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Saatesanat

Teollisuusliiton eduskuntavaalitavoitteet vuosille 2019–2023 ovat liiton 
näkemyksiä siitä, mitä asioita kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen 
aloittavan hallituksen pitää ohjelmassaan toteuttaa ja ottaa huomioon. 

Omien tavoitteidensa lisäksi Teollisuusliitto on ollut mukana 
valmistelemassa sekä SAK:n että Teollisuuden palkansaajat ry:n 
vaalitavoitteita. Siksi näissä tavoitteissa ei toisteta kaikkia jo edellä 
mainittuihin tavoitteisiin kirjattuja asioita. 

Teollisuuden toimintaedellytykset on laitettava keskiöön seuraavalla 
hallituskaudella 2019–2023.

Nämä tavoitteet on hyväksytty Teollisuusliiton hallituksessa 14.12.2018.
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Viennin ja teollisuuden 
kasvuohjelma

Valmistavan teollisuuden merkitys on ratkaisevassa asemassa Suomen 
kaltaiselle kansantaloudelle ja elintason nousulle. Siksi teollisuuden 
toimintaedellytysten parantaminen on otettava seuraavan hallituksen 
strategiseksi painopistealueeksi.

Teollisuusliitto esittää, että Suomeen perustetaan poikkihallinnollinen 
viennin ja teollisuuden kasvuohjelma. Ohjelmassa sitoudutaan  
erityisesti osaamisen, koulutuksen sekä tutkimus-  
ja tuotekehityspanostusten (T&K) lisäämiseen. 

 • Suomen täytyy houkutella teollisuuden arvoketjuja etenkin niiltä   
  toimialoilta, joilla on nähtävissä kansainvälisen talouden  
  megatrendien yllyttämää kasvua. 
 • Uusia investointikohteita voivat olla esimerkiksi akku-  
  ja akkukomponenttien valmistamisen arvoketjuun liittyvät 
  investoinnit. 
 • Kaivosklusterin osalta kasvuohjelman keskeiseksi tavoitteeksi  
  on otettava kotimaisen arvoketjun laajentaminen ja kasvattaminen.  
  Kasvava, vastuullinen kaivosteollisuus pystyy lisäämään myös omaa  
  taloudellista vaikuttavuuttaan erityisesti niillä maantieteellisillä  
  alueilla, joilla kaivostoimintaa on.

EU-puheenjohtajuuskausi 

 • Teollisuusliitto esittää, että Suomen EU-puheenjohtajuuskauden  
  1.7.–31.12.2019 kärkiteemaksi otetaan valmistavan teollisuuden  
  ja kiertotalouden kasvuohjelman luominen Eurooppaan.  
  Näin EU voi vahvistaa rooliaan myös kansainvälisen kaupan  
  pelisääntöjen edistäjänä.
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T&K hyödyttää koko yhteiskuntaa
Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan hyödyt leviävät laajemmalle 
yhteiskuntaan, minkä vuoksi julkisen sektorin tuki toiminnalle on 
tärkeää.

 • Tutkimus- ja tuotekehityssatsauksissa on määrän lisäksi nostettava  
  laatu arviointimittariksi.

Julkisen ja yksityisen sektorin riskinjakomalli on hyvä tapa lisätä 
tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia.

 • On tunnistettava sellaiset tutkimuskohteet, joista on yrityksille  
  aitoa hyötyä.
 • Esimerkiksi valtio tai Business Finland voivat sitoutua osallistumaan  
  sellaisiin tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, joihin yritys  
  tai yritysryhmä osallistuu omalla taloudellisella investoinnillaan. 

Energiapolitiikassa selkeä linja

Suomi ja kotimainen teollisuus tarvitsevat riittävästi edullista, 
päästötöntä tai vähäpäästöistä sähköä. Tämä linja on pidettävä selkeänä.

