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ElinkeinoElinkeino ja teollisuuspoliittinen linjausja teollisuuspoliittinen linjausElinkeinoElinkeino-- ja teollisuuspoliittinen linjausja teollisuuspoliittinen linjaus

Suomen talouskasvun eväitä 2010Suomen talouskasvun eväitä 2010--luvullaluvullaSuomen talouskasvun eväitä 2010Suomen talouskasvun eväitä 2010--luvullaluvulla

Talousneuvosto 27.3.2013



Maailma muuttuu Maailma muuttuu –– Suomi kohtaa haasteitaSuomi kohtaa haasteita

•Globaali toimintaympäristö pilkkoo perinteisiä arvoketjuja ja 
tehtävärakenteet eriytyvät ilmiö vahvistuu yhä useammillatehtävärakenteet eriytyvät – ilmiö vahvistuu yhä useammilla 
toimialoilla

•Tehtävärakenteiden muutoksesta tulee rakennemuutoksen ja 

Toiminta-
ympäristö

tuottavuuden kasvun keskeinen ajuri

•Hidastunut talouskasvu ja rakenteelliset haasteet vaativat 
vahvempaa elinkeinopolitiikkaa
•Työ- ja elinkeinopolitiikalle yhtenäisemmät tavoitteet
•Tuettava siirtymistä korkeamman tuottavuuden työtehtäviin
•Toimenpiteiden on vaikutettava monipuolisesti talouskasvun 
lähteisiin

Politiikka

•Globaalit arvoketjut luovat uusia mahdollisuuksia
•Suomelle oma menestyksen malli – kopiointi ei riitä



Elinkeinopolitiikan päätehtävä onElinkeinopolitiikan päätehtävä on
edistää kilpailukykyä ja rakennemuutostaedistää kilpailukykyä ja rakennemuutostaedistää kilpailukykyä ja rakennemuutostaedistää kilpailukykyä ja rakennemuutosta

Elinkeinoelämän toimintaedellytykset
‐ Vakaa ja ennustettava lainsäädäntö ja hallinto

Yritystoiminnan kasvuedellytykset
‐ Kasvuun ja investointeihin kannustava

jä j l ä‐ Toimiva infrastruktuuri
‐ Koulutettu työvoima
‐ Terve ja toimiva kilpailu

verojärjestelmä
‐ Toimivat rahoitusmarkkinat
‐ Riittävä kasvurahoitus (yksityinen & julkinen)
Työmarkkinoiden toiminta‐ Työmarkkinoiden toiminta

Eloranta: Investointeja 
Suomeen 

Stadigh:Pääomamarkkinat
ja kasvu  

Ala-Pietilä: Suomen
ICT kl t i 2015

Elinkeinotoiminnan uudistuminen Taloudelliset ulkosuhteet
Hintakilpailukyky

Alahuhta:Team Finland Talou-
delliset ulkosuhteet 

ICT-klusteri 2015
Johansson: meriteollisuuden 

kilpailukyky

‐ Innovaatiokannusteet
‐ T&K&I ‐rahoitus
‐ Edelläkävijyyteen kannustaminen
” k ”

‐ Hintakilpailukyky
‐ Kauppapolitiikka & kv sopimusjärjestelyt
‐ Viennin ja kansainvälistymisen edistäminen (ml. 
viennin rahoitus)

‐ ”Oikea asenne” – vrt. epäonnistumisen sietäminen ‐ Ulkomaisten investointien edistäminen



