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Johdanto

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja 
keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbaro-
metrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina 
raportteina. Tiedonkeruusta vastaa Taloustutkimus Oy.

Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös pää-
toimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Aluerapor-
teissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä. 

Syksyn 2015 pk-yritysbarometri perustuu lähes 6 000 pk-yrityksen edustajan vastauksiin ja 
kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muu-
toksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.
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Tutkimusaineisto

Tämän tutkimuksen otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 
2010, Fonecta Kohdistamiskone –yritysrekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista 
otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa on kiintiöity yritysten toimiala, 
kokoluokka ja sijainti.

Vastaajajoukon muodostaa lähes 6 000 kohderyhmän vaatimukset täyttävää pk–yrityksen 
edustajaa. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsuttiin kyse-
lyyn sähköpostitse tai puhelimitse 15.6–14.7. 2015 välisenä aikana. 

Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja alueja-
kaumaa. Painotettua otoskokoa käytetään laskentaperusteena, koska tällöin otoksen perus-
teella lasketut tulokset voidaan yleistää koskemaan koko tutkimuskohteena olevaa pk-sektoria.

Tässä raportissa käsitellään pk-yrityksiä kansainvälistymisen näkökulmasta, jossa kiinnos-
tuksen kohteena on Suomesta ulkomaille tapahtuva kansainvälistyminen. Lisäksi erikseen 
verrokkityhmänä tarkastellaan voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä. Nämä luokat on mää-
ritelty alla.  

Kansainvälisillä pk-yrityksillä tarkoitetaan yrityksiä jotka ilmoittivat harjoittavansa aina-
kin yhtä seuraavista toimista: 

1. Suora vienti (oman myyntikonttorin tai ulkomaisen edustajan kautta)
2. Lisensiointi tai franchising
3. Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen ulkomailla yrityksenne omalla 

merkillä)
4. Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys

Kansainvälisiä yrityksiä aineistossa oli 920. 

Tässä raportissa kasvuhakuisilla pk-yrityksillä tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, joiden edus-
taja on kyselyssä valinnut vaihtoehdon ”olemme voimakkaasti kasvuhakuinen” vaihtoehdoista

• Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen
• Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan
• Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttää kasvua)
• Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita
• Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana

Määritelmän mukaisissa kasvuhakuisissa pk-yrityksissä toimivia vastaajia on tässä tutkimuk-
sessa 449. 

Näillä vastaajamäärillä tulosten virhemarginaali on noin 5 prosenttia suuntaansa. Raportti 
sisältää joitain laskelmia, joissa edellä mainitut vastaajat on jaettu toimialoittain pienempiin 
joukkoihin. Kyseisten tulosten osalta on huomioitava, että vastaajamäärä ei aina riitä anta-
maan luotettavaa, vaan pelkästään suuntaa antavaa kuvaa todellisesta tilanteesta

Raportissa käytetty toimialajaottelu on seuraava (suluissa kaksinumeroiset TOL luokat): Teol-
lisuus (01-39), Rakentaminen (41-43), Kauppa (45-47), Osaamisintensiiviset palvelut KIBS (61-
66, 69-74, 82, 85), Muut palvelut (49-60, 68, 75-81, 84, 86-96). Jos jokin toimialaluokka puuttuu 
edellisestä listauksesta, se tarkoittaa, että ko. toimialalta ei ole vastaajia tässä tutkimuksessa.

Kaikkien kuvien lähteenä on pk-yritysbarometri. Kuvissa termi ’kasvuhakuiset’ tarkoittaa voi-
makkaasti kasvuhakuisia yrityksiä, sekä ’kansainväliset’ kansainvälisiä yrityksiä.

Tämä katsaus löytyy TEM:n artikkeli-kokoelmasta: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/
tem_oppaat_ja_muut_julkaisu
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Keskeiset viestit pk-yritysten kan-
sainvälistymisen näkökulmasta

Kansainvälisten pk-yritysten profilointia
• Kansainväliset pk-yritykset harjoittavat vientiä, sopimusvalmistusta, kansainvälistä lisen-

siointia tai francising – toimintaa. Yrityksellä voi myös olla tytäryhtiö tai yhteisyritys 
ulkomailla.

