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Alkusanat
Työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyi vuonna 2013 julkaisemaan aikaisemmat Yrittäjyyskatsauksen ja Kasvuyrityskatsauksen korvaavaa Yrityskatsausta. Tämä järjestyksessä kolmas yrityskatsaus jatkaa aikaisemmissa katsauksessa aloitettua talouden
ja politiikan muutosten tarkastelua. Teemana on uudistumisen haaste.
Suomen talouden hidas kasvu heijastaa sen talouden rakenteen heikkouksia.
Viittasin tähän jo vuoden 2014 yrityskatsauksen alkusanoissa: teollisen toiminnan
uusiutuminen ei ole ollut riittävää ja uudistuminen on nojannut paljolti suuriin yrityksiin, joiden toiminnan painopiste on kuitenkin siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle lähemmäs markkinoita. Talouden ja työllisyyden tila ei ole parantunut vuoden
takaiseen verrattuna vaan pikemminkin edelleen heikentynyt. Kuten tämän raportin tilasto-osioista käy ilmi monet yritystoiminnan yleiset tunnusluvut ovat kehittyneet heikosti. Valitettavasti myös virallisen määritelmän mukaisten kasvuyritysten
lukumäärä ja tunnusluvut ovat taantuneet aikaisemmasta. Kasvavien mikroyritysten luoma uusi taloudellinen toimeliaisuus on kuitenkin positiivista. Pienten ja keskisuurten yritysten ja yrittäjyyden merkitys taloudessa on ylipäätään lisääntynyt.
Raportista ilmenee, että erityisesti digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset näyttäisivät olevan selvästi muita pk-yrityksiä yleisemmin kasvuhakuisia. Digitaalisuus
onkin suuri mahdollisuus ja samalla haaste, jonka niin yksityisen kuin julkisen sektorin – ja koko yhteiskunnan – tulee kohdata kekseliäästi uudistuakseen.
Vuosi on lyhyt aika talouden rakenteiden syvälliseen uudistumiseen. Se, että yritysten globaali toimintaympäristö voi muuttua nopeasti ja syvällisesti yhden ainoan
vuoden aikana asettaa valtavan haasteen yrityksille sekä yritystoiminnan, talouden
ja työllisyyden myönteistä kehitystä tavoittelevan politiikan muotoilulle. Elinkeinopolitiikan ajattelua, toimenpiteitä ja menetelmiä tulee kyetä jatkuvat uudistamaan
niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin suomalaisen osaamisen vahvistumista
ja sitä kautta Suomen elinkeinoelämän monipuolistumista ja menestystä. Tämä on
pidemmän päälle keskeinen edellytys myös sille, että työllisyys Suomessa paranee.
Aikaisempien vuosien tapaan vuoden 2015 Yrityskatsauksen tavoitteena on ollut
tuottaa informatiivinen ja ajankohtainen näkymä työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinopolitiikkaan sekä yritystoimintaan ja yrittäjyyteen. Ministeriön toimikentän
laajuuden vuoksi katsauksessa on voitu nostaa esiin vain valikoituja mielenkiintoisiksi arvioituja näkökulmia, kehityskulkuja, ohjelmia ja toimenpiteitä. Toivottavasti
katsaus lisää edelleen ymmärrystä siitä asiantuntijatyöstä, jota ministeriössä ja hallinnonalalla tehdään suomalaisen elinkeinotoiminnan ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.
Katsaus jakaantuu kahteen osaan. Artikkelit tarjoavat tietoa Suomen talouden
kehityksestä sekä elinkeinopolitiikan linjauksista tavoitteista ja toimenpiteistä. Kirjoittajat ovat ministeriön ja sen hallinnonalan virkamiehiä. He tarkastelevat mm.

hallitusohjelman vaikutuksia elinkeinoelämään, Suomen talouden näkymiä vuoteen
2030, Euroopan strategisten investointien rahaston merkitystä Suomelle, yritysten
kasvun ajureita ja mikroyritysten kehitystä, muotoiluosaamista, hankintojen kilpailuttamisen uudistamistyötä, työelämän toimintatapojen uudistamista sekä aluepolitiikan uusia tuulia. Toinen osa koostuu yritystoimintaa ja yrittäjyyttä sekä niiden
kehittymistä kuvaavista tilastoista sisältäen perustiedot myös kasvuyrityssektorin
kehittymisestä.
Katsauksen toteuttamisesta on vastannut ryhmä, jossa ovat olleet edustettuina
useimmat työ- ja elinkeinoministeriön toimintayksiköt. Ryhmän puheenjohtajana on
ollut neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta tieto-osastolta ja jäseninä neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen työllisyys- ja yrittäjyysosastolta , ekonomisti Samuli Rikama elinkeino- ja innovaatio-osastolta, ylitarkastaja Piia Rekilä
työelämä- ja markkinaosastolta, ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas alueosastolta ja neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä elinkeino- ja innovaatio-osastolta.
Toivon, että katsaus herättää ajatuksia ja keskustelua, jotka auttavat ministeriön
politiikan jatkuvassa kehittämisessä ja uudistamisessa.
Työ- ja elinkeinoministeriön puolesta kiitän kaikkia artikkelien kirjoittajia,
ohjausryhmän jäseniä ja muita katsauksen toteutukseen osallistuneita hyvästä
yhteistyöstä.		