KasvunKasvun lähteetlähteet jaja elinkeinopolitiikkaelinkeinopolitiikka

TyöpanosTyöpolitiikka

Kasvu
Sääntely & kilpailu

Kasvu
Innovaatiotoiminta

TuottavuusPääomamarkkinat ja
investoinnit

Yritysten kansain‐
välistyminen

Uudet toimialat ja
teknologiat



Arvoketjuissa monia mahdollisuuksia
Jalostusarvo / työtunti

T&K&I

Muotoilu Huolto, ylläpito

Brändäys

Korkean
kustannus-
tason maat

Muotoilu

Proto, pilotti

Tuotannon

Myynti

Markkinointi

Tuotannon
aloittaminen

Jakelu Matalan
kustannus-
tason maat

Massatuotanto

Tuotantoa edeltävä
Aineeton vaihe

Tuotanto
Aineellinen

Tuotannon jälkeinen
Aineeton vaihe

Massatuotanto

Panokset Tuotanto Tuotos



Elinkeinopolitiikan 
haasteet, 
ulottuvuudet

Aiempi ajattelu Uusi täydentävä ajattelu, uudet 
haasteet

Globalisaatio Vientivetoinen kasvu, 
vientimarkkinoiden 
avaaminen tavoitteena

Arvoa  kansantalouteen syntyy myös muussa 
toiminnassa kuin tuotannon viennissä. 
Kansainvälisten arvoverkkojen hallinta 
k lli t kl t id ijkansallisten klustereiden sijaan.

Kilpailukyky Keskeisten toimialojen 
kilpailukyky tärkeää

Kilpailukyky ei riitä, jos toimialojemme 
tuotteille ei ole enää markkinoita. 
Elinkeinorakenteen monipuolistuminen p
välttämätöntä.

Innovaatiot ja 
uusiutuminen

Panostus teknologiseen 
osaamiseen

Kokeilevaa, uudistavaa ja markkinoiden 
reaktiota kuuntelevaa

Työvoima Työvoiman määrä lisääntyy 
jatkuvasti työvoiman 
kysynnän myötä ja 

hd lli t t l k

Työvoiman riittävyys ja laatu talouskasvun 
tekijänä korostuvat

mahdollistaa talouskasvun
Investointien luonne Kiinteiden investointien 

kasvattaminen sekä t&k‐
investointien korostaminen 

Aineettomien investointien merkitys kasvaa 
entisestään. Investointien on edistettävä 
rakennemuutosta. 

Mitä politiikka 
korostaa 

Innovaatioita, investointeja, 
infrastruktuuria, 
energiantuotantoa.

Arvonmuodostuksen hallinta kv arvoketjussa, 
kansainvälisyyttä, kasvuyrittäjyyttä, kilpailua

Huomion kohteena 
oleva keskeinen 
yksikkö

Toimialat, klusterit Kasvuhakuiset yritykset, yhä enemmän myös 
yksilö



ElinkeinopolitiikanElinkeinopolitiikan kulmakivetkulmakivet

1.1. 22Lisätään työpanosta.
Tavoitteena 200 000 uutta

yksityistä työpaikkaa

Lisätään työpanosta.
Tavoitteena 200 000 uutta

yksityistä työpaikkaa

2.
Edistetään tuottavuutta

tukevaa rakennemuutosta

2.
Edistetään tuottavuutta

tukevaa rakennemuutostayksityistä työpaikkaayksityistä työpaikkaa

33 443.
Vahvistetaan kilpailukykyä ja 

toimintaympäristön 

3.
Vahvistetaan kilpailukykyä ja 

toimintaympäristön 

4.
Hyödynnetään globaalin ja 

vihreän talouden

4.
Hyödynnetään globaalin ja 

vihreän talouden

P t j lki t t i it id ht i liä

vetovoimaisuuttavetovoimaisuutta mahdollisuudetmahdollisuudet

Parannetaan julkisten toimenpiteiden yhteispeliä
ja vaikuttavuutta



ElinkeinopolitiikanElinkeinopolitiikan peruslinjaperuslinja (1)(1)

»Työ‐ ja elinkeinopolitiikan yhteiseksi tavoitteeksi
200 000 uutta yksityisrahoitteista työpaikkaa

Lisätään työpanostaLisätään työpanosta

200 000 uutta yksityisrahoitteista työpaikkaa

»Vahvistetaan työ‐ ja elinkeinopolitiikan toimien 
yhteistä suunnittelua tavoitteen saavuttamiksi

