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Yrittäjien ratkaisuja
tuleville päättäjille
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Y R I T T Ä J Ä TA R I N O I TA S U O M E S TA , O S A 1

”Irlannin elintarviketeollisuuden
vienti on kymmenkertainen
verrattuna Suomeen.
Minusta on hienoa leipoa leipää suomalaiseen makuun. Ideoimme myös
paljon uutta ja usein saamme positiivisia kädenheilahduksia ja kommentteja esimerkiksi meidän uusista luomutuotteistamme. Toki aina välillä
tulee myös kritiikkiä ja kaikki kokeilut eivät onnistu, mutta sellaista on yrittäjyys. Itse asiassa olemme uusilla tuotteilla aloittamassa myös vientiä.
Haluamme siten luoda uutta työtä Suomeen.
Itse asiassa olisi mahtavaa, jos voisimme miettiä enemmänkin uusia
tuotteita vientiin. Kuulin juuri irlantilaiselta kollegaltani, että heillä elintarviketeollisuuden vienti on kymmenkertainen verrattuna Suomeen. En
usko, että kyse on vain irlantilaisten geeneistä. Mutta tuotekehitys on aina
kallista ja riskialtista, ja en oikein uskalla riskeerata kaikkea, koska sitten
menevät pesuveden mukana myös nykyiset työpaikat. Mitä jos keräisin
sopivan yritysryhmän ja valtio tulisi vähän jakamaan riskiä kanssamme?
Kysyit, mitkä asiat hidastavat meitä. Yksi on epävarmuus tulevasta. Yrittäjän pitää olla aina tarkka eurojen suhteen, ja toivoisin, että valtio vahtisi
myös meidän yhteisiä varojamme tarkasti. Hitsi, nyt valtio on velkaa jo
150 miljardia euroa. Mulla on nelihenkinen perhe. Me siis olemme 100 000
euroa velkaa. Kyllä minä mietin, mistä rahat valtion velan lyhennyksiin otetaan. Nostetaanko yrittäjän verotusta? Älkää nyt hyvä hallitus poukkoilko
sen verotuksen osalta.
Toiseksi kyllä minä mietin sitä, että mistä ihmeestä saan uusia työkavereita
yritykseeni. Eipä ole paljon porukkaa kolkutellut ovella, vaikka olen kaikille
kertonut, että täällä on tekijälle töitä. Ikävä tässä sanoa, että monet maahanmuuttajat ovat varsin työteliästä porukkaa verrattuna ovesta sisään
tulleisiin suomalaisiin. Kyllä tekevien käsien maahantuloa pitää helpottaa
ja saada useammat suomalaiset taas arvostamaan työtä ja tekemistä. Ja
muistakaa, älkää kiristäkö myöskään työntekijöiden verotusta.”
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Sisulla ja
sitkeydellä
Yrittäjähenki kasvun, investointien
ja työelämän moottorina
SUOMI MENESTYY, jos Suomen yritykset menestyvät. Menestyvät yrit-

täjät luovat työtä ja kasvua. Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten
kasvun kautta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen
verotuksen.
Jotta julkinen talous saadaan tasapainoon, tarvitaan vahvempaa kasvua, uskallusta leikata menoja ja rohkeutta tehdä rakenteellisia uudistuksia. Ratkaisuilla on kiire, sillä Suomi ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee.
Kasvava julkinen velka on yritysten investointeja vähentävä tekijä. Velkaantuminen huolestuttaa laajalti yrittäjiä. Hallitus peri aloittaessaan
106 miljardia euroa valtionvelkaa. Tällä kaudella velkataakka lisääntyi
noin 40 miljardilla eurolla.
Mitä enemmän velkaannumme, sitä vähemmän on liikkumavaraa ja
mahdollisuuksia alentaa tulevaisuudessa työn ja yrittämisen verotusta.
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Mitä korkeampi julkinen velka meillä on, sitä suurempi osa
verovaroista menee velan hoitoon. Tämä on talouskasvulle haitallista, kun rahat valuvat velkarasituksen maksuun.
Siksi velkaantumiselle on saatava piste.
Yrittäjät esittää, että seuraavan hallituksen on aloitettava julkisen talouden vakauttaminen välittömästi 700–800
miljoonan euron vuotuisilla sopeutustoimilla.
Työllisyyden vahvistaminen on tärkeä terveelle julkiselle taloudelle ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiselle.
Seuraavan hallituksen on siirryttävä suhdannepolitiikasta
rakenteiden uudistamiseen, jotta Suomeen investoidaan,
pääomakanta lisääntyy ja tuotannon taso nousee.
Yrittäjien mielestä verotuksen keventäminen, eläkevakuutusmaksujen alentaminen ja yritysten hallinnollisen
taakan vähentäminen olisivat parhaimmat keinot yritysten
kasvun edistämiseksi (Yrittäjägallup 10/2022).