Helsingissä 20.9.2015
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Tiivistelmä
Katsauksen artikkeliosan alussa Antti Joensuu tarkastelee uuden hallitusohjelman
mukanaan tuomia muutoksia. Entistä strategisempi hallitusohjelma tavoittelee
aikaisempaa vahvemmin toimenpiteiden yhdensuuntaista vaikuttavuutta ja kokonaisoptimointia. Sekä strategioiden lukumäärän vähentäminen että hallitusohjelman yksityiskohtaisuuden vähentäminen palvelevat toimenpiteiden fokusointia,
mikä lisää niiden vaikuttavuutta ja saattaa ne vastaamaan muuttuvia olosuhteita.
Joensuu kuvaa artikkelissaan, kuinka ministeriöt osallistuivat hallitusohjelman valmisteluun sekä kertaa hallitusohjelman keskeisen sisällön ja strategiset tavoitteet.
Työ- ja elinkeinoministeriön sekä sen hallinnonalan tehtäväkenttä hallitusohjelmassa kuvataan kaaviolla, joka kytkee toisiinsa hallitusohjelman yhteiskunnallisen
vaikuttavuustavoitteen (työllisyys ja hyvinvointi), sen saavuttamisen kannalta kriittiset menestystekijät (uudistuva talous, paraneva tuottavuus ja työllisyys sekä osaavan ja motivoituneen työvoiman saatavuus), niiden mahdollistajat (mm. ”yrittäjyyden edellytykset kunnossa”, kasvu ja kansainvälistyminen… toimivat työmarkkinat,
jne.) sekä tarvittavat toimenpiteet (mm. normien purkaminen, Team Finland, kasvuhankkeiden tukeminen, …paikallinen sopiminen, jne). Lopuksi artikkelissa kerrataan kärkihankkeet, joiden varaan hallitusohjelman toteuttaminen rakentuu. Erikseen mainitaan kärkihankkeet, joilla arvioidaan olevan vaikutuksia erityisesti työja elinkeinoelämään. Tulevia muutoksia kuvastaa eri osakokonaisuuksien saama
rahoitus, joka kerrotaan 31.8.2015 ilmoitettujen lukujen mukaisesti.
Johanna Alatalo ja Samuli Rikama tarkastelevat Suomen talouden kehitykseen
noin viidentoista vuoden aikaikkunassa vaikuttavia tekijöitä. Artikkeli perustuu
VATT:in skenaariotyöhön, jossa kirjoittajat ovat olleet tiiviisti mukana. Aluksi kerrataan syitä sille, että talouskasvu euroalueella ja Suomessa on jäänyt pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle. Monet Suomen talouden tulevaisuuden haasteista puolestaan liittyvät työikäisen väestön määrän vähenemiseen ja siitä seuraavaan työn
tarjonnan supistumiseen. Lyhyen aikavälin suhdanneluontoisten tekijöiden sekä pitkällä aikavälillä talouden kehitystä määrittävien perusfundamenttien lisäksi ilmastonmuutos sekä julkisen talouden kestävyysongelmien hallinta ohjaavat taloutta.
Kirjoitus esittelee VATT:in useiden ministeriöiden kanssa (TEM, OKM, STM ja VM)
yhdessä tekemää ennakointityötä. Tuore raportti, johon artikkeli perustuu, arvioi
niin koko talouden kuin 30 toimialan näkymiä vuoteen 2030 asti. Skenaarioiden
perusteella talouden rakennemuutos jatkuu, vaikkakin rajuin murrosvaihe tasaantuu. Digitaalisuus on keskeinen talouskehityksen ajuri. Tuotantorakenteen palveluvaltaistumisen odotetaan jatkuvan ja työllisyyden kasvavan lähinnä palveluissa.
Julkisen hallinnon työllisten määrän laskevan trendin arvioidaan jatkuvan. Palveluvaltaistuminen lisää kotimaisen kulutuskysynnän merkitystä taloudessa. Artikkelissa tarkastellaan lopuksi erikseen informaatio- ja viestintäalan lupaavia näkymiä.
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Alalla arvioidaan työskentelevän vuonna 2030 lähes 30 000 henkeä enemmän kuin
nyt. Lisäksi alan tuottavuuden arvioidaan lisääntyvän selvästi.
Pekka Lindroos kertoo Euroopan strategisesta investointiohjelmasta (ESIR) vuosille 2015–2019. Määräaikainen ohjelma on Jean-Claude Junckerin EU-komission keskeinen hanke, jolla yritetään piristää EU:ssa pitkään alamaissa olleita investointeja.
Ohjelma perustuu EU:n varojen uuteen kohdentamiseen ja yksityisen rahoituksen
aktivoimiseen. Unionin talousarvion määrärahoja kohdennetaan uudelleen ohjelman takuurahastoon kahdeksan miljardin euron verran. Takuurahastoa rahoitetaan myös ottamalla käyttöön talousarvion marginaalia. Takauksen määräksi tulee
16 mrd. euroa. Merkittävää on se, että julkisella panostuksella pyritään saamaan
liikkeelle yksityisiä sijoituksia viisitoistakertaisesti. Euroopan investointirahastosta
ohjelmaan sijoitetaan viisi mrd. euroa. Menettely lisää Suomen maksua Unionille
noin 50 mrd. euroa vuosina 2016–2020. Ohjelma perustetaan Euroopan Investointipankin (EIB) yhteyteen ja EIB tekee investointien lopulliset rahoituspäätökset. Kun
kysymyksessä on yritysten riskirahoitus, rahoituspäätökset tekee Euroopan Investointirahasto (EIF). ESIR-rahoitusta voivat saada käytännössä kaikki investointeja
toteuttavat organisaatiot. Verrattuna jo käytössä oleviin EIB:n ja EIF:n rahoitustuotteisiin ESIR-rahoituksella voidaan ottaa enemmän riskiä. Ensimmäisten rahoitettavien hankkeiden joukkoon kuului Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaan rakentaminen. ESIR-rahoituksen jakelu tapahtuu normaaleja EIP:n ja EIR:n kanavia pitkin.
