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Hallitus jatkaa maamme puolueettomuusasemaa lujittavaa ulkopolitiikkaa jo tulee tinkimättömästi
seuraamaan sotienjälkeistä ulkopoliittista linjaamme, joka rakentuu hyviin suhteisiin kaikkien
maiden, mutta erityisesti Neuvostoliiton ja skandinaavisten naapurimaiden kanssa. Hallitus pyrkii
edistämään rauhanomaista kehitystä kansainvälisessä elämässä yleensä ja Pohjois-Euroopassa
erityisesti.

Nojatessaan eduskunnan enemmistöön hallitus haluaa tasoittaa eri kansalaisryhmien välisiä
ristiriitoja ja siten eristää viime aikoina tapahtunutta poliittisten olojen rauhoittumista. Hallitus
pitää erityisesti huolta siitä, että heikommassa asemassa oleva palkansaaja- ja pienviljelijäväestö
tuntisi elämänsä turvatuksi ja pääsisi lisääntyvässä määrin osalliseksi maamme taloudellisen,
sosiaalisen ja sivistyksellisen hyvinvoinnin kasvusta.

Hallitus suhtautuu myönteisesti maamme ruotsinkielisen väestöosan oikeudenmukaisiin
erityistarpeisiin. Tärkein lähiajan talouspoliittinen tehtävä on tuotantotoiminnan suotuisasta
jatkumisesta huolehtiminen suhdannepoliittisen tilanteen mahdollisesta vaikeutumisesta
huolimatta. Erityisen välttämättömänä hallitus pitää nykyisen täystyöllisyyden säilyttämistä.

Hallitus seuraa tarkoin Euroopassa tapahtuvaa kauppapoliittista kehitystä ja pyrkii turvaamaan
maamme ulkomaankaupan häiriintymättömän jatkumisen kaikkien kauppakumppaniemme kanssa.
Hallitus vaikuttaa omalta osaltaan siihen, että työmarkkinajärjestöjen kesken solmituissa
työehtosopimuksissa työntekijät ja toimihenkilöt saavat tuotannon ja tuottavuuden kasvun,
yritysten kilpailukyvyn ja muiden taloudellisten mahdollisuuksien edellyttämissä rajoissa heille
kansantulon kasvusta kuuluvan oikeudenmukaisen osan.

Hallitus ryhtyy erityistoimenpiteisiin hintatason säilyttämiseksi vakaana ja mikäli hintatasossa
tapahtuu kohoamista, ryhdytään toimenpiteisiin korotusten tasoittamiseksi.

Hallitus tulee ryhtymään toimenpiteisiin maatalousväestön toimeentulon lakisääteisen turvan
vakinaistamiseksi. Ottaen huomioon metsäteollisuutemme laajentumisen aiheuttaman puuraaka-
aineen lisääntyvän tarpeen pyrkii hallitus tehokkaasti tukemaan metsiemme tuottoa lisääviä
toimenpiteitä. Hallitus kiinnittää vakavaa huomiota metsätyöntekijöiden palkkaus- ja muiden
työolojen sekä ammattikoulutuksen parantamiseen. Hallitus tulee jatkamaan ja tehostamaan
asutuspoliittista uudistustyötä.

Viime vuosien aktiivista teollistamispolitiikkaa jatketaan yhtenäisen teollistamissuunnitelman
pohjalta Tällöin otetaan erikoisesti huomioon vajaatyöllisyysalueiden teollistamisen tarve.

Hallitus jatkaa sosiaalista uudistustyötä laajentamalla sosiaalivakuutuksen piiriä. Tässä työssä
otetaan huomioon tasapuolisesti kaikki kansalaispiirit ja erityisesti kohdistetaan sosiaalisen turvan
lisääminen heikommassa asemassa olevaan väestöön.

Erityistä huolenpitoa hallitus tulee kohdistamaan vajaatyöllisyys-, rajaseutu- ja saaristoalueiden
olojen kohentamiseen.

Hallitus kiinnittää erityistä huomiota kansallisen kulttuurimme vaalimiseen ottaen tasapuolisesti
huomioon valtakunnan eri osien samoin kuin eri kieliryhmiin kuuluvien tarpeet. Hallitus pitää



tärkeänä koululaitoksen uudistamista, pyrkii tehokkaasti edistämään tieteellistä tutkimustyötä ja
korkeakouluopetusta sekä tukemaan ja kehittämään taidetta.

Ohjelmansa toteuttamiseksi hallitus odottaa tukea eduskunnalta, jonka kanssa hallitus pyrkii
läheiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Hallitus toivoo saavansa työlleen myös kaikkien
kansalaisten tuen. Näin voimat yhteen kooten voimme vahvistaa maamme asemaa nykyisessä
epävakaassa kansainvälisessä tilanteessa ja edistämme kansamme kaikkien piirien turvallisuutta ja
hyvinvointia.


