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Sipilän hallitusohjelman 
toimintasuunnitelma

• Muutosohjelma, jonka tavoitteena nostaa 
Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan 
työllisyyden uralle sekä turvata julkisten 
palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus.

• Kärkihankkeita 26, joille rahoitusta 1 mrd. €
vuosille 2016-2018.

• Sisältää suuren joukon toimintatapojen 
muutokseen tähtääviä toimenpiteitä.
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Strategiset tavoitteet ja kärkihankkeet

TYÖLLISYYS JA 
KILPAILUKYKY

1. Kilpailukyvyn 
vahvistaminen yrittäjyyden 

ja elinkeinoelämän 
edellytyksiä parantamalla

2. Työn vastaanottamista 
estäviä kannustinloukkuja 
puretaan ja rakenteellista 
työttömyyttä alennetaan

3. Paikallista sopimista 
edistetään ja työllistämisen 

esteitä puretaan

4. Työvoimahallinnon 
uudistaminen työllistymistä 

tukevaksi

5. Asuntorakentamista 
lisätään

OSAAMINEN JA KOULUTUS

6. Uudet oppimisympäristöt 
ja digitaaliset materiaalit 

peruskouluihin

7. Toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen 

reformi

8. Nopeutetaan siirtymistä 
työelämään

9. Parannetaan taiteen ja 
kulttuurin saavutettavuutta

10. Vahvistetaan 
korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän 

yhteistyötä innovaatioiden 
kaupallistamiseksi

11. Nuorisotakuuta 
yhteisötakuun suuntaan

HYVINVOINTI JA TERVEYS 

12. Palvelut 
asiakaslähtöisiksi

13. Edistetään terveyttä ja 
hyvinvointia sekä 

vähennetään eriarvoisuutta

14. Toteutetaan lapsi- ja 
perhepalvelujen 
muutosohjelma

15. Kehitetään ikäihmisten 
kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaiken ikäisten omaishoitoa

16. Osatyökykyisille väyliä 
työhön

BIOTALOUS JA PUHTAAT 
RATKAISUT

17. Hiilettömään, 
puhtaaseen ja uusiutuvaan 

energiaan 
kustannustehokkaasti

18. Puu liikkeelle ja uusia 
tuotteita metsästä

19. Kiertotalouden 
läpimurto, vesistöt 

kuntoon

20. Suomalainen 
ruoantuotanto 

kannattavaksi, kauppatase 
nousuun

21. Luontopolitiikkaa 
luottamuksella ja reiluin 

keinoin

DIGITALISAATIO, 
KOKEILUT, NORMIT

22. Digitalisoidaan julkiset 
palvelut

23. Rakennetaan 
digitaalisen liiketoiminnan 

kasvuympäristö

24. Sujuvoitetaan
säädöksiä

25. Otetaan käyttöön 
kokeilukulttuuri

26. Parannetaan johtamista 
ja toimeenpanoa

REFORMIT

KIVIJALKAHANKKEET



Kärkihankepanostukset
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Työllisyys

ja 

kilpailukyky

170 milj. euroa

Biotalous 

ja puhtaat 

ratkaisut

300 milj. euroa

Osaaminen

ja

koulutus

300 milj. euroa

Hyvinvointi

ja

terveys

130 milj. euroa

Digitalisaatio,

kokeilut

ja 

normit

100 milj. euroa



KH 1: Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja 
yritysten edellytyksiä parantamalla

Toimenpide 1: Team Finland –verkoston vahvistaminen yhteistyötä tiivistämällä

• kootaan yhteen Team Finland –toimijoiden (ELYt, Finnver, Finpro, TESI, Tekes, TEM, UM) 
palvelut , digitalisoidaan palveluprosessit ja varmistetaan että yritykset ympäri Suomen 
saavat käyttöönsä parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja tiedon kansainvälisten 
markkinoiden mahdollisuuksista.

• Käynnistetään TF-kasvuohjelmat tukemaan BCD-sektorien kansainvälistymistä, vientiä ja 
ulkomaisia investointeja

• Pk-yritysten viennin ja kv-kasvun tueksi vahvistetaan pienten yritysten yhteyksiä BCD-
sektorein suurten projektitoimitusten päähankkijayrityksiin

Toimenpide 2: Yritysten rahoitusaseman ja oman pääoman aseman vahvistaminen

Toimenpide 3: Cleantech-ratkaisujen vaihdittaminen

Toimenpide 4: Kasvun voimistaminen ja kilpailun lisääminen

Toimenpide 5: Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen



SIÑAL-biotapahtuma b2b
• SIÑAL on biotaloussektorin ammattilaisten 

verkostoitumistapahtuma 24.-25.5.2016 Champagnen alueella 
Ranskassa.

• Kohderyhmänä ovat yritykset, jotka etsivät 
yhteistyökumppaneita kehittämiensä biotaloustuotteiden  
teollistamiseen ja kaupallistamiseen.

• Suomen Pariisin suurlähetystö kokoaa suomalaisdelegaatiota 
Team Finland –hengessä



Lisää tietoja biotaloudesta: www.biotalous.fi

Hallituksen toimintasuunnitelma: www.vnk.fi/julkaisut

Merci!

Lisätietoja SIÑAL-tapahtumasta:
Heli Pasanen, Finpro
heli.pasanen-zentz@finpro.fi
Jertta de Mazières, Suomen Pariisin suurlähetystö
jertta.demazieres@formin.fi
Sandra Poitou, SIÑAL
spoitou@advbe.com
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