
Nostetaan 
työllisyysaste 
80 prosenttiin



OSAAVA, KANNUSTAVA JA TURVALLINEN SUOMI

Akavan keskeiset työllisyystoimet
 » Uudistetaan työttömyyspäivärahan enimmäiskeston määräyty-
minen lineaarisesti työhistorian pituuden perusteella siten, että 
muutos parantaa työllisyyttä.

 » Parannetaan jaksamista työelämässä toteuttamalla Akavan  
työhyvinvointihankkeessaan ehdottamat toimet.  
(akava.fi/tyohyvinvointi/)

 » Lisätään yritysten vastuuta vahvistamalla lainsäädännön avulla 
työnantajan asemaa työajalla tapahtuvassa osaamisen kehittämi-
sessä. 

 » Parannetaan työllisyyspalvelujen synergiaa yksityisen työnvälityk-
sen kanssa lisäämällä yritysten mahdollisuuksia toimia työllisyys-
palvelujen tuottajina nykyistä kattavammin. 

 » Nostetaan pelkän perusasteen koulutuksen varaan jääneiden 
osaamistasoa toteuttamalla toimenpideohjelma, jossa koulutusta 
suunnataan työelämässä oleville, työvoiman ulkopuolisille ja työt-
tömille. Ohjelma toteutetaan jatkuvan oppimisen ja työllisyyden 
palvelukeskuksen toimintana.

 » Toteutetaan lasten hoitotukijärjestelmän uudistus (mukaan lukien 
kotihoidontuki) siten, että se kannustaa vanhempia palaamaan 
työelämään nopeammin kuin nykyisin.  

Jokaisella tulee olla mahdollisuus tulla toimeen työtä 
tekemällä. Korkea työllisyys lisää yksilöiden ja koko väestön 
hyvinvointia. Akavan työllisyystavoitteena on nostaa 
työllisyysaste 80 prosenttiin, jotta kansantaloudellamme 
on jatkossakin varaa pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon.

https://akava.fi/ajankohtaista/tyohyvinvointi/
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Lähde: Tilastokeskus  
ja Akava

Suomen työikäisen väestön vähentymisen vuoksi työl lisyysaste 
tulee nostaa 80 prosenttiin ja työllisten määrää tulee kasvattaa 
lisäämällä merkittäväsi työ- ja opiskelu perusteisen maahan-
muuttoa.

 » Vähennetään rekrytointiin liittyvää byrokratiaa luopumalla ulkomai-
sen työvoiman saatavuusharkinnasta. 

 » Aloitetaan työelämälähtöinen kieli- ja kotoutumiskoulutus välittö-
mästi maahantulon yhteydessä lupaprosessien käsittelyaikatau-
luun katsomatta. 

 » Myönnetään jokaiselle Suomessa korkeakoulututkinnon suoritta-
neelle automaattisesti pysyvä oleskelulupa. 

 » Kootaan yhden luukun periaatteella yhteen kotoutumista tukevia 
palveluita, ohjausta ja neuvontaa.



Lue lisää:

akava.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Akavan  
päätavoitteet

Osaamistason nostamiseksi huolehditaan 
koko koulutusketju kuntoon

TKI-panostukset nostetaan 4 prosenttiin 
BKT:sta vuoteen 2030 mennessä

Julkinen talous saatetaan tasapainoon

Työn verotusta kevennetään

Työllisyysaste nostetaan 80 prosenttiin

Työturvallisuuslaki uudistetaan 
työhyvinvoinnin parantamiseksi

Sosiaaliturvaa uudistetaan 
kannustavalla ja kestävällä tavalla

Suomi on aktiivinen toimija EU:ssa

Sisäiseen ja ulkoiseen 
turvallisuuteen panostetaan

https://akava.fi/tavoitteet/yhteiskuntapolitiikka/osaava-kannustava-ja-turvallinen-suomi-akavan-hallitusohjelmatavoitteet