»Tavoite saavutettava viimeistään seuraavan
hallituskauden loppuun mennessä 

Edistetään tuottavuuttaEdistetään tuottavuutta

»Tuetaan työntekijöiden ammatillista liikkuvuutta ja 
henkilökohtaista riskinottoa (esim. muutosturva)

» Lisätään kilpailua terveen kilpailun ohjelman avulla

tukevaa rakennemuutostatukevaa rakennemuutosta Luovutaan tehottomista yritystuista, fokus uudistumisen tukemiseen» Luovutaan tehottomista yritystuista, fokus uudistumisen tukemiseen

»Parannetaan aluepolitiikan  ja kansallisen elinkeinopolitiikan 

yhteensovittamista (ml. EAKR  2014‐20)



……ElinkeinopolitiikanElinkeinopolitiikan peruslinjaperuslinja (2)(2)

ja pääomasijoitusten verokannusteet)

»Verotus entistä vahvemmin elinkeinopolitiikan välineeksi 

(yhteisövero, T&K:n, IP‐tulojen ja pääomasijoitusten verokannusteet)

VahvistetaanVahvistetaan
kilpailukykyä ja kilpailukykyä ja 

»Yritysrahoitusmarkkinoiden  toimivuus  varmistettava

toimintaympäristön toimintaympäristön 
vetovoimaisuuttavetovoimaisuutta

Fi l d)

»Rakennetaan valmistavan teollisuuden uudistumisen ”tiekartta” 
ja käynnistetään uuden teollisuuspolitiikan strateginen vuoropuhelu

» Ulk i i i i i i kiihd k i (T Fi l d)Finland)» Ulkomaisten  investointien erityinen kiihdytyskaista (Team Finland)



……ElinkeinopolitiikanElinkeinopolitiikan peruslinjaperuslinja (3)(3)

» Painopiste kansainvälistymällä kasvua hakeviin yrityksiin

HyödynnetäänHyödynnetään
globaalinglobaalin ja ja 

vihreänvihreän taloudentalouden

»Kokeilevuuden ja riskinottovalmiuden lisääminen innovaatiopolitiikassa

mahdollisuudetmahdollisuudet »Nuorten kasvuyritysten  toimintaympäristön vahvistaminen  

»Team Finland – taloudelliset ulkosuhteet ja vienninTeam Finland  taloudelliset ulkosuhteet ja viennin

editäminen



……ElinkeinopolitiikanElinkeinopolitiikan peruslinjaperuslinja (4)(4)
ValtioValtio eiei valitsevalitse voittajiavoittajia muttamutta luoluo edellytyksiäedellytyksiä edelläkävijyydelleedelläkävijyydelleValtioValtio eiei valitsevalitse voittajiavoittajia, , muttamutta luoluo edellytyksiäedellytyksiä edelläkävijyydelleedelläkävijyydelle

» ICT‐rakennemuutoksen kääntäminen uudeksi mahdollisuudeksi

» lk k h kk l l k k hICTICT » Julkisen sektorin hankkeet palvelemaan uusien ratkaisujen kehittämistä

»Pohja uudelle nousulle vahvistamalla pk‐yritysten kasvumahdollisuuksia

UusiutuvaUusiutuva
energiaenergia

»Metsäbiomassan hyödyntämisen ja osaamisen kärkimaaksi

»Tavoitteena vähentää tuontienergiaa, parantaa vaihtotasetta, 
tukea työllisyyttä sekä edistää uusien kasvualojenenergiaenergia tukea työllisyyttä sekä edistää uusien kasvualojen
menestysmahdollisuuksia

CleantechCleantech
LeantechLeantech

»Kotimarkkinareferenssit, pilottihankkeet, smart regulation, julkiset hankinnat

»Kaivosklusterin kehittämiseen suunnitteilla yli 2 mrd. euron
investoinnit. Tavoitteena 4000 uutta yksityisrahoitteistaLeantechLeantech investoinnit. Tavoitteena 4000 uutta yksityisrahoitteista
työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.



www.tem.fiwww.tem.fi