Suomessa keskustellaan parhaillaan yksityisten pankkien ja valtion erityisrahoituslaitosten Finnveran ja Teollisuussijoituksen osallistumisesta rahaston toimintaan
yhdessä EUP:n ja EIR:n kanssa. Hallituksen tavoitteena on useista toisiaan täydentävistä rahoituksen tarjoajista koostuva järjestelmä. Lindroos esittelee artikkelissa
kohdesektorit, joihin rahoitusta kohdennetaan sekä pohdiskelee rahoitukseen liittyvän markkinapuutteen määrittelyä. Koska ESIR toimii yksityisten rahoitusmarkkinoiden kautta, markkinapuutteen määrittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. EK:lle ja SY:n jäsenyritykselle tehdyn kyselyn mukaan näyttää siltä, että ESIR
voisi helpottaa rahoituksen saatavuutta, sen pituutta, siihen liittyviä vakuuksia ja
muita vaatimuksia. Riittävän hankemäärän tunnistaminen ja edelleen kehittäminen
on ratkaisevaa sille, että ESIR hyödyttää Suomea. Pk-yritysten kannalta keskeistä on
välittäjäorganisaatioiden onnistuminen tehtävässään. On myös tärkeää, että hankkeet nähdään jatkumona innovaatioista kokeilujen kautta suuren mittakaavan jalostukseen ja että sopivia politiikkainstrumentteja kyetään hyödyntämään tämän jatkumon eri osissa. ESIR tarjoaa myös mahdollisuuksia Suomen teknologiaan ja infrastruktuurihyödykkeisiin painottuvalle vientiteollisuudelle sitä mukaan kun ohjelma
onnistuu aktivoimaan investointihankkeita EU-alueella.
Tuija Ypyä ja Samuli Rikama kertovat TEM:n tilaaman selvityksen ”Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina” löydöksistä. Selvityksen kohdejoukkona oli 10 viime vuoden aikana julkista tukea saaneet yritykset. Elinkeinopolitiikan keskiöön kuuluvia suoria tukia sai vuonna 2013
noin 35 000 yritystä. Selvityksestä ilmeni, että sekä rahallista että ei-rahallista tukea
10

		

saaneet yritykset arvioivat tuki- instrumenttien vaikutukset suuremmiksi kuin yritykset, jotka olivat saaneet vain yhtä tukea. Korkeakoulujen spin-offeina tai ammattilasten ja sarjayrittäjien perustamat yritykset ovat lähtökohtaisesti kasvuhakuisempia kuin muut nuoret yritykset keskimäärin. Lisäksi havaittiin, että digitaalisten työkalujen käyttö ja soveltaminen yrityksen liiketoimintaan tarjoaa yrityksille
merkittävän kasvupotentiaalin. Selvityksen mukaan käytössä olleet yritystuet vaikuttivat vain vähän yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen, mutta niillä on selvästi myönteinen vaikutus yrittäjien ja yritysten johdon strategiseen osaamiseen
sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tuilla on erilainen merkitys yritysten resurssien ja kyvykkyyksien vahvistajana yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Kirjoittajat toteavat, että kasvuyrityspolitiikan kehittämiseksi tarvitaan säännöllisesti
tutkimustietoa koko yrityspopulaation sisäisestä kasvudynamiikasta samoin kuin
startup-yritysten merkityksestä taloudelle. Tämä vaatii pitkäaikaista seurantatietoa
ja mittareita, koska tukien vaikutukset näkyvät usein vastata viiveellä tai ovat pitkäaikaisia. Selvitystä jatketaan uudella valtioneuvoston hankkeella seuraavan kahden vuoden ajan. Tutkimuksella selvitetään ja analysoidaan erityisesti verrokkimaiden elinkeinopolitiikan työkaluja ja niiden toimivuutta ja pyritään soveltamaan Suomeen tutkimuksessa tunnistettavia hyviä käytäntöjä. Toinen keskeinen tavoite on
kehittää etenkin mikroyritysten tukiin painottuvaa seurantajärjestelmää sekä mittareita. Artikkelin lopussa on Seppo Kangaspunnan tekemä tietoisku TEM:in tutkimus- ja selvitystoiminnasta ja sen kehitysnäkymistä.
Samuli Rikama kertoo TEM:in, Finnveran ja Suomen Yrittäjien yhteisesti toteuttaman Pk-yritysbarometrin uudistamisesta. Barometriä uudistettiin vuoden 2014
syksyllä siten, että se vastaa aikaisempaa paremmin TEM:in politiikkatarpeisiin.
