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Ratkaisun avaimet

› Rakenteet

› Verotus

› Osaaminen

› Uudistuminen

On 
Ongelmia. 

Ja On 
RatkaisuJa.

Tämä kirja kertoo, kuinka

Suomi voidaan saada takaisin 

menestyksen polulle. Se edellyttää 

sanoja. Ja se edellyttää tekoja. Meiltä 

jokaiselta. Sen vuoksi Sinäkin olet 

tämän kirjan saanut. Eiköhän näytetä, 

mistä Suomi ja suomalaiset on tehty. 

tästä se vasta alkaa.
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suOmi pyöRii
vain työtä 
tekemällä.

kun on teollisuutta,  
on vientiä. 

kun on vientiä,  
syntyy hyvinvointia.

01
› Rakenteet

Suomen hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoittaminen on vakavissa 

vaikeuksissa. Yritysten 
tuotantokapasiteetilla ja näköpiirissä 

olevalla kasvulla ei kyetä  
rahoittamaan julkisia menoja. 
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menOJa On leikattava 

Julkiset menot suhteessa 
bruttokansantuotteeseen ovat 
nousseet vuoden 2008 jälkeen  
49 prosentista 58 prosenttiin. 

suhde on OeCD-maiden korkein.

Julkisten menojen bkt-osuuden 
palauttaminen vuoden 2008 tasolle 

edellyttää noin 10 miljardin eli  
10 prosentin leikkauksia julkisiin 
menoihin. Leikkaus on tehtävä 

pääasiassa julkista sektoria 
tehostamalla, päällekkäisyyksiä 

poistamalla ja byrokratiaa karsimalla. 
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Kevyt  
ja Ketterä 

hallinto tuo 
yrityKsiin 

notKeutta ja 
kilpailukykyä. 
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Toimivat ja kattavat  
verkkoyhteydet on voitava  

hyödyntää mahdollisimman hyvin. 
Tietoa on pystyttävä jakamaan 
ja käyttämään tehokkaasti eri 
hallintoviranomaisten välillä. 

hallintotavasta  
on tehtävä 

mahdollistaja,  
ei hiDaste.
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KUn YRiTYKSELTä KYSYTään jotain tietoa,  

tarpeen on oltava välttämätön. Tieto on automaattisesti 

tallennettava tietokantaan, josta kaikki julkisen hallinnon 

toimijat saavat sen käyttöönsä valvotuissa puitteissa  

ja tarpeensa mukaan. 

Luvat ja ilmoitukset on saatettava sähköisen asioinnin 

piiriin sekä nopeasti ja tehokkaasti yhden pisteen 

kautta toimitettaviksi. Esimerkiksi kiertotalouden esteet 

on purettava ja ympäristöluvituksen sujuvoittamista 

jatkettava. Julkiset ja osin julkisesti rahoitetut  

tahot eivät saa vääristää kilpailua ja  

haitata yksityistä liiketoimintaa.  

Julkisten hankintojen osaaminen  

ja toimivuus on varmistettava.

Yritysten on voitava  
kohdistaa resurssinsa  

liiketoiminnan kasvattamiseen  
ja kansainvälistämiseen.

Rasvaa 
byROkRatian 

Rattaisiin.
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Lainsäädännön määrää ei saa 
kasvattaa – uudistukset on 

kohdistettava laadun parantamiseen. 

luetaan lakia 
myös säätäJille

Kantavana ajatuksena tulisi olla, että 
jos uusi laki tehdään, niin yhdestä 

vanhasta tulisi samalla luopua.
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02
› Verotus

yritys- 
verotuKsen on 
kannustettava 
investOinteihin. 
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verotulojen 
Keräämisestä  

kasvun 
ROhkaisemiseen.

YRiTYSVEROJäRJESTELMä Ei paLVELE yritysten 

oman pääoman vahvistamista, investointeja, kasvua tai 

omistamista Suomessa. Veroasteen jatkuva nostaminen 

on tosiasiassa heikentänyt verojärjestelmän kykyä 

huolehtia hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta.

Verojärjestelmämme suurimmat ongelmat koskevat 

sen heikkoa dynamiikkaa, yritysten liikevoittojen 

kaksinkertaista verotusta ja sukupolvenvaihdosten 

verotusta. Verokiila on vakava työllistymisen  

ja työpaikkojen este. Työn tekeminen  

on oltava aina kannattavaa.

