
Pk-sektorin työnantajat ovat Suomen talouden ja työllisyyden peruskallio 
Yritysten toimintaympäristö on viime vuosina ollut voimakkaassa murroksessa. Toimintaympäristön 
ennakoimattomuus haastaa pk-yritysten edellytyksiä panostaa investointeihin ja kasvuun. Tarvitaan lisää 
ennustettavuutta ja sen tueksi pitkäjänteistä päätöksentekoa, jotta pk-yritykset voivat keskittyä liiketoimintaansa 
ja sen kehittämiseen. Tämän myötä syntyy työpaikkoja ja verotuloja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

EK:n viestit päättäjille            

Kuluneen vuosikymmenen aikana uudet työpaikat ovat syntyneet eritoten 10 – 249 hengen 
työnantajayrityksiin. Pk-sektorissa on tästä eteenpäinkin merkittävin potentiaali Suomen kasvulle ja 
uudistumiselle. Potentiaali saadaan käännettyä taloudelliseksi hyvinvoinniksi seuraavin toimin:

1) Terve julkinen talous. Vakaa ja terve julkinen talous kannustaa pk-yrityksiä investoimaan sekä mahdollistaa 
yritysten kasvun ja työpaikkojen luomisen. Julkisen talouden kestävyyteen tulee tähdätä menojen 
tiukalla priorisoinnilla ja hillitsemällä niiden kasvua.

2) Ratkaisuja osaajapulaan. Vahvistetaan koulutuksen työelämälähtöisyyttä. Tehdään työn vastaanottamisesta 
aina taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Tehdään työperäiseen maahanmuuttopolitiikkaan täyskäännös, 
jolla vauhditetaan kansainvälisiä rekrytointeja. 

3) Kannustava verotus. Toteutetaan listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kokonaisuudistus, jossa 
muutetaan verotus neutraaliksi ja nettovarallisuudesta riippumattomaksi. Osingon saajan kokonaisverorasitus 
pidetään lähellä nykyistä pääomaverokantaa. Uudistetaan perintöverotusta maltillisesti luopumalla II 
veroluokasta, pidentämällä veron maksuaikaa ja alentamalla maltillisesti veroprosentteja.

4) Työnantajana toimiminen. Uudistetaan työrauhalainsäädäntöä poliittisten työtaisteluiden rajoittamiseksi ja 
suhteettomien tukilakkojen kieltämiseksi. Laajennetaan paikallisen sopimisen mahdollisuuksia. 

5) Suomalainen omistajuus. Talouden ja turvallisuuspolitiikan kriisioloissa panostettava entistä enemmän 
suomalaiseen omistajuuteen. Tuetaan omistajanvaihdoksia verotuksen keinoin. Vahvistetaan 
kansankapitalismia ja nostetaan osakesäästötilin yläraja 200.000 euroon. Lisätään ymmärrystä omistajuuden 
merkityksestä vahvistamalla taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta ja koulutusta. 

6) Investoinnit liikkeelle. Toteutetaan viranomaisluvituksen reformi. Lakiin sidottu määräaika (12 kk) 
lupakäsittelylle. Yritysten lupapäätökset yhdeltä luukulta ja digitaalisesti Hollannin mallin mukaisesti. 
Viranomaisten välisen yhteistyön tiivistäminen ja päätösten koordinointi. Yksi valtakunnallinen ja monialainen 
lupa- ja valvontaviranomainen (vrt. Luova). 

7) Lisää keskisuuria Mittelstand-yrityksiä. Käynnistetään kansallinen Mittelstand-ohjelma, jolla ratkaistaan 
kasvun pullonkauloja ja tuodaan voimaa Suomen BKT-kehitykseen, investointeihin, työllisyyteen ja vientiin.

Kaikki yllä oleva perustuen suomalaiseen vahvuuteen - vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan. 
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Lisätiedot:
pk-johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979, petri.vuorio@ek.fi
Yrittäjyys-tiimi: 
johtava asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582, asiantuntija Tuomas Ylitalo, puh. 050 526 8219, 
ekonomisti Simo Pinomaa, puh. 040 715 4230, vastuullisuusasiantuntija Elina Sonninen, puh. 045 123 4765.  
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