SUOMEN YRITTÄJIEN
EUROVAALIOHJELMA
KITEYTETTYNÄ

Tavoitteena kestävän
kasvun Eurooppa
Tulevat Euroopan parlamentin vaalit ovat tärkeät myös yrittäjille. Suomen Yrittäjät
vaikuttaakin Euroopan unionin asioihin sekä Suomessa että Brysselissä, ja 115 000
jäsentämme tekevät meistä eurooppalaisittain ison elinkeinoelämän järjestön.
Euroopan unioni avaa yrityksille lähes 500 miljoonan kuluttajan kotimarkkinat. Suomi
on osa unionia, ja olemme kaikki EU:n kansalaisia. EU:n neljä vapautta eli ihmisten,
tavaroiden, palveluiden ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat lisänneet kansalaisten
hyvinvointia sekä eurooppalaisten yritysten ja koko EU:n kilpailukykyä suhteessa
globaaleihin markkinoihin.
Euroopan unioni on myös suomalaisten yritysten kotimarkkina. Yritystemme viennistä
noin 60 prosenttia suuntautuu muihin EU-maihin ja tuonnista 73 prosenttia tulee
EU-alueen sisältä. Yhdenmukaiset EU-säännöt tarjoavat yhtenäisen yrittäjyyden
toimintaympäristön. Tuotteet ja palvelut liikkuvat kohtuullisen vapaasti yli kansallisten
rajojen, ja sisämarkkinoilla vallitsee tasapuoliset kilpailuedellytykset.
EU:ssa toimii yli 24 miljoonaa yritystä. Yrityksistä 99,7 prosenttia on pieniä ja keskisuuria
yrityksiä (alle 250 työntekijää). Näistä valtaosa (94 %) työllistää alle 10 työntekijää.
Yksinyrittäjien merkitys on suuri: he muodostavat 61 prosenttia kaikista yrityksistä.
Kolme työpaikkaa neljästä syntyy pk-yrityksiin. Pk-yritykset ovat eurooppalaisen
työllisyyden sekä työntekijöiden hyvinvoinnin paras turva.

2

Kuva: Pixabay

3

Yrittäjien Euroopassa
KASVU TULEE SISÄMARKKINOILTA
Pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia on parannettava vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä. Se avaa ovia myös laajempaan kansainvälistymiseen. Myös digitalisoitumista tulee edistää.
• Sisämarkkinat ovat yksi EU:n suurimmista saavutuksista. On tärkeää parantaa
pk-yritysten kasvun mahdollisuuksia vahvistamalla sisämarkkinasääntöjä,
jotka edistävät tavaroiden ja erityisesti palveluiden vapaata liikkuvuutta.
• Sisämarkkinat tarjoavat yrityksille erinomaisia kasvun ja kehittymisen
mahdollisuuksia ja ovat monelle pk-yritykselle ensi askel
kansainvälistymiseen EU-rajojen ulkopuolelle.
• Digitalisaatiota on edistettävä kaikilla eurooppalaisen talouden sektoreilla.
Digitaalisen Euroopan viisi rakennuspilaria ovat datan liikkuvuus, tekoäly,
alustatalous, digitaalinen osaaminen sekä digitalouden toimijoiden
välinen luottamus.