 • Sähkön hinnan vertailua ja edullisuutta on peilattava keskeisten  
  kilpailijamaiden energiakustannuksiin. 
 • Uusiin mahdollisiin ydinvoimalupahakemuksiin on perusteltua 
  suhtautua myönteisesti sekä ilmastonmuutoksen torjunnan  
  että kohtuuhintaisen sähkön saatavuuden kannalta. 
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Viennin edistäminen
Yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukeva Business Finland 
käynnisti toimintansa vuoden 2018 alusta.
 
 • Seuraavan vaalikauden puolivälissä on syytä tehdä väliarviointi 
  Business Finlandin toiminnan onnistumisesta. 

Väliarvioinnin pohjalta voidaan tarvittaessa tehdä korjaavia toimia sen 
varmistamiseksi, että Business Finland täyttää sille osoitetut vaatimukset 
ja tuottaa viennin edistämisessä ja teknologian kehittämisessä sitä 
lisäarvoa, mitä siltä odotetaan.

Suomessa on toimiva vientitakuujärjestelmä.

 • Vientitakuujärjestelmän on jatkossakin reagoitava vientiyritysten  
  tarpeisiin, koska suurten vientiprojektien edellyttämiä takuita ei saa  
  markkinoilta kustannustehokkaaseen hintaan. 

Metsät ovat Suomen hiilinielu

Metsien monipuolinen ja kestävä käyttö on tärkeää Suomen  
elinkeino elämälle myös jatkossa. Päästövähennyksistä keskusteltaessa on 
muistettava, että Suomen metsät ovat hiilinielu. Aktiivinen metsänkäyttö 
ja -hoito kasvattavat hiilinieluja.

 • Metsien lisääntyvä hyödyntäminen on jatkossakin perusteltua sekä  
  talouden että ilmaston näkökulmasta. 
 • Metsien virkistys- ja talouskäyttö on sovitettava yhteen. Metsäalan  
  ammattimaiset toimijat ovat tässä avainasemassa.
 • Uutta, eri metsänhoitomenetelmiä keskenään arvottavaa lain 
  säädäntöä ei ole syytä säätää. 
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Valtion omistajaohjaus
Valtion on pidettävä omistajaohjauksessa aktiivinen ote. Päätavoite ei ole 
valtion omaisuuden myynti, vaan jalostusarvon kehittäminen Suomessa 
sekä sinivalkoisen ankkuriomistajuuden vahvistaminen. 

 • Valtion kehitysyhtiön Vake Oy:n toiminta on käynnistettävä,  
  ja on luotava yhtiölle vahva, kestävää kasvua tukeva strategia. 
 • Vake Oy:n strategian yhden keskeisen päämäärän täytyy olla   
  tekoälyn hyödyntämisen lisääminen Suomen elinkeinoelämässä. 
 • Valtio-omistajan on huolehdittava siitä, että yhtiöiden omistajaohjaus  
  on läpinäkyvää ja että valtio omistajana käyttää yhdenmukaista  
  ääntä eri omistustilanteissa.
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Päästökauppakompensaatiota tarvitaan
Päästöoikeuksien hinta nousi vuoden 2018 aikana vajaasta kahdeksasta 
eurosta yli 20 euroon. Hinta on korkein kymmeneen vuoteen.  
Hinnan   nousun takana on pääosin vuoden 2019 alussa käynnistynyt 
markkina vakausmekanismi. Markkinavakausmekanismin seurauksena 
markkinoille tulevien lupien määrä vähenee noin 40 prosentilla vuoteen 
2018 verrattuna. 

 • Päästöoikeuden hinnannousun aiheuttama energialasku on  
  korvattava teollisuudelle myös kauden 2017–2020 jälkeen  
  täysimääräisesti.
 • Mikäli päästökaupasta seuraava energianlaskun nousu ajaa  
  teollisuuden EU-maista ulos, päästöt kasvavat, ja päästökaupan hyvä  
  tarkoitus kääntyy itseään vastaan. 

