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Yrittäjien ehdotuksia elvytys- ja rakennepakettiin
Koronakriisin selättäminen, talouden jälleenrakentaminen sekä työllisyyden
ja tuottavuuden vahvistaminen vaativat rakenteellisia uudistuksia, jotka
edellyttävät poliittisia päätöksiä. Hallitusohjelmaa ei ole muutettu koronapandemian vuoksi, mutta on selvää, että se aiheuttaa tarpeen tarkastella hallitusohjelmaa uudelleen. Hallituksen on pidettävä kiinni tavoitteestaan vahvistaa työllisyysastetta, tuottavuutta ja julkisen talouden tasapainoa
sekä pienentää kestävyysvajetta.

Suomen Yrittäjät esittää hallitukselle seuraavia toimenpiteitä:
1. Jatketaan määräaikaisten työlainsäädäntömuutosten voimassaoloaikaa
vuoden 2020 loppuun. Toteutetaan muutokset lainsäädännöllisesti niin,
ettei niiden soveltaminen ole riippuvainen työehtosopimusten määräyksistä.
2. Sallitaan lomautuksen siirtäminen, väliaikainen keskeyttäminen sekä
päättäminen nykyistä joustavammin.
3. Nostetaan yt-lain soveltamisala 50 työntekijään.
4. Helpotetaan määräaikaisia työsopimuksia mahdollistamalla perusteeksi
taloustilanteen epävarmuus.
5. Sallitaan määräajaksi kaikille yrityksille mahdollisuus sopia työntekijöiden kanssa työehtosopimusten määräyksistä poiketen pakottavan lainsäädännön rajoissa.
6. Jatketaan vuoden 2020 loppuun määräaikaista lainsäädäntöä, jolla on
mahdollistettu yrittäjälle oikeus työmarkkinatukeen ilman, että yritystoiminta on lopetettava.
7. Toteutetaan yhdenvertaisuutta lisäävä ansioturvareformi, jotta kaikki
työttömyysvakuutusmaksuja maksavat pääsevät ansiosidonnaisen työttömyysetuuden piiriin.
8. Muutetaan kesällä 2019 asetettujen ns. työllisyystyöryhmien toimeksiantoja ja tehostetaan ryhmien ohjausta siten, että niiden työ fokusoituu
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sellaisten ehdotusten valmisteluun, jotka tukevat koronakriisistä selviytymistä, lisäävät työllisyyttä, vahvistavat työn kysyntää, helpottavat työllistämistä ja tukevat yritysten kilpailukyvyn parantamista.
9. Varmistetaan perintäkuluja, trattaa sekä yrityksille tarjottavien pikavippien korkokattoa koskevilla säännösmuutoksilla se, että yritysten väliaikaiset maksuvaikeudet eivät johda syvempiin maksuvaikeuksiin eikä
maksuhäiriömerkintöihin.
10. Aloitetaan valmistelu, jolla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen tallennusaikoja ja säädetään yrittäjälle oikeus saada peruspalveluja, kuten
pankki-, vakuutus- sekä tietoliikennepalveluita, joita tarvitaan elinkeinon
harjoittamiseen yritystoiminnan epäonnistumisen jälkeen.
11. Nostetaan arvonlisävelvollisen toiminnan raja 20 000 euroon ja liukuen
poistuvan alarajahuojennuksen yläraja 50 000 euroon. Kotitalousvähennyksen maksimi on nostettava takaisin 2400 euroon ja vähennysprosentti 50:een. Yritysten ja yrittäjien verotusta ei saa kiristää.
12. Varmistetaan, että lainsäädäntöhankkeissa luodaan edellytykset uudelle yritystoiminnalle, monipuoliselle tuotantorakenteelle, toimivalle kilpailulle ja työllisyyden kasvulle. Pidättäydytään kaikista sellaisista lainsäädäntömuutoksista, jotka vaikeuttavat mainittujen tavoitteiden saavuttamista. (Esimerkiksi jätelain kuljetusjärjestelmään ehdotetut muutokset,
jotka keskittävät markkinoita, ja työsuhteiden kilpailukieltosopimuksia
koskevat ehdotukset, jotka ainoastaan lisäävät lain mukaan toimivien
yritysten kustannuksia. Myös kansallisessa hankintastrategiassa ja hankintalain muutosaikeissa tulee välttää linjauksia, jotka heikentävät pkyritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin.)