• Kansainväliset yritykset nimensä mukaisesti keskittyvät kansainvälisille markkinoille, 
joilla lähes puolet näistä yrityksistä ensisijaisesti toimii.

• Yritysten kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kan-
sainvälisistä pk-yrityksistä useampi kuin viidennes ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvu-
hakuinen, kun vastaava osuus kaikista yrityksistä oli vain noin 8 prosenttia.

• Kansainväliset yritykset lanseeraavat uusia tuotteita tai palveluja sekä laajentuvat uusille 
markkinoille lähes kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk-yritykset.

Suhdannenäkymät kohenemassa
• Syksyn kyselyssä vajaa kolmannes kaikista pk-yrityksistä odotti suhdanteen paranevan 

seuraavan vuoden aikana, kansainvälistä pk-yrityksistä selvästi useampi eli noin 40 pro-
senttia odotti suhdanteiden paranevan.

• Kaikista pk-yrityksistä liikevaihdon kasvuun seuraavan vuoden aikana uskoi 40 prosenttia, 
kun kansainvälisistä yrityksistä noin 60 prosenttia arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavan 
vuoden aikana.

• Sekä kansainvälisistä että voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä noin puolet odotti 
viennin kasvavan kun viennin heikkenemistä odotti vain noin joka kymmenes yritys. 

Kansainvälistymisen mallit ja kohdemaat
• Kaikista pk-yrityksistä vain noin 12 prosenttia harjoitti vientiä, voimakkaasti kasvuhakui-

sista noin kolmannes.

• Kansainvälisistä yrityksistä 80 prosenttia vei tuotteita ulkomaille. Ulkomainen yhteisyritys 
tai tytäryhtiö ulkomailla oli reilulla viidenneksellä kansainvälisistä yrityksistä. 

• Noin kolmannes teollisuuden pk-yrityksistä vei tuotteita ulkomaille. Ulkomainen yhteisyri-
tys tai tytäryritys oli vajaalla 10 prosentilla teollisuusyrityksistä.

• EU-maat ovat ylivoimaisesti tärkein kohdealue kansainvälistyville pk-yrityksille kaikilla toi-
mialoilla. Noin 90 prosenttia kansainvälistyneistä yrityksistä ilmoitti EU–maat toimintansa 
kohteena.

• Venäjä oli EU:n ulkopuolisista maista tärkein kohdemaa pk-yrityksille.
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Kehittämisen esteet

• Ulkopuolisista kehittämisen esteistä yritykset kokivat pahimmiksi taloustilanteen, säänte-
lyn sekä kustannustason. Yleinen taloustilanne huoletti selvästi muita pk-yrityksiä harvem-
min voimakkaasti kasvuhakuisia ja kansainvälisiä yrityksiä.

• Etenkin kansainväliset ja voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset kokivat rahoituksen saa-
tavuuden selvästi useammin ongelmaksi kuin muut pk-yritykset. 

• Kustannustasossa kansainvälisiä pk-yrityksiä haittasi palkat yleisemmin kuin muita 
pk-yrityksiä.
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1 Kansainvälisten pk-yritysten 
profilointia

Kansainväliset pk-yritykset harjoittavat vientiä, sopimusvalmistusta, kansain-
välistä lisensiointia tai francising – toimintaa. Yrityksellä voi myös olla tytä-
ryhtiö tai yhteisyritys ulkomailla. Suomessa vienti painottuu suuriin yrityksiin. 
Pk-yritysten osuus Suomen tavaraviennistä on alhainen, vain noin 14 prosent-
tia. Pk-yritykset ovat yritystoiminnan kansainvälistymisen näkökulmasta kui-
tenkin keskeinen ja huomattavan kasvupotentiaalin yritysjoukko.

Kansainväliset yritykset nimensä mukaisesti keskittyvät kansainvälisille markkinoille, joilla 
lähes puolet näistä yrityksistä ensisijaisesti toimii. Kaikista pk-yrityksistä vain alle 10 prosent-
tia ilmoitti toimivansa kansainvälisillä markkinoilla. 