Verojärjestelmän on oltava 
läpinäkyvä, yksinkertainen, 

kannustava, oikeudenmukainen  
ja ennakoitava.
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Suurena huolenaiheena ovat 
yritysten investoinnit, jotka 

esimerkiksi teknologiateollisuudessa 
ovat nykyisellään jopa kaksi 

miljardia euroa alemmalla tasolla 
kuin vuonna 2008.

hyvinvointi 
edellyttää 

investOinteJa.

SUOMEn TaLOUdEn ja verotulojen kasvun  

edellytyksenä on yksityisten investointien kasvu. 

Yrityksillä ja omistajilla ei ole todellista verotuksellista 

kannustinta sijoittaa Suomeen pitkäjänteisesti.
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vähemmän 
On nyt 

enemmän.

YRiTYSVEROTUSTa On USKaLLETTaVa uudistaa  

rohkeasti. näin luodaan investoinneille luottamuksellinen  

ja dynaaminen ympäristö. periaatteen tulee olla, että yritys 

maksaa tuloksestaan veroa vain kerran. 

Yritysverotuksen on nykyistä  
paremmin kannustettava investointeihin,  

kasvuun ja tuloksellisuuteen. 

22 02 Verotus



YRiTYSVEROJäRJESTELMän uudistamisen  

yhteydessä yritysten sukupolvenvaihdoksia  

tulee helpottaa. Sukupolvenvaihdostilanteissa  

verot joudutaan nykyään käytännössä  

maksamaan osingonjaon kautta. 

Tämä heikentää uuden  
yrittäjän investointi- 

mahdollisuuksia oleellisesti.

Pääomien 
Kertyminen 
yrityKsille 
vaRmistaa 

sitOutumisen 
suOmeen  

– myös tulevina 
suKuPolvina.

02 Verotus24



03
› Osaaminen

tietoa on. 
nyt tarvitaan 

taitoa  
Käyttää sitä.
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suomesta on 
tehtävä datan 

solmuKohta.

SUOMELLa On SiJainTinSa ja vakaitten olosuhteittensa 

ansiosta erinomainen mahdollisuus profiloitua 

maailman alati kasvavan dataliikenteen solmupisteeksi.

Kansainväliset yritykset ja yksityiset kansalaiset voivat 

huoletta sijoittaa datansa Suomessa sijaitsevaan 

datakeskukseen ja luottaa siihen, että data pysyy 

turvassa, ja että sitä käsitellään ja jatkojalostetaan 

luottamuksellisesti ja asiantuntevasti, niin että 

omistajilla on siihen aina vapaa pääsy. 

Kun toimintaympäristön  
tietoturva ja osaaminen ovat 
kansainvälistä kärkeä, voivat 

myös Big data -liiketoiminta ja 
analytiikkapohjaiset palvelut  

kasvaa Suomessa.
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miKään laKi 
tai asetus ei 
saa estää 

suomen nousua 
maailman 

dataliiKenteen 
luOtettavaksi 

sOlmukOhDaksi.
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ViEnTiTEOLLiSUUdEn LOgiSTiiKKaKUSTannUKSia  

on määrätietoisesti alennettava. arktisen alueen 

voimakas kehitys puoltaa liikenneyhteyksien parantamista 

Jäämerelle osana eurooppalaista TEn-T –verkkoa.

Jo valmisteilla olevan Suomen ja Saksan välisen 

kaapeliyhteyden lisäksi on toteutettava myös 

tietoliikennekaapeliyhteys Koillisväylää pitkin Kaakkois-

aasiaan. Vain tarmokkain ja nopein toimin voidaan taata 

Suomen kilpailukyky datan solmukohtana.

veRkOt kuntOOn 
jäämerellä ja 

Koillisväylällä.
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Fyysinen etäisyys ei saa  
muodostua esteeksi sille, että 

olisimme aina mahdollisimman 
lähellä meille tärkeitä  

markkina-alueita.

toimivamman 
logistiiKan 
Puolesta.
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energia- 
PolitiiKKa  
tuKemaan  
elinkeinO- 

elämän  
kilpailukykyä.
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KiLpaiLUa SähKöMaRKKinOiLLa on edistettävä 

ja pullonkaulat poistettava pohjoismaiden välisistä 

siirtoyhteyksistä. Kotimaisen sähköntuotannon 

lisäkapasiteetin rakentamista on edistettävä 

ja painopisteen on oltava vähäpäästöisissä 

energialähteissä kuten ydin-, vesi- ja tuulivoimassa, 

yhdistetyssä lämmön ja sähkön tuotannossa sekä 

bioenergiassa. 