Verotus yrittäjyyttä ja
riskinottoa kannustamaan
Suomen verotuksen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyistä, omistajuuteen kannustavaa, riskinotosta palkitsevaa sekä ennakoitavaa, johdonmukaista ja luotettavaa.
Verotuksessa on varmistettava, että yritysten toimintaympäristö pysyy ennakoitavana ja vakaana: poukkoilevaa veropolitiikkaa tulee välttää. Yritystoimintaan kannustava verotus houkuttelee yhä useampaa valitsemaan
yrittäjyyden sekä yrityksiä työllistämään ja investoimaan.
Tuloksena on vahvempi talouskasvu.

Yrittäjien ratkaisut verotukseen:
• Yritysten verotusta ei kiristetä.
• Vältetään poukkoilevaa veropolitiikkaa. Yritysverotus säilytetään ennakoitavana ja vakaana
• Yhteisöveroaste ja yhteisöverojärjestelmä pidetään kansainvälisesti kilpailukykyisenä.

• Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoveromalli
muutetaan yrittäjäriskiä paremmin kompensoivaksi luopumalla nettovarasidonnaisuudesta.
Osingon yrittäjähuojennus säilytetään ja jatkossa
veronalainen osuus verotetaan aina pääomatulona. Ansiotulona verotettavasta osingosta luovutaan.
• Yrittäjävähennys säilytetään.
• Pääomatuloveron progressiosta luovutaan. Jatkossa pääomatuloveroprosentti on 30.
• Listattujen yhtiöiden osinkoverotus pidetään
ennallaan.
• Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään ja palataan vuoden 2011 tasolle.
• Ansiotulojen verotusta kevennetään kaikissa
tuloluokissa.
• Osinkoveromalli muutetaan nettovarallisuudesta
riippumattomaksi.

Kotimaista omistajuutta tuetaan,
suomalaisia kannustetaan
kansankapitalismiin
Yhä useampi suomalainen on ryhtynyt sijoittamaan.
Sijoittamisen tuoma vaurastumisen mahdollisuus kuuluu
kaikille. Tärkeä väline kansankapitalismin edistämisessä
on osakesäästötili, jonka ylärajaa pitää nostaa seuraavalla
vaalikaudella.
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Korjataan työvoimapula ja
investointivaje
Lähes 75 prosenttia yrityksistä kertoo kärsivänsä osaavan
työvoiman pulasta.
Vastuullisuus ja ympäristöasiat edellyttävät vahvaa ja
uudenlaista osaamista yrityksissämme jatkossa. Koulutustason kehitys ei ole Suomessa viime vuosina vastannut
muiden kehittyneimpien maiden vauhtia.
• Tiivistetään yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä.
• Parannetaan nuorten oppisopimuskoulutuksen
houkuttelevuutta työnantajille porrastamalla oppisopimusajan palkkaus vastaamaan opiskelijan
osaamisen kehittymistä. Toteutetaan porrastus
työehtosopimuksia, lainsäädäntöä tai palkkatukea
kehittämällä.
• Rakennetaan tehokas täydennys- ja uudelleenkoulutusjärjestelmä.
• Jatketaan ammatillisen koulutuksen uudistamista.
• Panostetaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Osaamisjärjestelmän on tarjottava enemmän haasteita nopeasti eteneville ja ehkäistävä
tehokkaammin syrjäytymistä.