Noin 65 prosenttia Suomen pk-yrityksistä toimii ensisijaisesti paikallisilla tai alueellisilla mark-
kinoilla, mutta kansainvälisistä yrityksistä noin 10 prosenttia toimi ensisijaisesti paikallisilla 
tai alueellisilla markkinoilla. 

Kaikista pk-yrityksistä valtakunnallisilla markkinoilla toimi reilu neljännes yrityksistä. Sekä 
kansainväliset että voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset toimivat keskiverto pk-yrityksiä sel-
västi yleisemmin valtakunnallisilla markkinoilla.

Kuvio 1.1 Millä markkinoilla yrityksenne ensisijaisesti toimii?

Teollisuusyrityksistä lähes 20 prosenttia toimi ensisijaisesti kansainvälisillä markkinoilla. 
Osaamisintensiivisillä KIBS palvelualoilla osuus oli 12 prosenttia kun muilla toimialoilla kan-
sainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten osuus jäi selvästi alle 10 prosenttiin.   

Yritysten kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Kansain-
välisistä pk-yrityksistä useampi kuin viidennes ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen, 
kun vastaava osuus kaikista yrityksistä oli vain noin 8 prosenttia. Kansainväliset yritykset myös 
pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan selvästi muita pk-yrityksiä yleisemmin.
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Kuvio 1.2 Kansainvälistyminen ja kasvuhakuisuus

Yritystoimintaan liittyvä uusiutuminen ja kyky soveltaa uusia toimintatapoja ja teknologiaa 
erottelee yhä selkeämmin yrityksiä ja niiden menestystä tulevaisuudessa. Kansainväliset yri-
tykset profiloituvat uusiutumista kuvaavissa kysymyksissä selvästi muuta pk- yrityskenttää 
vahvemmin. 

Kansainväliset yritykset lanseeraavat uusia tuotteita tai palveluja sekä laajentuvat uusille 
markkinoille lähes kaksi kertaa yleisemmin kuin muut pk-yritykset. Myös uusia liiketoimin-
tamalleja ja teknologiaa otetaan kansainvälisissä yrityksissä selvästi muita pk-yrityksiä ylei-
semmin käyttöön.

Kuvio 1.3 Kansainvälistyminen ja uusiutuminen
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2 Suhdannenäkymät kohenemassa 

Kansainvälisten pk-yritysten suhdannekuva seuraavalle vuodelle on selvästi 
koko pk-yrityksien arviota parempi, mutta ei kuitenkaan yllä lähellekään voi-
makkaasti kasvuhakuisten yritysten optimismia.

Kaikkien pk-yritysten suhdannenäkymät kohenivat selvästi keväästä, näin myös kansainvä-
listen yritysten osalta. Syksyn kyselyssä vajaa kolmannes kaikista pk-yrityksistä odotti suh-
danteen paranevan seuraavan vuoden aikana, kansainvälistä pk-yrityksistä selvästi useampi 
eli noin 40 prosenttia odotti suhdanteiden paranevan.  Suhdanteiden heikkenemiseen uskoin 
vajaa viidennes pk-yrityksistä, mutta vain reilu 10 prosenttia kansainvälisistä yrityksistä. 
 

Kuvio 2.1 Suhdannenäkymät oman yrityksen kannalta lähimmän vuoden aikana

Kaikista pk-yrityksistä liikevaihdon kasvuun seuraavan vuoden aikana uskoi 40 prosenttia, 
kun noin viidennes ennakoi liikevaihdon laskua. Kansainvälisistä yrityksistä noin 60 prosenttia 
arvioi liikevaihdon kasvavan seuraavan vuoden aikana ja vain 12 prosenttia yrityksistä enna-
koi sen laskevan. Henkilöstön määrää ei kuitenkaan aiota lisätä yrityksissä samaa tahtia kuin 
liikevaihto kasvaa. Kansainvälisistä yrityksistä noin kolmannes aikoi lisätä henkilöstöä seu-
raavan vuoden aikana. 
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Kuvio 2.2 Oman yrityksenne viennin kehitys lähimmän vuoden aikana
 