Barometriin rakennettiin talouden keskeisiä ajureita mittaavia moduuleja, joiden
avulla voidaan tuottaa vertailutietoja kehityksestä kaksi kertaa vuodessa. Aiemmin
tuotetun suhdannekuvan rinnalle on nostettu uusina teemoina etenkin pk-yritysten
kasvuhakuisuus, kansainvälistyminen sekä digitaalisten työkalujen käyttö. Aineistosta tuotetaan nyt analyyttisiä raportteja voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä
sekä digitaalisesti ja kansainvälisesti suuntautuneista yrityksistä. Niin ikään tuotetaan erikseen yritysrahoitusta tarkemmin valottava raportti. Tällaisia yrityksiä verrataan kaikkiin kyselyyn vastanneisiin pk-yrityksiin. Barometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat melko nuoria, suhteellisen lyhyessä ajassa keskisuuriksi kasvaneita, kansainvälisiä markkinoita hakevia, tyypillisesti teollisuuden
tai tietointensiivisten KIBS -alojen yrityksiä. Ne käyttävät muita yrityksiä yleisemmin digitaalisia työkaluja ja ne aikovat seuraavan vuoden aikana hakea rahoitusta
yli kaksi kertaa yleisemmin kuin muut yritykset. Lähes puolet yrityksistä tavoittelee yli 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua ja toisaalta yli puolet uskoi kyselyn
toteutusajankohtana, että tavoitteeseen päästään. Kasvuhakuisia yrityksiä on Suomessa suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla. Kasvuhakuisten yritysten suhdannekuva on selvästi muita yrityksiä positiivisempi. Ne ovat myös muita pk-yrityksiä
kansainvälisempiä ja ovat oivaltaneet digitaalisten työkalujen käytön merkityksen
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liiketoiminnassa. Tietointensiivisillä palvelualoilla ja teollisuudessa jopa 60 prosenttia kasvuhakuisista yrityksistä ennakoi viennin kasvua. Muutenkin kasvuhakuiset
yritykset odottivat viennin kasvavan ripeämmin kuin muut pk-yritykset. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita pk-yrityksiä nuorempia. 60 % on perustettu 2000-luvulla, neljännes niistä on voimakkaasti kasvuhakuisia (kaikista pk-yrityksistä 7 %) ja ne ovat lanseeranneet markkinoille kaksi kertaa muita pk-yrityksiä
yleisemmin uusia tuotteita tai palveluja sekä ottaneet käyttöön uutta teknologiaa.
Digitaalisesti suuntautuneet yritykset käyttävät myös muita yrityksiä yleisemmin
julkisia kansainvälistymispalveluja. Noin neljännes harjoittaa vientiä (muista yrityksistä noin 12 %). Vahvasti digitaalisesti suuntautuneita yrityksiä oli pk-barometrin
aineistossa lähes 8 % eli arvioilta 18 000–19 000 yritystä. Suhdanneodotukset ovat
digitaalisesti suuntautuneilla yrityksillä positiivisemmat kuin muilla pk-yrityksillä.
Katri Lehtonen ja Samuli Rikama toteavat, että muotoiluosaaminen on noussut yritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi. Muotoilu ja muut aineetonta pääomaa hyödyntävä toiminta tuottaa kasvavan osan talouden jalostusarvosta. Muotoilun käyttö
leviää nopeasti eri elinkeinotoiminnan aloille ja siitä on tullut yhä tärkeämpi osa
elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa eri maissa. Suomessa muotoilupalveluiden tuotannon arvo on noin 44 miljoonaa euroa, mikä on vielä huomattavasti pienempi
kuin esim. Ruotsissa. TEM:in tilaamassa selvityksessä yritykset jaettiin ryhmiin sen
mukaan, kuinka syvällisesti muotoilu liittyi niiden liiketoiminnan kehittämiseen.
Noin 40 prosentilla muotoilu oli osa strategiaa, runsaalla viidenneksellä se oli vahvasti integroitunut tuotekehityksen ja/tai markkinoinnin prosesseihin ja noin neljännekselle muotoilu merkitsi tuotteen ulkonäön tai käytettävyyden parantamista.
14 % yhteensä 128 yrityksestä ilmoitti, että yritys ei hyödynnä muotoiluosaamista
lainkaan. Muotoilua hyödyntävät yritykset panostivat muita enemmän tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Yrityksen koosta riippumatta muotoilu näyttäisi olevan osa uudistumishaluisten ja innovatiivisten yritysten ajattelutapaa. Yleisimmin muotoilua hyödynnettiin markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä. Muotoilun merkityksen sanottiin kasvaneen kolmen
viime vuoden aikana ja kehityksen arvioitiin jatkuvan myös lähitulevaisuudessa.
Suuret yritykset työllistävät pieniä yleisemmin muotoiluammattilaisia. Muotoilun
asema yrityksen strategiassa ei kuitenkaan näyttäisi olevan riippuvainen yrityksen
koosta. Tapa hyödyntää muotoiluosaamista näyttäisi olevan sidoksissa yritykseen
kokoon, mutta tavoitteet ja merkitys eivät. Muotoilun suorat vaikutukset näyttäisivät syntyvän ensisijaisesti asiakaskokemuksen ja tuotteen tai palvelun käytettävyyden parantamisen tai uusien tuotteiden tai prototyyppien kehittämisen kautta. Muotoilulla näyttäisi olevan merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan, erityisesti markkinointiin ja myyntiin (brändin rakentaminen ja visuaalisen ilmeen yhtenäistäminen)
sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. 40–75 % yrityksistä arvioi muotoilulla
olleen ainakin jokin verran positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun ja menestykseen
liittyviin liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Noin 10–25 % arvioi vaikutuksen olleen
merkittävä. Eniten vaikutusta arvioitiin olleen yrityksen kilpailukykyyn. Selvityksen
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havainnot tukevat nykyisiä käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan periaatteita ja
Kansallista muotoiluohjelmaa – Muotoile Suomi – ja sen toimenpiteitä, jotka painottavat muotoiluosaamista ja sen strategista hyödyntämistä yritysten kilpailukykytekijänä. Kirjoittajat toteavat, että muotoilun hyödyntämistä ja vaikutuksia kannattaa
jatkossa tarkastella osana jo olemassa olevia yrityskyselyjä liittämällä niihin muutamasta keskeisestä muotoilua koskevasta kysymyksestä koostuva osio.
