuntovähennyksen uudistaminen tukemaan paremmin työn
perässä muuttamista
• Työlupakäytäntöjen uudistaminen
• TalentBoost -ohjelma
• Maahanmuuttajien nopean työllistymisen toimenpiteet
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