


Missä Suomi on nyt?

• Investoinnit jäissä

• Työpaikat vähenevät

• Yritykset eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa entiseen tapaan, 
markkinaosuudet pienenevät 

• Talousnäkymä sumea

• Yritysten rahoituksen saatavuus kiristyy ja hinta nousee

Tarvitaan tulevaisuudenuskoa vahvistava käänne!





Kasvun neljä menestystekijää

Vienti ja 
menestyvät 
yritykset

Kotimainen
kysyntä

Tehokas 
julkinen 
sektori

Uudet 
menestys-
tuotteet ja 
-palvelut

Mittari:
Vienti ja 
investoinnit
kasvuunMittari:

Uutta kasvua 
ja työllisyyttä 
kotimarkkinoilleMittari:

Julkisen 
sektorin menot, 
palveluvastuu-
velka ja työpaikat 
kestävälle tasolle

Mittari:
Korkeaa 
arvonlisää
tuottavan 
teollisuus-
ja palvelu-
tuotannon kasvu



EK:n kärkihankkeet työpaikkojen luomiseksi 

Palkkamalttia ja työehtojen joustavuutta

Tavoitteena 
ainakin 100 000 

työpaikkaa 
yksityiselle 
sektorille!

Yhteisövero 15 prosenttiin
• Ei mitään veronkorotuksia
• Tehoa julkisen sektorin toimintaan, 

menojen kasvulle rajat

Uusi kasvurahoitusohjelma
Kotitalousvähennyksen leikkaus 
peruutettava

Rikkidirektiivin kompensoinnilla 
säästetään 5 000–10 000 työpaikkaa



Yhteisöveron tuntuvalle alentamiselle 
painavat perusteet

Hyvinvointi perustuu yritysten menestykseen 

Tarvitaan iso muutos: pienten askelten politiikka ja muiden 
seuraaminen eivät riitä

On tehtävä – ei ainoastaan kilpailukykyä parantavia vaan 
myös kilpailuetua tuovia ratkaisuja

Yritysten verottaminen on talouskasvulle ja työllisyydelle 
kaikkein haitallisinta verotusta 



Yhteisöveron alennusta ei saa rahoittaa korottamalla 
muita veroja

• Yhteisöveron alentamisesta tulevaa hyötyä ei saa hukata korottamalla 
muita veroja. Tämä koskee pääomatulojen verotusta, arvonlisäverotusta, 
energia-verotusta sekä kaikkia muitakin veroja.

• Yhteisöveron alennus rahoittaa suurelta osin itse itsensä:  investoinnit 
vauhdittuvat, taloudellinen aktiviteetti kasvaa.

• Alkuvaihetta voidaan rahoittaa valtion omaisuuden myyntituloilla.
- Esim. Solidiumin omistusten keventäminen 2 miljardilla eurolla.

• Yritystuista voidaan säästää 200–300 miljoonaa euroa.



Muut toimet talouskasvun vauhdittamiseksi
• Palkkamaltti ja kustannuskuri välttämättömiä
• Työehtoihin lisää joustavuutta ja yrityskohtaisuutta, työaika pidemmäksi
• Eläkeikä nostettava ainakin 65 vuoteen
• Työn verotusta alennettava
• Työvoiman rekrytointia helpotettava
• Osaavan henkilöstön saatavuus varmistettava

• Yhteisövero alennettava 15 prosenttiin
• Huolehdittava rahoitusmarkkinoiden toimintaedellytyksistä
• Turvattava Finnveran rahoitusmahdollisuudet ja viennin rahoituksen kilpailukyky 
• Pörssin houkuttelevuutta lisättävä

• Luotava suotuisat edellytykset energiainvestoinneille
• Liikenneyhteydet sujuviksi ja tehokkaiksi
• Energia- ja logistiikkakustannukset pienemmiksi
• Investointien lupajärjestelmät yksinkertaistettava
• Lisää tontti- ja asuntotarjontaa kasvukeskuksiin

• Innovaatiotulojen verotus kannustavaksi
• Julkista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta lisättävä

vähintään 10 prosenttia
• Yliopistojen uudistamista jatkettava, tutkimuslaitosten päällekkäisyydet poistettava

• Sähköisten julkisten palvelujen tarjonta kattavaksi
• Uutta liiketoimintaa julkisia tietovarantoja hyödyntämällä 
• Investointeja nopeaan laajakaistaan vauhditettava

• Julkisten hankintojen edistettävä uusia toimintatapoja
• Yksityiselle ja julkiselle elinkeinotoiminnalle tasavertaiset kilpailuedellytykset
• Parannettava yritysten mahdollisuuksia hyödyntää aineettomia oikeuksia 
• Hyvä sääntely edellyttää aina yritysvaikutusten arviointia 

Menestystuotteiden ja -palveluiden 
syntymistä vauhdittava innovaatio- ja 
koulutusjärjestelmä

Tehokkaasti hyödynnetty ICT

Avoimet markkinat ja toimiva 
kilpailu, tuottavuutta julkisiin 
palveluihin

Joustavat työmarkkinat

Hyvin toimivat pääomamarkkinat 
ja monipuolinen yritysrahoitus

Tuottavia investointeja 
energiaan ja infrastruktuuriin


