
Eduskuntavaalit

Kalvoja vaalivaikuttamiseen



Haaste: Mikroyrityksiin syntyy vähän työtä
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Lähde: Tilastokeskus. Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001–2020.

Henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi, pl. maa-, metsä- ja kalatalous. 
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Pienet yritykset, alle 50 h:          +88 350

Keskisuuret yritykset 50–249 h: +68 966 Suuryritykset 250– h:  -7 836 
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Haaste: Yrittäjien määrä kasvaa, mutta työnantajien ei
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Yritysten määrä kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2020. Pl. maa-, metsä- ja kalatalous
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Se on vapaa ja 
vakaa.

Siellä toteutuu 
reilu kilpailu.

Se on osa 
avoimia 

markkinoita.

Siellä ei veroteta 
hengiltä.

Siellä on korkea 
osaaminen.

Se on 
oikeusvaltio, 
jossa ei ole 
korruptiota.

Se kohtelee 
yhdenvertaisesti 

kaikkia.

Siellä on toimivat 
työmarkkinat.

Siellä julkinen 
sektori ei 

tunkeudu joka 
paikkaan.

Siellä on toimiva 
infra.

Siellä palkitaan 
riskinottamisesta.

Siellä pienikin voi 
pärjätä.

Se kantaa 
ylisukupolvista 

vastuuta.

Minkälainen on hyvä maa yrittää?

Siellä on toimivat 

rahoitus-

markkinat.

Siellä saa 

ajoissa apua.



On paljon mittavia huolia

Ukrainan sota Kiihtynyt inflaatio Mittava julkinen velka

Julkisen talouden 

krooninen alijäämä
Ikääntyminen Heikko kasvu

Investointijarrut Sosialismin lisääntyminen
Pienten työnantajien 

ahdinko



Haaste: Yritykset eriarvoisessa asemassa

N. 3000–5000 

yrityksessä 

on luottamusmies. 

Silloin on laajimmat 

sopimisen vapaudet.

Vain muutamissa 

yleissitovan kentän 

yrityksissä on käytössä 

luottamusmiesjärjestelmä.

Ei juurikaan joustoja, 

koska työlainsäädäntö 

on pakottavaa 

oikeutta.

Normaalisitova kenttä
• N. 20 000 yritystä

• Yrityksessä keskimäärin 

45 työntekijää

• Yrityksissä yht. n. 900 000 

työntekijää

Yleissitova kenttä
• N. 50 000 yritystä 

• Yrityksessä keskimäärin 5 työntekijää

• Yrityksissä yhteensä n. 250 000 

työntekijää

”Vapaa kenttä”
• N. 20 000 yritystä

• Yrityksessä keskimäärin 

11 työntekijää

• Yrityksissä yhteensä n. 

220 000 työntekijää

Työehtosopimukset kohtelevat eri aloja eri tavalla.

Yrityskohtainen 

tes-kenttä
• Näitä yrityksiä 

koskevat 

sopimisen 

kiellot. 

• Niissä on usein 

luottamusmies.

Valtakunnalliset työehtosopimukset

eivät koske näitä yrityksiä.

Tätä kenttää koskee 

noin 50 lakeihin kirjattua 

sopimisen kieltoa.



Voiko sopia paikallisesti?





Mitä Suomessa pitäisi tehdä?

Pitää parantaa 

yrittäjyyden olosuhteita

Pitää uudistaa 

työmarkkinat

Pitää lisätä

kilpailua

Pitää sopeuttaa 

julkiset menot tuloihin

Pitää uudistaa 

sosiaaliturvaa

Pitää panostaa

maahanmuuttoon

Pitää tehostaa

eläkejärjestelmää

Pitää purkaa

”sosialismia”

Pitää luoda

kannustimia kasvuun



Mihin Yrittäjät erityisesti vastaa?

1. Kasvu ja osaaminen. Miten Suomeen saadaan kasvua, investointeja, 

työpaikkoja ja työvoimaa?