Kari Komulainen ja Marko Laiho kertaavat artikkelinsa alussa kuinka Team Finland -verkosto, jonka tavoitteena on tukea yritysten kasvua ja kansainvälistymistä,
alkoi kehittyä Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan tehdystä kirjauksesta ja kuinka
verkoston organisoituminen käynnistyi loppuvuonna 2012. Sittemmin verkoston palvelukykyä on lisätty rakenteellisilla uudistuksilla sekä luomalla uusi toimintatapa,
jossa yhteistyöhakuisuus ja asiakaslähtöisyys kehittyvät myönteisesti. Julkisia kansainvälistymispalveluita on vahvistettu ja selkeytetty Finpron perusteellisella uudistamisella: Finpro keskittyy nyt yksinomaan julkisten palvelutehtävien hoitamiseen.
Lisäksi Invest in Finlandin ja Matkailun edistämiskeskuksen yhdistäminen Finprohon on vähentänyt julkisten yrityspalveluiden sirpaleisuutta. Myös ELY-keskuksissa
on tehty mittavia uudelleenjärjestelyjä, joiden myötä kansainvälistymispalveluiden
tavoitettavuutta ja palvelutuotannon joustavuutta on kehitetty. Team Finland -palvelujen kokoaminen kuuden palvelukokonaisuuden alle on selkeyttänyt verkoston tarjoamaa yrityksille sekä eri organisaatioiden rooleja ja vastuita palvelutuotannossa.
Samalla on paikattu yrityksille tarjolla olevien palvelujen aukkokohtia (esim. kehitysliiketoimintaan liittyvä ulkoministeriön ja Tekesin yhteinen BEAM Business with
Impact -ohjelma). Ensimmäiset Team Finlandin kasvuohjelmat käynnistettiin syksyllä 2014, ja niitä hyödyntää jo yli 1000 yritystä. Kun kaikki suunnitellut runsaat 40
kasvuohjelmaa ovat syksyn 2015 mittaan käynnistyneet, ne tarjoavat yrityksille toimialoittain räätälöityjä palveluita keskeisillä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan
aloilla. Team Finlandin kotimaan palvelumalli asiakasyrityksille julkistettiin ja otettiin saman tien tuotantokäyttöön elokuussa 2015. Ajatuksena on, että yrityksen ei
tarvitse opetella julkisten organisaatioiden työnjakoa ja tarjoamaa saadakseen niiltä
kulloisiinkin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. Yritys ei enää joudu kulkemaan ”luukulta
luukulle” hyödyntääkseen eri organisaatioiden tarjoamat palvelut. Asiakaslähtöisyys Team Finland -työssä ei kuitenkaan merkitse valtiorahoitteisten palveluiden
käytön maksimointia. Julkiset yrityspalvelut mitoitetaan ja niiden sisältö suunnataan siten, ettei valtio haittaa yksityisten liike-elämän palveluiden kehittymistä. Parhaimmillaan julkiset ja yksityiset yrityspalvelut tukevat toistensa kehittymistä. Vuodenvaihteessa 2015–2016 käyttöön otettava Team Finlandin asiakkuudenhallintajärjestelmä vahvistaa merkittävästi verkoston palvelukykyä ja syksyllä 2016 Helsingin
Ruoholahteen avatttava Team Finland -talo hitsaa verkostoa toimimaan yhä enemmän organisaatiorajat ylittävällä tavalla asiakasyritysten hyväksi. Verkoston tehtävät, toimijat ja ohjaus on kuvattu artikkelin lopussa olevassa laatikossa.
Elise Pekkala valottaa yritysten näkemyksiä hankintojen kilpailuttamisesta.
EU:ssa on vireillä uusien hankintamenettelyjä koskevien direktiivien voimaan-
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saattaminen. Suomessa lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskannalle syysistuntokauden aikana. Direktiivien ja kotimaisen lainsäädännön uudistuksen tavoitteena on tarpeettoman hallintotyön karsiminen ja menettelyjen joustavuuden
lisääminen. Pekkala tarkastelee artikkelissaan kattavasti lainvalmisteluun liittyviä kysymyksiä:
Yritysten näkökulmasta direktiiviuudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on
pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn parantaminen. Huolta aiheuttavat mm. viranomaisten oma, suojatusta asemasta tapahtuva sidosyksikön ulosmyynti eli in house -toiminta markkinoilla, korkeat kynnysarvot ja liian suuret
hankintakokonaisuudet.
Lakiuudistusta valmisteleva työryhmä ei pitänyt järkevänä sitä, että hankintayksiköt velvoitettaisiin kilpailuttamaan hankinnat pienempinä erinä, jotta erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat myös osallistua tarjouskilpailuun, mutta velvotti
ostajat perustelemaan hankintakohtaisesti, miksi jotakin hankintaa ei voi kilpailuttaa pienempinä erinä. Yrittäjät puolestaan katsovat, että normaalitilanteessa myös
EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa, jakamisen pitäisi olla aina mahdollista.
Tärkeä uusi rajaus lakiehdotuksessa on, että tarjoajalta vaadittava liikevaihto voi
olla enintään kaksi kertaa hankinnan ennakoidun arvon suuruinen. Rajaus on erityisesti pk-yritysten näkökulmasta tervetullut, vaikka siihenkin liittyy mahdollisia
ongelmia.
Yritysten mielestä merkki näyttönä esim. kohteen ympäristö-, sosiaalisten tai
muiden ominaisuuksien täyttymisestä ei aina ole tarkoituksenmukaisin tapa osoittaa vaatimusten toteutumista. Sijaa on annettava myös erilaisille selosteille, standardeille tai muulle luotettavalle, tarjoajan tai ehdokkaan esittämälle näytölle.
Yrittäjäjärjestön mukaan liiallinen sääntely voi pahimmillaan johtaa siihen, että
pk-yritykset eivät pääse mukaan julkisiin hankintoihin edes alihankintojen kautta.
