
Omistajuus Suomessa
EK:n ja PL:n valtuuskuntien näkemys tilanteesta ja vaadittavista toimenpiteistä



Omistajuus ja sen edistämisen nykytila



Omistajaksi ryhtyminen (1/2)
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Kuinka arvioit yleisesti yksilöiden ja yritysten mahdollisuuksia 
ryhtyä omistajaksi nykypäivän Suomessa?

% vastaajista

Huonot mahdollisuudet Ei huonot eikä hyvät Hyvät mahdollisuudet
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Omistajaksi ryhtyminen (2/2)
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Kuinka arvioit yleisesti yksilöiden ja yritysten mahdollisuuksia 
ryhtyä omistajaksi nykypäivän Suomessa?

% vastaajista

Huonot mahdollisuudet Ei huonot eikä hyvät Hyvät mahdollisuudet
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Arvosana omistajuuden 
edistämisestä (1/2)

56
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7

Millaisen arvosanan antaisit poliittisille päättäjille omistajuuden 
edistämisestä viimeisten kolmen vuoden ajalta?

% vastaajista

Huono Keskinkertainen Hyvä
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Arvosana omistajuuden 
edistämisestä (2/2)
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Millaisen arvosanan antaisit poliittisille päättäjille omistajuuden 
edistämisestä viimeisten kolmen vuoden ajalta?

% vastaajista

Huono Keskinkertainen Hyvä
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Omistajuuden edistämisen toimenpide-
ehdotusten saama kannatus



Omistajuuden edistämisen keinot
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Uudistetaan ja yksinkertaistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta
riippumattomaksi

Nostetaan pk-yritysten kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut kilpailijamaiden
tasolle

Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista

Noudatetaan systemaattisesti paremman sääntelyn periaatteita ja jatketaan
hallinnollisen taakan keventämistä

Otetaan vaikutukset omistajuuteen yhdeksi kriteeriksi lainsäädännön
vaikutusarvioinneissa

Edistetään sukupolvenvaihdoksia laskemalla perintö- ja lahjavero vuoden
2011 tasolle

Lisätään paikallista sopimista ja puretaan työllistämisen kynnyksiä

Laaditaan yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen

Kuinka tärkeinä pidät seuraavia pk- ja perheyritysten omistamista edistäviä toimenpide-ehdotuksia?

% vastaajista

Ei tärkeä Keskinkertainen / kohtalainen merkitys Tärkeä
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Yrittäjyyden kasvupolku
• Byrokratian purku, yrittämisen helpottaminen, omistajuuden huomiointi 

vaikutusarvioinneissa, kansainvälistymis- ja rahoituspalvelujen tason nosto, 

paikallisen sopimisen lisääminen
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Palvelut
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50+ työntekijää

Alle 50 työntekijää

YRITYSKOKO
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Toimenpide-ehdotusten yhteiskannatus keskiarvo 
asteikolla 1-5: 1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä
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Omistajuuden edistäminen, toimenpide-ehdotusten 
kokonaisuudet tarkastelussa*

Kannustava verotus
• Yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen, 

osinkoverotuksen uudistaminen ja yksinkertaistaminen nettovarallisuudesta 

riippumattomaksi, perintö- ja lahjaveron keventäminen
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Toimenpide-ehdotusten yhteiskannatus keskiarvo 
asteikolla 1-5: 1=ei lainkaan tärkeä, 5=erittäin tärkeä

*Analyysissä 8 toimenpide-ehdotusta ryhmiteltiin kahteen luokkaan ja tarkasteltiin näistä muodostettujen kahden summamuuttujan keskiarvoja eri yritysluokissa. Yritysluokkien väliset erot 

olivat keskiarvotarkastelussa pieniä ja yritykset päätoimialoilla ja kokoluokissa siis käytännössä hyvin yksimielisiä.



Omistajuuden edistämisen 
toimenpide-ehdotukset vertailussa



Omistajuuden edistämisen keinot
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Noudatetaan systemaattisesti paremman sääntelyn periaatteita ja jatketaan
hallinnollisen taakan keventämistä

Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista

Nostetaan pk-yritysten kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut kilpailijamaiden
tasolle

Otetaan vaikutukset omistajuuteen yhdeksi kriteeriksi lainsäädännön
vaikutusarvioinneissa

Uudistetaan ja yksinkertaistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta
riippumattomaksi

Edistetään sukupolvenvaihdoksia laskemalla perintö- ja lahjavero vuoden 2011
tasolle

Laaditaan yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen

Lisätään paikallista sopimista ja puretaan työllistämisen kynnyksiä

Jos sinun pitäisi valita yksi toimenpide-ehdotus, jolla olisi eniten myönteistä 
vaikutusta kasvuaikomuksiisi, niin mikä se olisi?

