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VERORATKAISUJA

Yrittäjävähennys 5%, -123M€

Kotitalousvähennystä korotettu -33M€

Makeisvero lakkautettu kokonaan

Hallitusohjelman sitoutuminen kokonaisveroasteen 
nousun estämiseen: VM:n ennusteen mukaan 
kokonaisveroaste laskee vuonna 2018 jo 42,8 
prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon

Tuloveron kevennykset 2016 (työtulovähennyksen kautta) ja 2017 (asteikkoihin). 
Työn verotusta kevennetty yli miljardilla! Työtulovähennyksen laajennus, 
-450M€, ATI-tarkistus 2016, -170M€, Kiky-kevennys ja maksumuutokset, 
-592M€, ATI-tarkistus 2017, -178M€

Luovutustappio tullut 
vähennyskelpoiseksi 
kaikesta pääomatulosta, 
-20M€

Autovero kevenee 
hallitusohjelman mukaisesti 
vaalikauden aikana 
yhteensä 200 M€

Maksuperusteinen 
alv käyttöön  
(alle 500 000€  
liikevaihto), -105M€

Verotusmenettely 
uudistuu, esimerkiksi 
siirtyminen sähköiseen 
ilmoittamiseen

Sukupolvenvaihdosten 
edistäminen  
yrityksissä ja  
metsätiloilla, -58M€
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NORMINPURKURATKAISUJA

Tilapäisten kadunvarsiopasteiden 
laittamisen luvanvaraisuus lopetettu

Yksityisen turvallisuusalan lupamenettelyjä yksinkertaistettu

Postitoiminnan luvanvaraisuus poistettu

Rakentamismääräyksiä 
uudistetaan  
vaatimuksia keventäen  
(valmisteilla)

Liikeaikalain kumoaminen: 
Vähittäiskaupan ja parturi-
kampaamoiden aukiolojen 
sääntely poistui kokonaan

Kevyiden sähköajoneuvojen 
sääntelyä kevennetty tuntuvasti 
EU-vähimmäissääntelyn  
mukaisiksi (valmisteilla)

Kirjanpitolain muutos: 
pien- ja mikroyrittäjien 
hallinnollisten rasitteiden 
keventämiseksi

Kirjanpitolain muutos: 
Oikean ja riittävän 
kuvan vaatimus koskee 
yksistään tilinpäätöstä

Liikennekaari avaa uusia elin-
keinomahdollisuuksia, kun esi-
merkiksi taksialan määräsääntely 
poistuu siirtymäajan jälkeen

Tilintarkastuslain muutos: 
Toimintakertomus 
ei enää varsinaisen 
tilintarkastuksen kohde

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, 
esimerkiksi kauppakeskusrakentaminen 
helpottuu ja kaavoitukseen sekä rakentamiseen 
kohdistuva sääntely kevenee laajasti

Autokatsastuksesta 
poistetaan kansallista 
lisäsääntelyä, 
katsastusajat

Ajokorttilain yhtey-
dessä kevennetty 
ammattipätevyys-
vaatimuksia
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Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus: Laajat kevennykset 
ravintola- alan ja päivittäistavarakaupan sääntelyyn, helpotuksia 
myös tapahtumajärjestämiseen ja markkinointiin

MUITA RATKAISUJA

Hankintalain kokonaisuudistus; suuri joukko helpotuksia menet-
telyihin, innovatiivisten hankintojen mahdollisuudet, paremmat 
osallistumismahdollisuudet pienille ja keskisuurille yrityksille

Työntekijän 
takaisinottovelvoitteen 
keventäminen

Koeajan pidentäminen

Ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan 
aktiivimalli käyttöön

Vuosilomalla sairastamiseen kuuden päivän omavastuu

Uusi joukkorahoituslaki

Julkishallinnon 
digitaalisiin palveluihin 
yhden luukun periaate

Maakunta- ja yleiskaavojen 
alistaminen YM:n 
vahvistettaviksi lopetettiin

Rakentamisen poikkeamispäätökset siirretty kunnille

Määräaikaisten 
työsopimusten 
helpottaminen

Kiinteistötunnus- ja 
kiinteistörajatieto avattu 
vapaaseen käyttöön

Poistetaan velvoitteita säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistäviltä työantajilta: velvoite ilmoittaa 
TE-toimistolle vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta tai lomauttamisesta, velvoite selvittää 
irtisanotuille työntekijöille tarjolla olevat julkiset työvoimapalvelut, velvoite tiedottaa oikeudesta 
työllistymissuunnitelmaan

Työttömyysetuuden 
käyttötarkoituksen laajentaminen 
palkkatukeen ja starttirahaan

Jo viime kaudella kokoomuslaisen ympäristöministerin 
johdolla aloitettu työ ympäristölupaprosessien 
vähentämiseksi ja sujuvoittamiseksi jatkuu edelleen