Kaikki maat käyttävät yritystukia

Yritystukia voidaan tarkastella teoreettisesti tai käytännönläheisesti. 
Teollisuusliitto kannattaa jälkimmäistä tarkastelutapaa. On tärkeää 
huomata, että yritystukia käytetään eri maissa eri tavalla mutta kaikissa 
kilpailijamaissa jollakin tavalla.

Suomi on pieni maa, joka joutuu monissa asioissa sopeutumaan 
tai vastaamaan kilpailijamaiden toimintaympäristöissä ilmeneviin 
haasteisiin. Yritystukia joudutaan käyttämään myös Suomessa silloin, 
kun kilpailijamaat leikkaavat teollisuuslaitostensa tuotantokustannuksia.

 • Kotimaisen teollisuuden kasvumahdollisuuksien varmistamiseksi  
  Suomessa ei pidä säätää sellaista lainsäädäntöä, joka lisää  
  teollisuuden kustannuksia kilpailijamaihin nähden.

Energiaintensiivisellä teollisuudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen 
ratkaisemisessa. Teollisuuden tuottama arvonlisä mahdollistaa 
investoinnit, joilla voidaan kehittää vähäpäästöisempää  
tuotanto teknologiaa. 
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Energiaintensiivisen teollisuuden maailmanlaajuiseen kysynnän kasvuun 
vastataan myös muualla maailmassa, mutta toden näköisesti  
teknologisesti heikommalla tasolla. Siksi on tärkeää, että Suomi pysyy 
kehityksessä ja kilpailussa mukana.

Osaavan työvoiman saatavuus

Osaavan työvoiman saatavuus vaikuttaa keskeisesti teollisuuden  
kilpailukykyyn ja kasvumahdollisuuksiin.

Eduskuntavaalikaudella 2015–2019 tehty ammatillisen koulutuksen 
reformi on siirtänyt oppimisen painopistettä työpaikoille,  
mikä on kannatettavaa. Suuri epävarmuus liittyy kuitenkin siihen, 
pystytäänkö työpaikoilla ohjaamaan opiskelijoita riittävästi tai toimiiko 
oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyö käytännössä riittävällä tavalla. 

 • Vaalikauden 2019–2023 aikana on syytä arvioida ammatillisen  
  koulutuksen reformin tilanne ja lisäresurssien tarpeet. 
 • Ammatillisen koulutuksen reformia on korjattava siten,  
  että työpaikalla tapahtuvan oppimisen resurssit turvataan.
 • Lisäksi on toteutettava teknologia-alojen ammatillisen koulutuksen  
  kokonaisarviointi vuoden 2020 loppuun mennessä.

Koulutusjärjestelmän on pysyttävä paremmin elinkeinorakenteen 
muutosten perässä. Erityisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
täytyy osata yhdessä alueen yritysten kanssa reagoida yritysten  
työ voimatarpeisiin ja suunnata koulutusta sinne, minne tarvetta  
esimerkiksi investointien kautta syntyy. 

Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta on pystyttävä lisäämään 
myös valtakunnallisin toimin, jotta teollisuuteen saadaan riittävästi 
ammattitaitoista työvoimaa. Osaamisvaatimukset ovat kovassa kasvussa 
muun muassa digitaalisten työskentelymenetelmien sekä tekoälyn  
hyödyntämisen kautta.
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Työvoimaa nuorista ja ulkomailta
Nuorissa on merkittävä työllisyyspotentiaali. Suomessa on tällä hetkellä 
suuri määrä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria miehiä, joilla ei ole 
riittävää osaamista työelämässä pärjäämiseksi. Heillä ei välttämättä ole 
myöskään elämäntilanteeseen sopivaa koulutuspaikkaa.

On ratkaisevan tärkeää etsiä keinot sen ehkäisemiseksi, ettei kukaan 
putoa nuorena yhteiskunnan ulkopuolelle. 

 • Keinoja lasten ja nuorten syrjäytymisvaaran ehkäisemiseksi voivat  
  olla muun muassa varhaiskasvatuksen lisääminen, oppivelvollisuuden  
  pidentäminen ja erilaiset varhaisen puuttumisen täsmätoimet. 