2. Työmarkkinat. Miten työmarkkinoille saadaan terve tasapaino?

3. Yrittäjyys ja kilpailu. Miten edistää yrittäjyyttä ja reilua kilpailua?

4. Sote. Miten varmistetaan hyvä hoito?

5. Sosiaaliturva. Miten varmistetaan yrittäjälle sosiaaliturva?

6. Verot. Miten varmistetaan kilpailukykyinen ja yrittäjyyteen kannustava verotus?

7. Ilmasto ja liikenne. Miten toteutetaan vastuullista ilmasto- ja liikennepolitiikkaa?

8. Ulkomainen työvoima. Miten Suomeen saadaan lisää ulkomaista työvoimaa?

9. Yritysten kasvu. Miten pienestä yrityksestä saadaan keskisuuri?



Ratkaisu 1: Pitää kasvaa ja uudistaa rakenteita

• Investointialttius Suomeen on ollut alhainen.

• Velkaantumiselle perustuva finanssipolitiikka 

on pitkällä aikavälillä tehotonta.

• Ikärakenteen muutoksen vuoksi velka- ja 

verotaakka uhkaavat kasvaa kohtuuttomiksi, 

jos mitään ei tehdä.

• Rakenteellinen työttömyytemme on korkea.

• Meillä on noin 320000 Suomessa 25-59-

vuotiasta kokonaan työvoiman ulkopuolella.

• Pitää rakentaa reformipaketti, jotta 

investointiaste kääntyy nousuun ja sitä kautta 

potentiaalisen tuotannon taso kasvaa.



• Yritysten ja yrittäjien veroja ei saa kiristää.

• Poukkoilevaa veropolitiikkaa tulee välttää.

• Yhteisöveroaste pidetään kilpailukykyisenä.

• Osinkoveromalli muutetaan nettovarallisuudesta 

riippumattomaksi sisältäen yrittäjäriskin 

huomioivan huojennuksen.

• Yrittäjävähennys on säilytettävä.

• Verotuksen painopisteen siirtoa välilliseen 

verotukseen jatketaan.

Nostoja yrittäjien ehdotuksista



Ratkaisu 2: Työpaikoille reilu sopimisen vapaus

• Pienissä yrityksissä työilmapiiri on parhaimmillaan ja asioita voidaan sopia reilusti 

työntekijöiden ja työnantajien kesken. 

• Työllistämisen kynnys on Suomessa kuitenkin edelleen liian korkea. Siksi 

Suomessa tarvitaan rohkeutta luopua vanhoista työmarkkinarakenteista. 

• Ansiotyön tekemisessä on kuluneiden 50 vuoden aikana tapahtunut huomattava 

muutos. Työmarkkinoiden rakenteita ei ole uudistettu koskaan.

• Sopimisen kiellot estävät sopimista erityisesti järjestäytymättömissä yrityksissä, 

jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella tai toimivat 

aloilla, joilla ei ole työehtosopimusta. Tällaisia työnantajia on yli 80 prosenttia 

työnantajayrityksistä ja määrä on kasvussa. 



• Annetaan työpaikoille lisää sopimisen vapautta.

• Tehdään lainsäädäntömuutoksia, jotka helpottavat 

työllistämistä

• Määräaikaisten sopimusten joustavampi käyttö

• Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen

• Sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentäminen

• Pärjääminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää 

korkeaa toimitusvarmuutta, mikä edellyttää nykyistä 

parempaa työrauhaa.

• Poliittisia lakkoja on oleellisesti rajattava, seurauksia 

laittomista lakoista on kiristettävä ja suhteettomat 

tukilakot kiellettävä

Nostoja yrittäjien ehdotuksista



Ratkaisu 3: Kasvua reilulla kilpailulla ja sujuvalla 

sääntelyllä

• Keskeistä on oivaltaa, että yritykset toimivat kansainvälisessä kilpailussa ja vain 

kannattava yritys voi työllistää.

• Yritysten byrokratiassa on edelleen karsimisen varaa. Esimerkiksi pienimmät 

mikroyritykset tulisi jättää hallinnollisen velvoitteen ulkopuolelle, jos se on 

peruste.

• Sen vuoksi on tehtävä laadukasta lainsäädäntöä ts. arvioitava esitettävän 

sääntelyn yritysvaikutukset huolellisesti.

• Nyt julkisen sektorin kilpailutuksessa on keskimäärin vain kaksi osallistujaa. 

Kolmasosa hankinnoista tehdään jo ilman kilpailutusta veronmaksamien 

omistamilta omilta sidosyksikköyhtiöiltä. Avataan markkinat yrityksille!



