
Företagande är kärnan  
i tillväxt och investering

Att höja ribban berör alla: den offentliga sektorn, beslutsfattarna, företagen och arbetstagarna. 
”Nostetaan rimaa” (Vi höjer ribban) är Företagarnas tema i riksdagsvalet 2023. 

För beslutsfattarna betyder temat att de offentliga finanserna måste fås i skick, den offentliga sektorn ska koncen-
trera sig på sina kärnuppgifter och utföra dem bättre än tidigare. Det måste skapas utrymme för företagen att växa 
och de ska ges en jämlik möjlighet att producera offentliga tjänster.

Med metoderna som presenteras i riksdagsvalsprogrammet Nostetaan rimaa säkerställer vi att Finlands ekonomi 
återhämtar sig från den skuldbörda som orsakats av coronakrisen och krig, att ekonomin växer på ett hållbart sätt, 
att sysselsättningen stärks och att välfärdssamhällets grund blir starkare. Företagandet är Finlands stöttepelare. 
Programmet Nostetaan rimaa har som mål att göra det enklare att bli företagare och att sysselsätta andra.  
Läs mer (på finska): nostetaanrimaa.fi!

Företagarna i Finlands lösningar:
• Vi inleder omedelbart stabiliseringsåtgärder för 
de offentliga finanserna. Det innebär granskning och 
nedskärning av statens, kommunernas och välfärds-
områdenas utgifter.

Beskattningen ska uppmuntra  
företagande och risktagande 
• Företagens och företagarnas skatter får inte höjas.
• Samfundsskattegraden ska hållas på en konkur-
renskraftig nivå.
• Utdelningsskattemodellen för onoterade aktiebo-
lag ska ändras så att den är oberoende av netto- 
förmögenheten och innehåller en reduktion som 
beaktar företagarrisken.
• Företagaravdraget ska bibehållas.
• Överföringen av beskattningens tyngdpunkt till 
indirekt beskattning ska fortsätta.

Endast utfört arbete är viktigt – arbetsplatserna 
ska ha rättvis frihet att ingå avtal 
• Arbetsplatserna ska ges mera frihet att ingå avtal. 
Hindren i lagstiftningen ska hävas.
• Förändringar som underlättar sysselsättning ska 
göras i lagstiftningen.
• Konsekvenserna för olagliga strejker måste höjas 
och oproportionerliga stödstrejker förbjudas.
• Arbetsrelaterad invandring ska främjas bland 
annat genom att avlägsna behovsprövningen.



Smidigt företagande  
och rättvis konkurrens
• Påverkan av lagstiftningsförändringar för företag 
ska utvärderas mera noggrant.
• Möjligheten att inleda företagsverksamhet på nytt 
efter ett misslyckande ska underlättas.
• Behandlingen av tvister i domstol ska försnabbas, 
konkurrensrådgivningen förbättras och efter- 
levnaden av betalningsvillkorsregleringen övervakas.
• Offentliga upphandlingar ska delas in i delar så att 
små och medelstora företag kan delta i dem.
• De små och medelstora företagen ska inkluderas  
i reformen av social- och hälsovården så att de kan 
erbjuda tjänster och kompetens till finländarna. 
Detta är möjligt genom servicesedlar och upp- 
handlingar.

Socialskyddet uppmuntrar till arbete
• Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet ska 
förkortas, göras progressivt och universellt.
• Företagarnas pensionssystem (YeL) ska förnyas 
för att öka flexibiliteten och företagarens frihet. 
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Lösningar: Företagarnas Tio-i-topp-lista på strukturreformer 
 
1. Socialskyddet ska förnyas så att det uppmuntrar att ta emot arbete.

2. Det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet ska förkortas och göras progressivt.  
Ett allmänt inkomstskydd ska införas.

3. Bikostnaderna ska sänkas genom att pensionssystemet blir mer effektivt  
och stabilitetsregleringen lättare.

4. Andelen lokala avtal ska öka. De ökar genom att man avlägsnar förbud  
att ingå avtal och inför rätten att komma överens lokalt.

5. Sysselsättning främjas genom att man underlättar uppsägningar av tidsbundna anställningsavtal 
och uppsägningar på grund av personbaserade orsaker. Genom att förkorta självrisktiden  
för sjukdagpenning till tre dagar kan man också öka sysselsättningen.

6. Politiska strejker ska begränsas, oproportionerliga stödstrejker förbjudas  
och konsekvenserna för olagliga strejker höjas.

7. Arbetsrelaterad invandring ska främjas bland annat genom att avlägsna behovsprövningen.

8. Antalet läroavtal ska höjas genom sänkta löner under den första tiden på läroavtal  
och genom att höja utbildningsersättningarna till arbetsgivarna.

9. Det behövs korrigeringar i reformen av social- och hälsovården. Dessa ska främja  
modeller med fler tjänsteproducenter. Valfrihet ska genomföras.

10. Maximibehandlingstiderna för tillstånd ska regleras och  
planläggningen försnabbas för att påskynda investeringar.

Läs mer (på finska): nostetaanrimaa.fi!