Viennin kehityksestä kansainvälisillä ja voimakkaasti kasvuhakuisilla pk-yrityksillä oli varsin 
myönteinen käsitys. Näistä noin puolet odotti viennin kasvavan kun viennin heikkenemistä 
odotti vain noin joka kymmenes yritys. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Kaikki
n=3615

Kansainväliset
n=871

Voimakkaasti
kasvuhakuiset

n=357 
Paranee Pysyy ennallaan Huononee



10

3 Kansainvälistymisen 
mallit ja kohdemaat 

Pk-yritykset kansainvälistyvät tyypillisesti harjoittamalla vientitoimintaa. Kan-
sainvälisistä yrityksistä 80 prosenttia vei tuotteita ulkomaille. Ulkomainen 
yhteisyritys tai tytäryhtiö ulkomailla oli reilulla viidenneksellä kansainvälisistä 
yrityksistä.    

Kaikista pk-yrityksistä vain noin 12 prosenttia harjoitti vientiä, voimakkaasti kasvuhakuisista 
noin kolmannes.  Tuontia Suomeen harjoitti 18 prosenttia pk-yrityksistä eli se oli huomattavasti 
vientitoimintaa yleisempää pk-yrityksissä. Tässä julkaisussa kiinnostuksen kohde on kuiten-
kin Suomesta ulkomaille tapahtuva kansainvälistyminen, johon myös käytetty aineisto viittaa.  

Vientiä harjoittavista yrityksistä alle neljännes ilmoitti saavansa yli puolet liikevaihdostaan 
viennistä.  Vientiä harjoittavista teollisuusyrityksistä noin kolmannes sai yli puolet liikevaih-
dostaan viennistä. Kaupan ja rakentamisen alalla yli puolet liikevaihdostaan viennistä saavien 
pk-yritysten osuus oli pienin. 
 

Kuvio 3.1 Kansainvälistymisen mallit

Noin kolmannes teollisuuden pk-yrityksistä vei tuotteita ulkomaille. Ulkomainen yhteisyritys 
tai tytäryritys oli vajaalla 10 prosentilla teollisuusyrityksistä. Myös osaamisintensiivisillä KIBS 
palvelualoilla oli muita toimialoja yleisemmin ulkomaisia tytäryrityksiä tai yhteisyrityksiä. 

Kaupan alan ja KIBS palveluiden yrityksistä noin 15 prosenttia vei tuotteitaan ulkomaille. Sopi-
musvalmistus oli yleisintä kaupan alalla ja teollisuudessa. Tosin se ei ollut kovinkaan yleistä, 
sillä sitä harjoitti vain 4 prosenttia näiden alojen kansainvälisistä yrityksistä.
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Kuvio 3.2 Kansainvälistymisen mallit toimialoittain

Yrityksiltä kysyttiin myös aikomuksia hyödyntää julkisia kansainvälistymispalveluja. Tarve 
hyödyntää kansainvälistymispalveluja heijastaa suoraan jo toteutunutta kansainvälistymistä 
eri toimialoilla. Teollisuusyrityksistä noin 27 prosenttia, osaamisintensiivisistä palveluyrityk-
sistä 18 prosenttia ja kaupan alan yrityksistä 15 prosenttia aikoi käyttää julkisia kansainvälis-
tymispalveluja seuraavan vuoden aikana.

Kuvio 3.3 Kansainvälistymisen kohdemaat

EU-maat ovat ylivoimaisesti tärkein kohdealue kansainvälistyville pk-yrityksille kaikilla toimi-
aloilla. Noin 90 prosenttia kansainvälistyneistä yrityksistä ilmoitti EU–maat toimintansa koh-
teena. Erityisen tärkeä EU-alue ja muut Euroopan maat olivat teollisuudelle.  