% vastaajista
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Omistajuuden edistämisen keinot kokoluokittain
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Noudatetaan systemaattisesti paremman sääntelyn periaatteita ja jatketaan
hallinnollisen taakan keventämistä

Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista

Nostetaan pk-yritysten kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut kilpailijamaiden
tasolle

Otetaan vaikutukset omistajuuteen yhdeksi kriteeriksi lainsäädännön
vaikutusarvioinneissa

Uudistetaan ja yksinkertaistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta
riippumattomaksi

Edistetään sukupolvenvaihdoksia laskemalla perintö- ja lahjavero vuoden 2011
tasolle

Laaditaan yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen

Lisätään paikallista sopimista ja puretaan työllistämisen kynnyksiä

Jos sinun pitäisi valita yksi toimenpide-ehdotus, jolla olisi eniten myönteistä 
vaikutusta kasvuaikomuksiisi, niin mikä se olisi?

% vastaajista
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Omistajuuden edistämisen keinot päätoimialoittain
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Noudatetaan systemaattisesti paremman sääntelyn periaatteita ja jatketaan
hallinnollisen taakan keventämistä

Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista

Nostetaan pk-yritysten kansainvälistymis- ja rahoituspalvelut kilpailijamaiden
tasolle

Otetaan vaikutukset omistajuuteen yhdeksi kriteeriksi lainsäädännön
vaikutusarvioinneissa

Uudistetaan ja yksinkertaistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta
riippumattomaksi

Edistetään sukupolvenvaihdoksia laskemalla perintö- ja lahjavero vuoden 2011
tasolle

Laaditaan yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen

Lisätään paikallista sopimista ja puretaan työllistämisen kynnyksiä

Jos sinun pitäisi valita yksi toimenpide-ehdotus, jolla olisi eniten myönteistä 
vaikutusta kasvuaikomuksiisi, niin mikä se olisi?

% vastaajista

Palvelut Teollisuus
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Avoin palaute
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Osaajapulan ratkaiseminen ja ulkomaisen
työvoiman hyödyntäminen

Yrittäjyysymmärryksen lisääminen

Julkisten hankintojen ja kilpailutusten ongelmat

Byrokratian keventäminen ja lupa- /
viranomaisprosessien tehostaminen

Työllistämisen ja työnantajana toimimisen
helpottaminen

Ennakoitava ja yksinkertainen verotus

Verotuksen kannustavuus

Perintöveron keventäminen tai poistaminen

Mainintojen osuus kaikista esille nousseista teemoista, %
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Olisi saatava koko Suomen kansa 

ymmärtämään pk-yritysten merkitys 

merkittävänä työllistäjänä ja juuri niinä 

työnantajina, joilla on intressi säilyttää 

työpaikat Suomessa. Ei ole yrittäjyyttä 

ilman omistajuutta. Näitä kahta ei voi 

erottaa toisistaan. Verotusta pitää katsoa 

kokonaisuutena ja huomioitava se, että 

omistajat haluaisivat säilyä omistajina 

jatkossakin, eivätkä myisi yritystään 

ulkomaalaisille sijoittajille…

Yrittäjä kyselyssä



Omistajaksi ryhtyminen on helppoa ja 

yksinkertaista, mutta paljon vaikeampaa on 

luoda omistajana menestyvä liiketoiminta ja 

vielä vaikeampaa on kansainvälistää se. 

Perheyritysten sukupolvenvaihdosten 

saaminen samalle verotustasolle kuin 

naapurimaissa on ensisijaisen tärkeää 

jatkuvuuden kannalta. Toinen tärkeä asia, 

verotuksen tiekartta pitää ulottua kymmenen 

vuoden päähän vähintään, jotta poliittiset riskit 

verotuksessa saadaan eliminoitua. Nyt niitä 

meillä on joka vaalien jälkeen. Työllistäjien 

toimintaa pitää helpottaa, koska heihin 

suhdannevaihtelut iskevät pahiten.

Yrittäjä kyselyssä



Kyselystä

• Kyselyn tavoitteena oli selvittää yrittäjien arvioita

– Omistamisen nykytilasta

– Poliittisten päättäjien toiminnasta omistajuuden edistäjinä ja

– Erilaisten omistajuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavien 

toimenpide-ehdotusten merkittävyydestä

• Kyselyyn vastasi 102 yritysjohtajaa ja yrittäjää 

(vastausprosentti 57) 

• Tulokset ovat suuntaa-antavia ja kuvaavat EK:n ja PL:n

valtuuskuntiin kuuluvien työllistävien pk- ja perheyritysten 

näkemyksiä omistajuudesta
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