Nostoja yrittäjien ehdotuksista

• Vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa.
• Yksi yhdestä –työkalu käyttöön

• Pk-yritystesti ja mikroyrityspoikkeus

• Nopeutetaan kaavoitusta ja säädetään lupien 

enimmäiskäsittelyajat.

• Konkurssit ja maksuvaikeudet eivät saa olla este 

uudelle yrittäjyydelle.

• Avataan julkisen sektorin ostot reilulle kilpailulle.

• Jaetaan julkiset kilpailutukset osiin, 

jotta pk-yritykset voivat niihin osallistua.



Ratkaisu 3: Sote-yrittäjät tarjoamaan palveluita

• Hyvinvointialueiden tulisi panostaa oman toimintansa tehostamiseen sekä 

arvioida oman palvelutuotantonsa kustannuksia ja laatua, eikä vaatia jo 

käynnistysvaiheessa lisärah

• Tavoitteemme on hyvin yksinkertainen. Tehdään yhdessä suomalaisille maailman 

parhaat hyvinvointipalvelut. Yritykset tarjoavat lisää resursseja ja osaamista 

suomalaiseen terveydenhuoltoon. 



• Toteutetaan sote-uudistuksen korjauspaketti.

• Hyvinvointialueen on hankittava laajasti palveluita alan yrityksiltä

• Ostopalvelut, palvelusetelit ja kumppanuudet.

• Hankinnat pitää jakaa osiin, jotta pienet sote-yrittäjät voivat jättää 

niihin tarjouksen.

• Palvelusetelin arvo on määriteltävä sellaiseksi, että se 

mahdollistaa käyttäjälleen palvelun saamisen julkisen sektorin 

asiakasmaksulla.

• Hyvinvointialueille on säädettävä velvollisuus laskea julkisesti 

omistetun tuotannon yksikkökustannukset ja julkistaa ne.

Yrittäjien ratkaisuehdotuksia



Ratkaisu 4: Sosiaaliturva kannustaa työhön

• 2000-luvun työelämän yksi suuri muutos on se, että yrittäjiä on entistä enemmän 

ja yrittäjyys on monipuolisempaa.

• Yhä useampi on ainakin osan työurastaan myös yrittäjä.

• Moni on välillä yrittäjä ja välillä työntekijä. Osa on yrittäjä palkkatyön ohessa.

• Silti ansiosidonnaista turvaa ei voi kerryttää vakuuttamalla samaan aikaan sekä 

yrittäjätyötä että työntekijätyötä.

• Yrittäjän toimeentulo ei ole itsestäänselvyys. Siksi on perusteltua, että yrittäjällä 

on enemmän vapauksia sosiaaliturvansa järjestämisessä kuin työsuhteisella 

henkilöllä, jolle palkka on työsopimuksella turvattu. 

• Sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että se kannustaa aina 

ottamaan vastaan työtä tai yrittämään.



• Lyhennetään ja porrastetaan ansiosidonnainen 

työttömyysturva ja muutetaan se universaaliksi.

• Kerrytetään ansioturvaa yhtäaikaisesti 

yrittäjyydellä ja työntekijänä.

• Yrittäjän perheenjäsen oikeudenmukaiseen 

asemaan.

• Sosiaalivakuutusjärjestelmän hallintoa pitää 

uudistaa.

• Sivukuluja voidaan alentaa tehostamalla 

eläkejärjestelmää. 

Nostoja yrittäjien ehdotuksista



• Yrittäjät ovat aina kantaneet vastuuta yhteiskunnasta työllistämällä itsensä ja muita. 

• Vastuulliset yritykset vauhdittavat vihreää siirtymää ja luovat uusia kestäviä 

toimintatapoja. 

• Vahvasti tutkintoihin suuntautunut koulutusjärjestelmä ei ole kovin joustava tuottamaan 

nopean rakennemuutoksen edellyttämiä uusia valmiuksia. 

• Koulutuksen uudet muodot syntyvät parhaiten rohkeiden kokeilujen kautta.

• Lähes 75 prosenttia yrityksistä kertoo kärsivänsä pahasta osaavan työvoiman pulasta. 

Suomessa on samanaikaisesti työttömänä tai lomautettuna 300 000 henkilöä. Yritysten 

ja oppilaitosten välille tarvitaan nopeasti tiiviimpää yhteistyötä. 

