AKYlaisen ja akavalaisen yrittäjyyspolitiikan painopisteet
Akavan toimisto valmisteli yhdessä AKYn hallituksen kanssa Akavan yrittäjyyspolitiikan
painopisteet, jotka keskusjärjestön hallitus hyväksyi 22.9. kokouksessaan. Painopisteillä
haluttiin selkeyttää yrittäjyyden edunvalvonnan tavoitteita. Painopisteiden hyväksyminen
myös osoittaa yrittäjyyden merkityksen akavalaisten uravaihtoehtona. Painopisteissä
korostetaan erityisesti yksin- ja kasvuyrittäjien aseman kehittämistä. Seuraavassa avataan
tiivistetysti tavoiteasiakirjan pääkohdat.
Yrittäjyyden ja yrittäjämäisyyden edistäminen lähtee jo koulutuksesta. Kaikilla
koulutusasteilla ja -aloilla on annettava perustaidot yrittäjänä toimimiselle. Yrittäjyydellä
luodaan kasvua ja työtä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan menestystarina on myös
suomalaisen yrittäjyyden menestystarina. Yrittäjyyspolitiikan tulee parantaa yksinyrittäjien
ja itsensätyöllistäjien asemaa, tukea yrityksiä kasvamaan ja työllistämään sekä helpottaa
työn eri muotojen joustavaa yhdistelyä. Kannusteiden monimuotoiseen yrittäjyyteen pitää
olla taloudellista riskinottoa helpottavia, turvaa lisääviä ja hyvinvointia tukevia.
Eräs tavoitteistamme on jo pitkään ollut yksinyrittäjien ja muiden itsensätyöllistäjien
riittävä sosiaaliturva. Ensimmäinen askel olisi työttömyysturvan yhdistelmävakuutus, jossa
sekä palkansaajana että yrittäjänä tehty työ huomioitaisiin työssäoloehtoon vaikuttavana ja
siten siirtymät eri työn muotojen välillä tulisivat sujuvammiksi. Sivuhuomiona todettakoon,
että budjettiriihipäätöksissähän tätä ei vielä edistetty, mutta toivottavasti uudistus nousee
seuraavilla kierroksilla mukaan. Palkansaaja- ja yrittäjäkassojen kaksoisjäsenyyden
kehittäminen olisi varteenotettava polku kohti yhdistelmävakuutusta. Osana sosiaaliturvaa
on kehitettävä myös yrittäjien eläkevakuutusta (YEL). Painopisteissä nostetaan esille myös
työsuhteen määrittely toimeksiantajasta riippuvaisessa asemassa olevien, palkansaajan
kaltaisesti työskentelevien itsensätyöllistäjien kohdalla.
Kasvuyrittäjyyden edistäminen valittiin toiseksi painopisteeksi. Yritysten toimintaympäristön
tulee kannustaa kasvuun, työllistämiseen ja innovaatiotoimintaan. Yritystukia on
uudistettava siten, että ne lisäävät yritysten aineettomia investointeja ja tukevat
uudistumista, uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kansainvälistymistä ja kasvua sekä
innovaatioita ja hiilineutraalisuutta. Julkisen yritystukijärjestelmän kautta tuettavaan
yritysten innovaatiotoimintaan on sisällytettävä vahvemmin tuote-, palvelu-, markkinointi- ja
organisaatioinnovaatioita. Tavoitteeksi tulee ottaa TKI-panostusten nostaminen nykyisestä
2,7 prosentista 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Yritysten yhteistyötä korkeakoulujen,
kuntien ja kaupunkien, työelämän, järjestöjen ja tutkimuslaitosten kanssa on tiivistettävä
yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemien luomiseksi sekä TKI-toiminnan ja työllisyyden
vauhdittamiseksi. Kasvun aikaansaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää varmistaa osaavan
työvoiman saatavuus ja liikkuvuus sekä Suomessa että kansainvälisissä rekrytoinneissa mm.
lupaprosesseja sujuvoittamalla ja tehokkaammalla kansainvälisten osaajien houkuttelulla ja
toimivilla asettautumispalveluilla. Merkittävä mahdollisuus yritysten kehittymiselle on
hankintalainsäädännön kehittäminen. Sen on mahdollistettava pienemmät
hankintakokonaisuudet, jotta myös mikro- ja pk-yrittäjät pääsevät osallistumaan palveluiden
tuottamiseen julkiselle sektorille. Näemme tärkeänä myös helpottaa siirtymistä
yksinyrittäjästä työllistäväksi työnantajayrittäjäksi esim. ensimmäisen työntekijän
palkkaamista helpottamalla.