Suomen houkuttelevuutta yritysten ja osaajien sijaintikohteena tulee 
systemaattisesti parantaa. Työperäisen maahanmuuton lisäämisellä 
ei kuitenkaan pidä aiheuttaa tilannetta, jossa ulkomaalaisvastaisuus 
kasvaa.   

 • Työperäisen maahanmuuton lisäämisessä täytyy huomioida,  
  että yritykset noudattavat työehtoja ja niiden noudattamaista myös  
  valvotaan. 
 • EU-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden saatavuusharkinta  
  pitää säilyttää. 

Työvoiman hankkimisessa EU:n ulkopuolelta on ensin käytettävää aitoa 
harkintaa sen suhteen, onko työvoimaa tarjolla kotimaassa.  
Myös Teollisuusliiton sopimusaloilla on parhaillaan EU:n ulkopuolelta 
tullutta työvoimaa. Esimerkiksi kasvihuone- ja puutarha-aloilla 
kotimainen työvoima ei tälläkään hetkellä riitä.

Riittämättömät resurssit työlupien käsittelyssä ja myöntämisessä  
sekä työlupien myöntämisen prosessiin liittyvät jäykkyydet aiheuttavat 
tällä hetkellä ongelmia ulkomaisen työvoiman hankkimisessa.
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Työllisyyden vahvistaminen 
Väestön ikärakenteen muuttuminen aiheuttaa julkiselle taloudelle 
kasvavan kustannuspaineen hoiva- ja eläkemenojen lisääntyessä. 
Samalla työikäisen väestön määrä pienenee. Jotta tästä epäsuhdasta 
selvitään, täytyy työllisyysastetta pystyä eri keinoin nostamaan  
yli 75 prosentin.

Työvoiman liikkuvuutta pitää lisätä.

 • Tarvitaan pitkäjänteinen liikenneinfran perusparannusohjelma,  
  jonka avulla runkoyhteydet erityisesti maan eri kaupunkikeskusten   
  välillä saadaan nopeiksi ja sujuviksi.
 • Vaalikaudella 2019–2023 on edistettävä Pisara-rataa ja tehtävä  
  niin sanottuun ”tunnin juna” -tavoitteeseen liittyviä  
  parannusinvestointeja Helsingistä Turkuun sekä Tampereelle.

Yllä mainituissa hankkeissa on kysymys tuottavista investoinneista 
maan kasvukolmion sisällä.

 • Siksi valtion on tarkasteltava rahoitusvaihtoehtoina myös esimerkiksi  
  erillisten rahoitusyhtiöiden hyödyntämistä ja tähän liittyviä  
  kumppanuusmalleja yksityisten ja/tai eläkesijoittajien kanssa.

Työntekijöiden liikkuvuuden lisäämiseksi on valmisteltava myös uusia, 
ennakkoluulottomia keinoja. Tapauksissa, joissa työttömällä  
tai vajaatyöllistetyllä on esimerkiksi omakotitalo taantuvalla  
teollisuuspaikkakunnalla, pysyvä muutto kasvukeskukseen voi olla 
taloudellisesti asumiskustannusten kannalta liian riskialtis.

Työttömiä pitää rohkaista – ei pakottaa – muuttamaan lyhyidenkin  
työsuhteiden perässä sinne, missä töitä on. Tämä ei tarkoita,  
että työttömän pitää aina pysyvästi vaihtaa kotipaikkaa. 

 • Työasuntovähennyksen määrää täytyy nostaa edelleen  
  (vuoden 2019 alusta 450 euroa / kuukausi).
 • Tuloverotuksessa on siirryttävä siihen, että työssä käymisestä  
  aiheutuvat kulut saa vähentää todellisen suuruisina.
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Kemera-tuki ehdolliseksi

Metsätalouden toimialalla jylläävän harmaan talouden kitkemiseksi  
on lisättävä kestävän metsänhoidon tuen (Kemera) ehdollisuutta.