• Panostetaan yrittäjyyskasvatukseen ja yritysten
jatkajien eli uusien omistajien koulutukseen.
• Parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia
henkilöstön kehittämiseen. Esimerkiksi jatkuvan
oppimisen uudistuksen toimeenpanossa on kohdennettava panostuksia pk-yritysten tarpeisiin.

Suomi panostaa yritysten
kehittymiseen huolestuttavan vähän
Mitä korkeampi osaamisen taso on, sitä enemmän saadaan irti tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Kohdentamalla julkista panosta TKI-toimintaan luodaan yrityksille
aidot ja merkittävät kannusteet innovaatiotoimintaan.
Menestyvien yrityksien on kehitettävä tulevaisuudessa
prosesseja, tuotteita tai palveluita vastatakseen ilmastonmuutoksen ja ympäristövastuun vaatimuksiin.
Verrokkimaihin nähden Suomi panostaa yritysten kehittymiseen huolestuttavan vähän. On aika tehdä rytminvaihdos. Uuden hallituksen on saatettava julkiset tutkimus- ja
kehittämistoiminnan panostukset kasvu-uralle sekä kannustettava tuin ja verovähennyksin myös pk-yrityksiä lisäämään t&k-investointeja.
• Varmistetaan pitkäjänteisellä valtiontalouden
suunnittelulla, että julkiset tutkimus- ja kehittä-

mistoiminnan panostukset kasvavat vähintään
200 miljoonalla eurolla vuodessa.
• Otetaan käyttöön pysyvä ja laaja tutkimuksen ja
kehittämisen verokannustin.
• Päivitetään korkeakoulujen rahoitusmalleja siten,
että ne palkitsevat nykyistä enemmän pk-yritysten
kanssa tehtävästä tutkimuksesta ja kehittämisestä.

Edistetään työ- ja koulutusperäistä
maahanmuuttoa
Työperäistä maahantuloa pitää helpottaa, prosesseja
yksinkertaistaa ja merkittävästi nopeuttaa. Laki kaipaa
remonttia ja virtaviivaistamista.
Ulkomaalaisen työvoiman osalta pitäisi siirtyä enemmän jälkivalvontaan. Maahantulo pitää tehdä helpommaksi, mutta vastaavasti on varmistettava, että jos oleskeluluvan edellytykset eivät täyty, myös maasta poistaminen on
tehokasta ja toimivaa. Tämä mahdollistaisi myös joustavammat siirtymiset eri lupamuodoista toiseen.

Vauhditetaan pk-yritysten
digitalisaatiota
Digitaalisuus on ollut paitsi puskuri poikkeusajan iskuja
vastaan myös ponnahduslauta kasvuun. Pk-yritysten
edellytyksiä ottaa käyttöön uutta teknologiaa mahdollisimman tuottavasti on parannettava. Näin varmistetaan,
että Suomi on valmiimpi digivihreään murrokseen.

Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä
kasvun luomiseksi:
1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen.
Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.
2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta.
Tehdään ennakoivaa ja vakaata veropolitiikkaa.

Parannetaan yrityksille suunnattuja
digitaalisia viranomaispalveluja

3. Toteutetaan rohkeita uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja.

Viranomaisvelvoitteista on aiheuduttava yrityksille
mahdollisimman vähän vaivaa. Yrittäjän on voitava hoitaa
asiansa verkossa ajasta ja paikasta riippumatta, ja hallinnon on tehtävä päätökset ripeästi. Hallinnollisten raja-aitojen täytyy olla huomaamattomia.
Keskeisiin liiketoimintatilanteisiin, kuten työntekijän
palkkaamiseen tai investointipäätöksiin, liittyvien digipalveluiden on muodostettava yhtenäinen ja ennakoiva kokonaisuus. Yrittäjälle on oltava tarjolla tarpeen vaatiessa tukea digitaalisten palveluiden ja välineiden käyttöön.

4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan
mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen.
5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen
investointeja pk-yrityksissä.
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