Yrittäjät suhtautuvat kriittisesti sopimusten erityisehtoihin, jotka rajaisivat normaalisti toimivia yrityksiä menettelyjen ulkopuolelle. Laki mahdollistaisi sosiaaliset näkökohdat vertailuperusteena. EK muistuttaa, että tämä voi olla tulkinnanvaraista, ja johtaa jopa syrjintään tai suosintaan.
Yritykset suhtautuvat kriittisesti siihen, että kotimaista listaa vakavista rikoksista, joihin syyllistynyt voidaan sulkea kokonaan hankinnoista, laajennetaan eräillä
työrikoksilla. Yritysten mielestä direktiiviä tiukempien vaatimusten asettaminen
voi vaikeuttaa suomalaisten yritysten osallistumista kotimaisiin kilpailutuksiin. On
myös huolehdittava siitä, että laajennus koskee vain rikosten törkeimpiä tekomuotoja eikä pakollisia poissulkemisperusteita ei tule säätää velvoittaviksi kansallisissa
hankinnoissa.
Yritysten mielestä hankintojen valvonta olisi annettava ensisijaisesti Kilpailuja kuluttajavirastolle, koska sillä on jo nyt vastuullaan kilpailuneutraliteetin valvonta. Neuvonnan osalta nykytilanne, jossa maksutonta neuvontaa tarjotaan vain
hankintayksiköille, ei ole tyydyttävänä. Oikeusturvakeinojen osalta suurimpana epäkohtana pidetään markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden
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käsittelyaikojen venymistä. EK ehdottaakin sitovien enimmäismääräaikojen asettamista tuomioistuinmenettelylle.
Yrittäjäjärjestöt eivät kannata kansallisten kynnysarvojen korottamista hankintalain uudistusta valmistelevan työryhmän ehdottamalla tavalla, mikä vuoksi ne tekivätkin asiasta omat ehdotuksena.
Yrittäjät muistuttavat, että valtaosa hankinnoista on pienhankintoja ja niillä on
erityisen suuri merkitys juuri pk-yrityksille. Onkin välttämätöntä huolehtia pienhankintojen ohjaamisesta lainsäädännön yleisten tavoitteiden mukaisesti, avoimuus ja
syrjimättömyys turvaten.
Yritykset pitävät tervetulleena sitä, että kansallisten hankintojen ja SOTE -palveluiden sääntely muuttuisi nykyistä väljemmäksi ja ohjaus olisi lähinnä periaatetasoista.
Yrittäjäjärjestöt ilmaisevat huolensa hankintayksiköiden ja tarjoajien osaamisesta. Ehdotetussa laissa on lukuisia säännöksiä, jotka voivat muodostua ongelmallisiksi, elleivät hankintayksiköt osaa ottaa huomioon markkinatilannetta ja erityisesti
pk-yritysten olosuhteita. EK korostaa markkinakartoituksen tärkeyttä.
Lain valmistelussa syksyllä 2015 kilpailuneutraliteetti ja yritysten näkemykset
otetaan lainvalmistelussa huomioon pääministeri Sipilän hallitusohjelman linjausten edellyttämällä tavalla.
Pirjo Harjunen ja Maija Lyly-Yrjänäinen tarkastelevat, miten yrityksen tai
organisaation toimintatapojen parantaminen muuttuu työhyvinvoinniksi ja samalla
paremmaksi tuottavuudeksi. Heidän mukaansa Suomen ja yritysten reaalista kilpailukykyä on mahdollista kohentaa inhimillisen pääoman eli yrityksen kulttuurin
sekä työntekijöiden asenteiden, osaamisen ja motivaatioon liittyvien tekijöiden johtamisella. Esimerkiksi muutostilanteissa työntekijöiden ottaminen mukaan uudistusten tekemiseen, avoimuus, tiedonkulun varmistaminen ja työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen vahvistavat työntekijöiden muutosvalmiuksia ja sitä kautta kilpailukykyä. Uudet teknologiat (digitaalinen teknologia) lisäävät
tuottavuutta riippuen siitä, kuinka laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti niitä otetaan käyttöön, sekä miten työntekijöiden kyvyt ja osaaminen sovitetaan yhteen niiden kanssa.
Kirjoittajat toteavat valtion tukemien työelämäohjelmien lähtökohtana olleentyöpaikan kokonaisvaltainen kehittäminen yksittäisten toimintojen sijaan, ja että tuottavuutta ja työelämän laatua kehitetään työpaikoilla samanaikaisesti. Käynnissä
oleva Työelämä 2020 -hanke toteuttaa edellisellä hallituskaudella valmisteltua Työelämän kehittämisstrategiaa. Hankkeen kärjet ovat työorganisaatioiden tulevaisuuden työn tunnistaminen, innovoinnin ja tuottavuuden vahvistaminen, työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, luottamuksen ja yhteistyön lisääminen sekä osaavan
työvoiman varmistaminen yrityksissä ja työorganisaatioissa.
Suomalaiset työpaikat ovat tutkimusten mukaan Euroopan huippuja erityisesti
innovointia tukevien toimintatapojen osalta. Tuotteitaan ja palvelujaan uudistaneiden yritysten osuus on Suomessa kuitenkin pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Aikuisten tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot ovat Suomessa
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OECD-maiden kärkeä. Myös luottamus ja yhteistyö ovat suomalaisissa työorganisaatioissa vakaalla pohjalla. Suomalaisten työpaikkojen ilmapiiri on kehittynyt aikaisempaa parempaa suuntaan ja mahdollisuudet osallistua koulutukseen ja työpaikalla oppimiseen ovat Suomessa maailman huippua. Vallan ja vastuun jakamisen
sekä kannustavan johtamisen merkitys on vahvistumassa, kun työelämässä yhteistyö ja verkostomainen toimiminen yleistyvät.