Energiahuoltovarmuus on turvattava ja 

maakaasuinfrastruktuuria kehitettävä rakentamalla 

Lng-terminaali Suomeen ja putkiyhteys Viroon.

eneRgiaa  
sähkö- 

maRkkinOille.
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ilmasto- 
PolitiiKan  

ensisijainen  
tavoite on 

Kasvihuone- 
Päästöjen  
glObaali 

vähentäminen.

Suomeen ei tule luoda  
kilpailijamaita tiukempaa 

ilmastopolitiikkaa.

EnERgiaTEhOKKaiMpiEn tehtaiden 

toimintaedellytykset pitää turvata niin, ettei  

hiilivuoto vie kasvihuonekaasupäästöjä EU:n 

ulkopuolelle. Kohtuuhintaisen energian saatavuus  

on turvattava ja siksi energiaveroja on alennettava  

EU:n sallimille minimitasoille. 
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SUOMaLaiSEn VähäpääSTöiSEn energiateknologian 

mahdollisuudet on hyödynnettävä täysimääräisesti 

myös liiketoiminnan kehittämisessä – uusiutuvista 

energialähteistä ja energiatehokkuudesta on tehtävä 

Suomen vientiteollisuuden kilpailuvaltteja. 

Kotimaisiin referensseihin ja demonstrointiin on 

panostettava. Energiatehokkuusinvestointeja on tuettava.

nyt on  
uusiutumisen  

aiKa.
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vauhtia  
teOllisen  

inteRnetin 
hyödyntämiseen.

04
› Uudistuminen
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vienti- 
teollisuuden  

on voitava  
jatKuvasti  
uuDistua,  
kasvaa Ja  

kansainvälistyä.

Valtioneuvoston tulee varmistaa työ- ja 

elinkeinoministeriön Teollisuus osana elinvoimaista 

elinkeinorakennetta -toimenpideohjelman 

kunnianhimoinen toteutus ja toimeenpano.

Suomeen on rakennettava 
kansainvälisesti houkutteleva  

ja verkottunut teollisen internetin 
ekosysteemi, josta on vuoteen 
2018 mennessä muodostunut 

teknologiateollisuuden uudistumisen  
ja liiketoiminnan merkittävä kiihdytin.
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YRiTYSTEn On VOiTaVa LUOTTaa siihen, että  

tarjottu julkinen palvelu viennin ja kansainvälistymisen 

edistämiseksi on mahdollisimman laadukasta  

ja kustannustehokkaasti toteutettua.

vienti On  
saatava laaJemman  

yRitysJOukOn haRteille
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paLVELUKOKOnaiSUUS On SaaTaVa  

kerralla toimivaksi ja palvelujen helppo saatavuus  

ja vertailtavuus on varmistettava.

Julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta 

on suunnattava erityisesti kasvuhakuisten pienten 

ja keskisuurten teollisuusyritysten uudistumiseen. 

Tämä mahdollistaa nopean kehittämisen ja erilaisten 

vaihtoehtojen kokeilemisen markkinapalautetta 

monipuolisesti hyödyntäen. 

Julkisen tki-rahoituksen tulee entistä tehokkaammin 

kannustaa yrityksiä investoimaan innovaatio- ja 

tutkimustoimintaan. Suomen tki-investoinnit tulee  

saada uudelleen kasvuun.

Yksityisten palvelujen tuoma kilpailu  
on sallittava ja sen on pidettävä 

julkisesti tuotettu palvelu hinnallisesti 
ja laadullisesti kilpailukykyisenä.

julKiset  
vienninedistämis-  

ja Kansain-
välistymis- 

Palvelut on 
tuOtettava 

tehOkkaasti.
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haLLiTUKSEn TULEE VaRMiSTaa, että  

yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistuksille  

asetetut tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti 

vuoteen 2019 mennessä. 

osaajia  
tarvitaan.