• Mitä korkeampi osaamisen taso on, sitä enemmän saadaan irti tutkimus- ja 

kehitysinvestoinneista. Kohdentamalla julkista panosta TKI-toimintaan 

luodaan yrityksille aidot ja merkittävät kannusteet innovaatiotoiminnan 

harjoittamiseen. 

Ratkaisu 5: Osaamista ja investointeja



• Markkinoidaan Suomea työnteko- ja 

opiskelumaana.

• Edistetään työperäistä maahanmuuttoa.

• Kohdennetaan panostuksia varhaiskasvatukseen 

ja perusopetukseen.

• Huippukoulutusta joka puolella Suomea.

• Jatketaan ammatillisen koulutuksen uudistamista.

• Lisätään oppisopimuskoulutuksen 

mahdollisuuksia varsinkin nuorille.

Nostoja yrittäjien ehdotuksista



• Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus ja luonnonmonimuotoisuuden 

heikkeneminen ovat vakava uhka hyvinvoinnille ja yritysten toimintaympäristölle.

• Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kiertotalous muokkaavat markkinoita. Tämä 

vaikuttaa laajasti myös yrittäjiin.

• Yrittäjillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja kiertotalouden 

edistäjänä. 

• Yritykset kehittävät puhtaita ratkaisuja ja teknologiaa sekä ottavat käyttöön 

ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. 

• Ympäristöpolitiikassa tulee huomioida kustannustehokkuus. Näin aiheutetaan 

kansantaloudelle mahdollisimman vähän kuluja ja siten turvataan 

myös yritysten toimintaedellytyksiä. 

Ratkaisu 6: Yritykset ilmastotoimiin



Nostoja yrittäjien ehdotuksista

• Markkinaehtoiset ratkaisut keskiössä.

• Liikenteessä päästövähennyksiä kilpailukykyä 

säilyttäen.

• Edistetään kiertotalouden ratkaisuja.

• Yrittäjävetoisilla energiaratkaisuilla kohti 

vähäpäästöistä tulevaisuutta.



• Kasvu syntyy ihmisten tahdosta muuttaa maailmaa ja auttaa kotiseutuaan. 

Tarvitaan johtajuutta, historian vahvuuksista ponnistamista ja vahvaa yrittäjyyttä. 

Yrittäjyys luo elinvoimaa joka puolella Suomea.

• Suomessa pitää olla maailmanluokan osaamiskeskittymiä, jotka ovat tiukasti 

kiinni jatkuvasti uudistuvan globaalin talouden virroissa ja verkostoissa.

• Samalla kuitenkin teknologinen kehitys ja uudet ideat luovat uudenlaisia 

mahdollisuuksia aluekehitykseen. Esimerkiksi koronaepidemia on tuonut etätyön 

mahdollisuudet uuteen valoon.

• Suomen julkinen sektori on kaikilla mittareilla mitattuna yksi Länsi-Euroopan 

suurimmista ja meillä aivan liian suuri osa kansantalouden arvonlisästä 

suuntautuu tehottomasti.

• Ylisuuri julkinen sektori nakertaa hyvinvointivaltion olemassaolon 

mahdollisuutta ja vie pohjaa kansantalouden vaurastumiselta.

Ratkaisu 7: Elinkeinopolitiikalla elinvoimaa



• Julkinen sektori keskittyy ydintoimintoihinsa.

• Uusissa elinvoimakunnissa

Avataan julkisen hankinnat ja kuntien tukipalvelut aidolle kilpailulle.

Tehostetaan työvoimapalveluja ja huolehditaan elinvoimapalveluista.

• Hyvinvointialueilla

Toteutetaan sote-uudistuksen korjauspaketti.

Avataan hyvinvointialueiden tukipalvelut aidolle kilpailulle.

Avataan hankintoja ja estetään in house -yhtiöiden markkinahäiriköinti.

• Positiivisen aluekehityksen turvaamiseksi

Yritykset tarvitsevat nopeita yhteyksiä maailmalle.

Suomen sisäisiä liikennejärjestelmiä pitää kehittää strategisesti.

Omistajanvaihdospalvelusta valtakunnallinen elinkeinoelämän kanssa.

Nostoja yrittäjien ehdotuksista



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.

Ratkaisuja: Yrittäjien rakennereformien Top10-lista
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