Kansallisten työelämän kehittäjien määrä on kasvanut Työelämä 2020 -hankkeessa perinteisestä kolmikannasta kuudenkymmenen organisaation joukoksi.
Kukin toimija on tehnyt hankkeen kanssa yhteistyölupauksen. Yrityksiä lähestytään asiakastarpeesta. Palveluja on segmentoitu yrityksen tai organisaation kehitysvaiheen mukaan. Yrityksille on luotu uusia työkaluja ja palveluita toiminnan kehittämiseksi ja informaation levittämiseksi. Hankkeen aikana monet toimialat ovat
käynnistäneet omat ohjelmansa. Pyrkimyksenä on, että jatkossa yhä useammat alat
ja työpaikat saisivat apua työelämähaasteisiinsa Työturvallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen, Tekesin ja Työsuojelurahaston muodostamalta ns. toimijarenkaalta.
Lisäksi Työelämä 2020 -hankkeen toimintaa ovat vahvistaneet useat verkostot, esimerkiksi ELY-keskusten ympärille rakennetut alueverkostot. Tekesin Liideri-ohjelmassa on rahoitettu lähes 31 miljoonalla eurolla yli 200 kehittämisprojektia tai tutkimushanketta. Vuoden 2018 loppuun mennessä ohjelman rahoituksen arvioidaan
nousevan noin 80 miljoonaan euroon. Hankerahoitusta on saatu myös Euroopan
sosiaalirahastosta.
Globaalin toimintaympäristön muuttuessa nopeasti työelämän laadusta huolehtiminen on entistä monimutkaisempaa. Esim. digitaaliteknologiaan liittyvien tuottavuushyötyjen realisoituminen edellyttää huomion kiinnittämistä työelämän laatutekijöihin. Työn tekemisen paikat, ajat ja yhteistyökumppanit sekä työntekijöiden
arvostukset ovat tulevaisuudessa entistä moninaisempia, kun työ on entistä tieto- ja
palveluvaltaisempaa. Tällöin työpaikoilla tarvitaan innovaatioita myös siinä, miten
työn tekeminen organisoidaan. Ympäristön seuraaminen ja omaan toimintaan liittyvien ominaispiirteiden ja kehittämistarpeiden tunnistaminen auttavat yrityksiä
varautumaan muutoksiin. Työelämä 2020 -hanke on kerännyt internet-sivulleen esimerkkejä, jotka kertovat, miten muutostilanteissa on pärjätty ja onnistuttu.
Pekka Hokkasen ja Outi Viljamaan mukaan rakennemuutos on luonnollinen
jatkumo, jossa uusia yrityksiä syntyy ja elinvoimansa eri syistä menettäneitä poistuu markkinoilta. Rakennemuutoksen ”luova tuho” synnyttää aina uusia vaihtoehtoja ja uutta yrittäjyyttä. Politiikan painopistettä tuleekin siirtää uusiutumisen, kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisen suuntaan. Monipuolinen ja uudistuva elinkeinorakenne on paras keino hallita rakennemuutosta ja suojautua äkillisiä
rakennemuutoksia vastaan. Elinkeinorakenteen uudistamisen keskiössä on alueilla
oleva yritystoiminta ja sen uusiutumisen, kasvun sekä kansainvälistymisen kiihdyttäminen ja tätä kautta syntyvät uudet työpaikat.
Työ- ja elinkeinoministeriön alueosasto valmistelee yhdessä alueiden kanssa
uutta ennakoivan rakennemuutoksen toimintatapaa (ERM). Siinä aluetalouden ja
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työllisyyden muutoksiin varaudutaan ennakoivasti ja elinkeinorakennetta aktiivisesti uudistaen. ERM-toimintatapa täydentää äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM)
toimenpiteitä. Parhaimmillaan ERM on kiinteä osa alueiden suunnittelujärjestelmiä
ja -prosesseja. Kyse on yksittäistä työkalua tai mallia laveammasta ajattelu- ja toimintatavasta, jonka onnistuminen edellyttää niin toimiala- kuin hallintorajat ylittävää yhteistyötä.
ERM-toimenpiteet ja -instrumentit voidaan ryhmittää neljään pääkohtaan:
1) Alueellisen ennakoinnin toimenpiteet 2) Uudistumisen ja varautumisen toimenpiteet 3) Liittyminen alueellisiin strategiaprosesseihin ja olemassa olevien rahoitusinstrumenttien monipuolinen hyödyntäminen ja 4) Älykäs erikoistuminen ja
kokeilut.
Resurssit on perusteltua suunnata jälkijättöisen ”palokuntamallin” sijaan vahvemmin ennakoiviin ja uudistaviin toimenpiteisiin. Rakennemuutostilanteissa työntekijöiden, yritysten ja TE-hallinnon yhteistyötä edistetään muutosturvan toimintamallin avulla. EU-tasolla huomattavan suuriin rakennemuutostilanteisiin puolestaan
on perustettu tukimekanismiksi Euroopan globalisaatiorahasto (EGR). EGR:n rahoitusta on viime vuosina hyödynnetty mm. ICT-rakennemuutoksen negatiivisten vaikutusten lieventämiseen Suomen kasvukeskuksissa.