aalto-yliopiston vuotuinen 
lisärahoitus tulee vakinaistaa  
90 miljoonan euron tasolle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tulee 
myös yhdessä teollisuuden kanssa 

käynnistää erityistoimenpiteet 
uudistuvan vientiteollisuuden 
ammattiosaajien saatavuuden 

varmistamiseksi.
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Teknologiateollisuuden yritysten 
kilpailukyky perustuu yhä enemmän 
aineettomiin tekijöihin. Maatamme 

on kehitettävä houkuttelevaksi 
sijaintipaikaksi aineettoman 
arvonluonnin toiminnoille.

aineettOman aRvOn- 
luOnnin eDellytyksiä  

On paRannettava. 
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TYöMaRKKinOidEn SOpiMUS- Ja  

neuvottelujärjestelmän toiminnan kehittäminen  

on ensisijaisesti työmarkkinaosapuolten vastuulla. 

neuvottelujärjestelmän toimivuus palkoista  

ja työehdoista sovittaessa riippuu kuitenkin myös  

sitä koskevan lainsäädännön sisällöstä siten,  

kun se määrittää työehtosopimusten vaikutuksia, 

osapuolten asemaa ja velvoitteita sekä 

sovittelujärjestelmää ja sen tehtäviä. 

työ- 
maRkkinat  
On tuOtava  

tähän  
päivään.

04 Uudistuminen56



TYöMaRKKinaOSapUOLTEn hOiTaMan neuvottelu- 

ja sopimusjärjestelmän on nykyistä paremmin tuettava 

Suomen vientiriippuvaisen kansantalouden kasvun 

edellytyksiä ja otettava huomioon toimialojen, yritysten 

ja niiden henkilöstön erilaistuvat tarpeet.

Työmarkkinoiden kilpailukykyyn sopeutetulla 

sopimustoiminnalla voidaan tukea talouspolitiikan 

tavoitteita ja tuloksellisuutta. On kuitenkin selvää,  

että elinkeinopolitiikan ratkaisuja ei tule kytkeä 

työmarkkinajärjestöjen välillä käytäviin neuvotteluihin 

tai niiden toteutustapaan.

soPimustoiminta 
Kuntoon 

lainsäädäntöä 
uudistamalla.
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KESKEiSinä TaVOiTTEina on työurien pidentäminen, 

työllisyyden edistäminen, julkisen talouden kestävyysvajeen 

supistaminen, työeläkejärjestelmän rahoituksellisen 

kestävyyden parantaminen nykyisiä eläkemaksutasoja 

nostamatta ja riittävän eläketurvan varmistaminen siten, 

että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus voi toteutua. 

Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluista riippumatta 

vastuu keskeisten tavoitteiden toteutumisesta on viime 

kädessä maan hallituksella.

eläke- 
uuDistus On 

tOteutettava  
sille asetettujen 

tavoitteiden 
muKaisesti vuoden 

2017 alusta. 
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Kun on 
teollisuutta, 

on vientiä 
ja Kun on 

vientiä, syntyy 
hyvinvOintia!Ennustettavuus, pitkäjänteisyys, byrokratian 

vähentäminen, lupaprosessien sujuvoittaminen,  

ict:n hyödyntäminen, työmarkkinat

Julkisen sektorin uudistus / koko

 Toimiva julkinen sektori

Mahdollistava yhteiskunta

kasvua veROtuksella
› Verojärjestelmän uudistus: verotus, joka 

kannustaa yrittämään, investoimaan ja kasvuun.

› Sukupolvenvaihdosten helpottaminen,  
kannusteiden luominen investointeihin.

› Työn verokiilaa on pienennettävä.

kyky kilpailla
› Suomesta datan solmukohta.

› Viennin edistäminen ja rahoituksen turvaaminen.

› hyvä ilmasto- ja energiapolitiikka = ei tiukempaa 
ilmastopolitiikkaa kuin kilpailijamailla, ei energiaverojen 
korotuksia, tukea energia-tehokkuus-investointeihin, 
demonstraatiotuet.

uuDistuminen
› Teollinen internet -liiketoiminnan kasvattaminen.

› TKi-rahoituksen ja palvelujen suuntaaminen pk-yritysten 
uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen.

› Yliopisto- ja amk-uudistusten tavoitteet toteen vuoteen 
2019 mennessä, vientiteollisuudelle ammattiosaajia.

› Toimiva työrauha- ja sopimusjärjestelmä.
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www.teknologiateollisuus.fi

rakenTeeT

veroTus

osaaminen

uudisTuminen