• Tieteellisen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan merkitys
sisämarkkinoiden talouskasvun ja hyvinvoinnin mahdollistajina on
huomioitava eurooppalaisessa päätöksenteossa entistä vahvemmin.
VÄHÄHIILINEN TALOUS EDISTYY
Yritykset ovat keskeisiä toimijoita ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja siihen on EU:ssa
panostettava enemmän. Päästövähennykset pitää toteuttaa kustannustehokkaasti.
• EU:n on panostettava enemmän ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja yritykset
ovat tässä keskeisiä toimijoita. Vähäpäästöiselle teknologialle on valtava
kysyntä paitsi sisämarkkinoilla myös globaalisti.
• Päästövähennykset tulee toteuttaa kustannustehokkaasti, jotta kansantaloudelle ja pk-yrityksille ei koidu turhia kustannuksia. EU voi tutkimus- ja
innovaatiopolitiikallaan vauhdittaa yritysten siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta
ja edistää niiden globaalia edelläkävijyyttä vähäpäästöisessä teknologiassa.
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TYÖLLISTÄMINEN HELPOTTUU
Työllistämisen helpottaminen on tärkeä EU-sääntelyn tavoite. Työmarkkinoille ei
tarvita lisää jäykkyyksiä, vaan yrityskohtaista työehtojen määrittelyä on edistettävä.
• Euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus on hiljattain saanut uutta painoarvoa
eurooppalaisessa päätöksenteossa. Sosiaalinen Eurooppa ei ole itsestäänselvyys,
eikä sitä ole olemassa ilman menestyviä yrityksiä. Sosiaalinen Eurooppa
edellyttää lisäksi korkeaa työllisyyttä.
• Työelämää koskevan EU-sääntelyn strategiseksi tavoitteeksi onkin
otettava työllistämisen helpottaminen. Työntekijän suojelun periaatteen ja
työmarkkinoiden toimivuuden välille tarvitaan uusi tasapaino. On varmistettava,
ettei EU-tasolta luoda jäykkyyksiä työmarkkinoille vaan edistetään yrityskohtaista työehtojen määrittelyä.
• Eurooppalainen väestö vanhenee niin nopeasti, että työperäistä maahanmuuttoa
tarvitaan. Työvoiman vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaisesti työntekijät
voivat siirtyä sinne, missä on pulaa työvoimasta ja osaamisesta. Työvoiman
liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa on tärkeää varmistaa, että työntekijät ja
yrittäjät ovat riittävän sosiaaliturvan piirissä myös rajoja ylittäessään.
• Eurooppalaisissa yrityksissä on keskimäärin viisi työntekijää. Työ- ja
sosiaalilainsäädännön valmistelussa tulee kuulla riittävästi eri osapuolia, myös
pk-yrityksiä. Tieteellinen tutkimus, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta sekä
osaaminen ovat Euroopan tärkein kasvun ja hyvinvoinnin lähde. Pula osaavasta
työvoimasta hidastaa erityisesti pk-yritysten kasvua ympäri Eurooppaa.
EU voi vahvistaa eurooppalaista osaamista koordinoimalla jäsenmaiden
koulutusyhteistyötä sekä edistämällä opiskelijoiden ja kokeneempien
osaajien liikkuvuutta.
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TALOUS LUO KESTÄVÄÄ KASVUA
EU:n rahoitussääntelyssä on kiinnitettävä aktiivisesti huomiota siihen, miten sääntely
vaikuttaa asiakkaisiin. Talous- ja rahaliiton perusrakenteet on uudistettava.
• Suomen edun mukaista on tehostaa talouspolitiikan koordinointia. Terve
finanssipolitiikka vahvistaa terveen talouskasvun edellytyksiä. Talous- ja rahaliiton
perusrakenteet tulee uudistaa. Se on yksi EU:n keskeisimmistä hankkeista.
• Eurooppalaisessa yritysrahoituksessa erityisesti pankkirahoituksen rooli on suuri
– sitä suurempi, mitä pienemmistä yrityksistä on kyse. EU:ssa tulee kiinnittää
aktiivisesti huomiota rahoitussääntelyn kokonaisvaikutuksiin, ja ennen kaikkea
siihen, miten sääntely vaikuttaa asiakkaisiin. Kansainvälinen verotusympäristö
on muutoksessa, ja EU:n lainsäädäntöä valmisteltaessa tuleekin
huomioida yritysten globaali toimintaympäristö.

