
Yrittäjyys on kasvun  
ja investointien ydin

Riman nostaminen koskee kaikkia: julkista sektoria, päättäjiä, yrityksiä ja työntekijöitä.  
”Nostetaan rimaa” on Yrittäjien teema eduskuntavaaleissa 2023. 

Päättäjille tämä tarkoittaa sitä, että julkinen talous on laitettava kuntoon, julkisen sektorin on keskityttävä ydin- 
tehtäviinsä, tehtävä ne aiempaa paremmin, jätettävä yrityksille tilaa kasvaa ja annettava niille tasavertainen 
mahdollisuus tuottaa julkisia palveluja. 

Nostetaan rimaa -eduskuntavaaliohjelmassa esitetyillä keinoilla varmistamme, että Suomen talous toipuu korona- 
kriisin ja sodan aiheuttamasta velkalastista, kasvaa kestävästi, työllisyys vahvistuu ja hyvinvointiyhteiskunnan  
perusta lujittuu. Yrittäjyys on Suomen tukijalka. Nostetaan rimaa -ohjelman tavoitteena on helpottaa yrittämistä  
ja työllistämistä. Lue lisää: nostetaanrimaa.fi! 

Suomen Yrittäjien ratkaisuja: 
• Aloitetaan välittömästi julkisen talouden vakautta-
mistoimet. Tämä tarkoittaa valtion, kuntien ja hyvin-
vointialueiden menojen tarkastelua ja leikkaamista. 

Verotus yrittäjyyttä ja  
riskinottoa kannustamaan 

• Yritysten ja yrittäjien veroja ei saa kiristää.  

• Yhteisöveroaste pidetään kilpailukykyisenä. 

• Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoveromalli 

muutetaan nettovarallisuudesta riippumattomaksi 

sisältäen yrittäjäriskin huomioivan huojennuksen. 

• Yrittäjävähennys säilytetään. 

• Verotuksen painopisteen siirtoa välilliseen vero- 

tukseen jatketaan. 

Vain tehty työ on tärkeää – työpaikoille  
reilu sopimisen vapaus  
• Annetaan työpaikoille lisää sopimisen vapautta 
purkamalla lainsäädännön esteet. 

• Tehdään lainsäädäntömuutoksia, jotka helpottavat 
työllistämistä. 

• Kiristetään seurauksia laittomista lakoista ja  
kielletään suhteettomat tukilakot. 

• Edistetään työperäistä maahanmuuttoa  
muun muassa poistamalla tarveharkinta. 

http://nostetaanrimaa.fi


Sujuva yrittäjyys ja reilu kilpailu

• Arvioidaan yhä huolellisemmin lainsäädäntö- 

muutosten vaikutukset yrityksiin. 

• Helpotetaan mahdollisuutta aloittaa yritystoiminta 

uudelleen epäonnistumisen jälkeen. 

• Nopeutetaan riita-asioiden käsittelyä tuomio- 

istuimissa, parannetaan kilpailuneuvontaa ja  

valvotaan maksuehtosääntelyn noudattamista. 

• Jaetaan julkiset hankinnat osiin, jotta pk-yritykset 

voivat niihin osallistua. 

• Otetaan pk-yritykset mukaan sote-uudistukseen 

tarjoamaan palveluita ja osaamista suomalaisille. 

Tämä onnistuu palveluseteleillä ja hankinnoilla. 

Sosiaaliturva kannustaa työhön 
• Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnainen 
työttömyysturva ja muutetaan se universaaliksi. 

• Yrittäjän eläkejärjestelmä (yel) uudistetaan  
joustavuuden ja yrittäjän vapauden lisäämiseksi. 

#nostetaanrimaa    #eduskuntavaalit2023    #yrittäjät

Ratkaisuja: Yrittäjien rakennereformien Top10-lista 
 
1. Uudistetaan sosiaaliturvaa niin, että se kannustaa ottamaan vastaan työtä.  

2. Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva ja  
otetaan käyttöön yleinen ansioturva.  

3. Alennetaan sivukuluja tehostamalla eläkejärjestelmää ja keventämällä vakavaraisuussääntelyä.  

4. Lisätään paikallista sopimista poistamalla sopimisen kiellot ja antamalla toisin sopimisen oikeus.  

5. Autetaan työllistämistä helpottamalla määräaikaisten työsopimuksia ja henkilöperusteista 
irtisanomista sekä lyhentämällä sairauspäivärahan omavastuuaikaa kolmeen päivään.  

6. Rajataan poliittisia lakkoja, kielletään suhteettomat tukilakot ja kiristetään seuraamuksia  
laittomista lakoista.  

7. Edistetään työperäistä maahanmuuttoa mm. poistamalla tarveharkinta.  

8. Lisätään oppisopimuksia alentamalla oppisopimusten alkuajan palkkoja ja lisäämällä  
koulutuskorvauksia työnantajille.  

9. Toteutetaan monituottajuutta ja valinnanvapautta edistävä sote-uudistuksen korjaussarja.  

10. Säädetään lupien enimmäiskäsittelyajat ja nopeutetaan  
kaavoitusta  investointien vauhdittamiseksi. 

Lue lisää: nostetaanrimaa.fi

http://nostetaanrimaa.fi