 • Metsänomistajalle maksettavan Kemera-tuen ehtona on oltava se,  
  että urakoitsija noudattaa lakisääteisiä velvoitteitansa, noudattaa  
  työehtoja ja maksaa veronsa. 
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Harmaan talouden torjunta
Harmaan talouden torjumiseksi täytyy laatia kunnianhimoinen  
ja kattava toimenpideohjelma sekä varata ohjelman toteuttamiseen 
riittävät määrärahat. 

 • Veronumerokäytäntö on otettava käyttöön rakennusalan lisäksi  
  pikaisesti maa- ja metsätalousaloilla, ravintoloissa, siivousalalla  
  sekä teollisuustoimialoilla. 
 • Tilaajavastuulain perusteella sovellettavien sanktioiden kaltaiset  
  laiminlyöntimaksut on mahdollistettava myös  
  työsuojelurikkomuksissa.
 • Komennusmiehiä sekä vuokratyöntekijöitä koskevat veromenettelyt  
  on yhtenäistettävä viipymättä Verohallinnon toimesta.

Liikkuvaa työtä tekevien työntekijöiden verotulkinnat vaihtelevat 
tällä hetkellä sekä alueellisesti että noudatetun työehtosopimuksen 
perusteella. Tilanne vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta. 



14  |  Teollisuusliitto

Työmarkkinayhteistyö  
on kilpailukykytekijä

Vaalikauden 2015–2019 aikana Suomen talous on lähtenyt kansainvälisen 
suhdanteen vedossa vihdoin kasvuun. Työmarkkinoilla saatiin aikaiseksi 
kilpailukykysopimus, kun pääministeri uhkasi palkansaajia ensin  
yksipuolisilla, työntekijän asemaa heikentävillä pakkolaeilla.

Palkansaajaliikkeen ja hallituksen välit ovat olleet poikkeuksellisen 
heikot, koska hallitus on valinnut neuvottelun ja sovittelun sijaan 
linjakseen uhkailun ja kiristyksen. Teollisuusliitto pitää valintaa vääränä, 
sillä valittu linja on johtanut vain tempoilun ja epävakauden  
lisääntymiseen.

Suomen talouskehityksen pitkässä kaaressa luottamukseen  
ja yhteistyöhön perustunut työmarkkinavalmistelu on tuottanut lopulta 
aina kasvun kannalta parhaat lopputulokset. 
Vaalikaudella 2019–2023 työmarkkinavuoropuhelussa on siirryttävä  
hyödyntämään sitä kokemusta ja osaamista, mitä  
työmarkkinaosapuolilta pöydän kummaltakin puolelta löytyy.  
Hallituksen ja työ markkinajärjestöjen onnistunut yhteistyö on tärkeä 
osatekijä sellaisen talouspolitiikan tekemisessä, jossa kestävyysvajetta 
tilkitään ja koko Suomen tulevan kasvun eväitä rakennetaan. 

 • Seuraavan hallituksen on sitouduttava aitoon yhteistyöhön  
  työmarkkinaosapuolten kanssa.

Myös työmarkkinajärjestöiltä vaaditaan sitoutumista siihen,  
että yhteisistä asioista neuvotellaan ja niitä valmistellaan yhdessä.  
Tämä turvaa työlainsäädännön laadun ja sitouttaa osapuolia  
pitkäjänteiseen talous- ja työmarkkinapolitiikkaan yhdessä maan  
hallituksen kanssa.

Yritystoiminnalla ja kansainvälisellä kaupalla on valtava merkitys  
ihmis oikeuksien toteutumisessa. Joissakin Euroopan maissa on jo säädetty 
kunnianhimoinen yritysvastuulaki. Teollisuusliitto on mukana  
#ykkösketjuun-kampanjassa, joka ajaa lakia yritysten ihmisoikeusvastuusta 
myös Suomessa.
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