Venäjä oli EU:n ulkopuolisista maista selvästi tärkein kohdemaa pk-yrityksille. Osaamisinten-
siivisille KIBS palveluille Venäjän merkitys oli suhteellisen pieni, mutta etenkin kaupan alalle 
Venäjän suhteellinen merkitys oli suuri. Osaamisintensiiviset KIBS yritykset olivat puolestaan 
suhteellisen vahvoja Yhdysvaltojen ja Kanadan markkinoilla. 
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4 Kehittämisen esteet 

Ulkopuolisista kehittämisen esteistä yritykset kokivat pahimmiksi taloustilan-
teen, sääntelyn sekä kustannustason. Yleinen taloustilanne huoletti selvästi 
muita pk-yrityksiä harvemmin voimakkaasti kasvuhakuisia ja kansainvälisiä yri-
tyksiä. Yritystoiminnan sääntely ja kustannustaso puolestaan haittasi melko 
tasaisesti kaikkia pk-yrityksiä.  

Ne kansainväliset pk-yritykset, jotka kokivat yritystoiminnan sääntelyn pahimmaksi esteeksi, 
kokivat muita pk-yrityksiä yleisemmin työehtosopimukset toimintaa haittaaviksi. Yleisin 
sääntelyyn liittyvä ongelma oli kuitenkin raportointi viranomaisille ja toimintaa rajoittavat 
määräykset.    

Etenkin voimakkaasti kasvuhakuiset ja kansainväliset yritykset kokivat rahoituksen selvästi 
useammin ongelmaksi kuin muut pk-yritykset. Rahoituksessa kansainvälisiä pk-yrityksiä ras-
sasi rahoituksen saatavuus, ei niinkään sen hinta.

Kustannustasossa kansainvälisiä pk-yrityksiä haittasi palkat yleisemmin kuin muita pk-yri-
tyksiä. Sen sijaan verotus mainittiin ongelmaksi selvästi harvemmin kuin muissa yrityksissä. 
 

Kuvio 4.1 Yrityksenne kehittämisen pahimmat esteet
 

Yritysten sisäisistä tekijöistä selvästi eniten kehittämistarpeita on myynnissä ja markkinoin-
nissa ja kansainvälisissä pk-yrityksissä vielä keskivertoa yleisemmin. Kansainvälisissä pk-yri-
tyksissä on luonnollisesti suuret tarpeet kehittää vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvää 
toimintaa. 
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Kuvio 4.2 Yrityksen sisäiset kehittämistarpeet
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Liite I: Pk-yritysbarometrin kansainvälistymiseen 
liittyvät kysymykset

D:  KANSAINVÄLISTYMINEN

D1.  Mitkä seuraavista kuvaavat yrityksenne tuotteiden tai palveluiden vientiä, myyntiä, 
markkinointia tai valmistusta ulkomailla? (valitkaa kaikki sopivat kohdat)

1. Yrityksellä ei ole vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla
2. Suora vienti (oman myyntikonttorin tai ulkomaisen edustajan kautta)
3. Lisensointi tai franchising 
4. Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminen ulkomailla yrityksenne omalla merkinnällä)
5. Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys
6. Muu

JOS D1=2

D2.  Arvioikaa viennin osuus kokonaisliikevaihdostanne vuonna 2014 (valitkaa vain yksi kohta)

1. < 9 %
2. 10–49 %
3. = > 50 %
4. Ei osaa sanoa

JOS D1=2

D3. Mitä rahoitusinstrumenttejä olette käyttäneet vientikaupan rahoittamiseen?

1. Laskua vastaan luottovakuutuksella
2. Laskua vastaan ilman luottovakuutusta
3. Käteisremburssi
4. Maksuajallinen remburssi
5. Muu
6. Ei osaa sanoa

JOS D1>1

D4. Yrityksenne markkina-alueet ulkomailla (valitkaa kaikki sopivat kohdat) 

1. EU-maat
2. Muut Euroopan maat (pl. EU) 
3. Venäjä
4. Kiina
5. Intia
6. Muut Aasian maat
7. Yhdysvallat ja Kanada
8. Muut Amerikan maat
9. Muu maailma (esim. Australia)

D5.  Onko yrityksellänne suoraa tuontitoimintaa? (vain yksi valittavissa)

1. Ei
2. Kyllä
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