EU-VARAT TUKEVAT KASVUA
Yhteisten varojen käytön tulee tukea Euroopan tulevaisuuden kannalta keskeisiä
elementtejä kuten talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn kehitystä.
• Jos Britannia eroaa unionista, EU:n budjetti mahdollisesti pienentyy.
Tällöin yhteisten varojen oikeansuuntainen kohdistaminen on entistä
tärkeämpää. Euroopan komissio on esittänyt tuntuvaa leikkausta yhteiseen
maatalouspolitiikkaan Brexitin jälkeisessä budjetissa. EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan uudistaminen ja tukien tuottavuuden kriittinen
uudelleenarviointi onkin nyt tarpeen.
• Yhteisten varojen käytön tulee tukea Euroopan tulevaisuuden kannalta lisäarvoa
tuovia elementtejä kuten talouskasvua, työllisyyttä ja pk-yritysten kilpailukyvyn
kehitystä, eurooppalaista osaamista ja uuden teknologian käyttöönottoa
sekä laaja-alaista tutkimusta ja innovaatiotoimintaa. Koheesiotukien ehdot
ja jakosäännöt tulee uudistaa niin, että ne tukevat kilpailukykyä vahvistavia
rakenteellisia uudistuksia sekä innovaatiolähtöistä taloutta.
• Tulevalla EU:n rahoitusohjelmakaudella eri ohjelmien synergiaedut on pystyttävä
hyödyntämään entistä paremmin. Myös haku- ja raportointimenettelyjä
tulee yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa.
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SÄÄNTELY ON LAADUKASTA
EU-lainsäädännön pitää perustua aina huolelliseen vaikutusten arviointiin, jotta
sääntelyllä vastataan yrittäjien ja kansalaisten todellisiin tarpeisiin, ja yrittäjyyteen
kannustetaan.
• Suuri osa uudesta kansallisesta lainsäädännöstämme perustuu EU-sääntelyyn.
Parhaimmillaan lainsäädäntö lisää taloudellista aktiviteettia ja parantaa
kilpailukykyä. Toisaalta sääntely voi aiheuttaa myös hallinnollisia ja taloudellisia
rasitteita pk-yrityksille. Lähtökohtana EU-lainsäädäntöä laadittaessa tulee siksi
aina olla huolellinen vaikutusarviointi niin, että sääntelyllä vastataan yrittäjien
ja kansalaisten todellisiin tarpeisiin.
• Sääntelyn tavoitteet pitää voida saavuttaa yksinkertaisesti ja kevyesti,
mahdollisimman pienin kustannuksin. Hallintotaakkaa ei saa lisätä turhilla
raportointivelvollisuuksilla. EU:n tulee tarjota riittävät kannusteet yrittäjyydelle,
jotta sisämarkkinat toimivat myös eurooppalaisten kuluttajien näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.
• Hyvän valmistelun periaatteisiin kuuluvat avoimuus ja sääntelyn
kohteiden huolellinen kuuleminen. Nämä periaatteet on vahvistettu EU:n
yrittäjyysohjelmassa, jota kutsutaan nimellä Small Business Act. Yrittäjyysohjelma on tarpeellista päivittää vastaamaan 2020-luvun yrittäjyyden haasteita.
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Yrittäjät
luovat työtä
ja kasvua.

Suomen Yrittäjät on noin 115 000 jäsenellään
eurooppalaisittain iso elinkeinoelämän
järjestö. Vaikutamme Euroopan unionin
asioihin niin Suomessa kuin Brysselissä.
Suomen Yrittäjät kuuluu myös eurooppalaisten
yrittäjäjärjestöjen yhteisöön. Eurooppajärjestömme SMEUnited edustaa 12 miljoonaa
eurooppalaista pientä ja keskisuurta yritystä.
Suomen Yrittäjillä on Brysselissä oma toimisto,
jonka kautta osallistumme jokapäiväiseen
EU-edunvalvontatyöhön Brysselissä. Teemme
myös tiivistä yhteistyötä Pohjoismaisten
yrittäjäjärjestöjen kanssa.

www.yrittajat.fi
www.kasvasuomi.fi
Facebook: @suomenyrittajat
Twitter: @suomenyrittajat
Instagram: suomenyrittajat