Näyttää siltä, että ICT-alan myllerrys ja tarve muuntautua jatkuu edelleen. Alan
murros saattaa luoda muita aloja kiihtyvämmällä tahdilla myös työllistymisen ja
liiketoiminnan mahdollisuuksia. Kokemukset alan irtisanomisista osoittavat, että
palvelujen suunnittelu ja toteutus vaativat ajantasaista tietoa kohderyhmän profiilista, riittäviä henkilöstöresursseja TE-toimistossa sekä toimivaa yhteistyöverkostoa. Vireä yhteistyö alueellisten toimijoiden kesken sekä jalkautuminen yrityksiin
ovat tehokkaita tapoja edistää irtisanottujen työllistymistä.
Muutosturvan toimintamalli on ollut käytössä irtisanomistilanteissa Suomessa
vuodesta 2005 lähtien. Muutosturva parantaa työntekijöiden, työnantajien sekä TEtoimistojen yhteistyötä ja näin lisää työntekijöiden turvaa irtisanomistilanteissa ja
pitkäkestoisissa lomautuksissa. TEM:n teettämän tutkimuksen mukaan yleiskuva
muutosturvan toimintamallista on myönteinen.
Uudenlaisten toimintatapojen ja -mallien luominen rekrytoivan ja irtisanovan
yrityksen välille on olennaisen tärkeää muutostilanteiden hallinnassa. Ennakoiva
rakennemuutoksen hallinta lähtee alueiden omista vahvuuksista ja on aina alueensa
näköistä aktiivista tekemistä: joustava ja sopeutumiskykyinen alue ja yritys menestyvät. Julkiset toimijat voivat omilla toimillaan edistää proaktiivista uudistumista ja
mahdollistaa vastuullisen työllisyys- ja elinkeinopolitiikan harjoittamisen. Uudistumisen keskiössä ovat kuitenkin lopulta yritykset.
Pekka Häkkinen toteaa artikkelissaan ”Iskukykyinen ELY-keskus”, että vuonna
2010 perustetut ELY-keskukset ovat asiakaslähtöisessä toiminnassa vielä lähtökuopissa. Toiminta on ollut liiaksi hallinnonaloittain painottunutta ja asiakkaiden kaikkien palvelutarpeiden tunnistaminen ja ennakointi on vähäistä. Niinpä yhden luukun periaate ei ole vielä todellisuutta ELY-keskusten palveluissa.
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Valtiontalouden heikentymisen seurauksena ELY-keskusten resurssit vähenevät
eri tehtävissä 15–20 % vuoteen 2018 mennessä. Palvelutason pitäminen nykyisellä
tasolla edellyttää huomattavia toimintatapamuutoksia. Vastausta haasteisiin haetaan toiminnan ja palveluiden sähköistämisestä.
Sähköistämisen ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2010 alkaen yhtenäistettiin
keskusten perustietotekniikkaa. Sen jälkeen käynnistetyssä eEly-hankkeessa rakennettiin sähköistämisen peruspilarit, kehitettiin yhtenäiset toimintamallit sekä käynnistettiin substanssitehtävien sähköistäminen. Kehittämisen linjaksi muodostui varsin pian monikanavaisuus, mikä tarkoittaa, että ELY-keskusten toimeenpano- ja
kehittämistehtävät puretaan verkossa tapahtuvaksi sähköiseksi asioinniksi, asiointia tukevaksi asiakasneuvonnaksi sekä toimipaikoissa annettavaksi palveluksi.
Monikanavaiseen palvelutarjontaa siirtyminen sisältää suuren muutoksen toimintatavoissa: Huomio on kiinnitettävä asiakkaan palvelutarpeeseen ja siihen vastaavien
palveluiden kehittämiseen. Asiakkaan määrittely ELY-keskuksille kuin myös koko julkiselle sektorille ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Välittömän asiakkaan käsite hämärtyy vaikkapa silloin, kun täytyy määritellä liikennejärjestelmän tai yleisen edun valvonnan asiakkaita. Asiakkaiden ja tärkeimpien heille tuotettujen palveluiden tunnistaminen on kuitenkin välttämätöntä ELY-keskusten toiminnan uudistamiselle.
eEly-hanke onkin jo listannut tärkeimmät tuotettavat palvelut ja kokonaisuus
on nimetty ELY-palveluiksi. Monikanavaiset ELY-palvelut on määritelty toiminnan
kehittämisen tärkeimmäksi tavoitteeksi. ELY-keskusten asiakkaat voidaan jakaa
kolmeen pääsegmenttiin: yritykset, henkilöasiakkaat ja kansalaiset sekä viranomaiset ja kumppanit. Kaikille niille on muodostettu omat palvelukokonaisuudet, joiden
palvelut jakaantuvat monikanavaisesti sähköiseen asiointiin, asiakasneuvontaan ja
toimipaikkojen palveluihin.
ELY-palveluiden kehittämistä ja tuotantoa varten on käynnistetty useavuotinen
Iskukykyinen ELY2-hankekokonaisuus, jossa ELY-keskusten palvelut puretaan kansallisen palveluväylän ja laajemmin kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisiksi
palveluiksi. Kehittämisen ydin muodostuu kaikkein tärkeimpien palveluiden nykyaikaistamisesta. Onnistuminen ELY-palveluiden kehitystyössä edistää myös muiden
julkisten palveluiden sähköistämistä.
ELY-palveluiden kehittäminen tukee hallituksen digitalisoinnin kärkihanketta.
Kirjoittaja toteaa, että kehittäminen edellyttää työrauhaa ja tukea sekä riittävää
kehittämispanosta: IT-säästöt tulee hakea perustietotekniikasta ja yhteisistä tietojärjestelmistä palveluiden sähköistämisen sijasta.
Katsauksen tilasto-osan alussa on Pertti Hämäläisen kokoama aineistopaketti
yrityksistä ja yrittäjistä Suomessa. Koonti on tehty Suunnittelu- ja kehittämispalvelut
Pekka Lithiltä (Lith Consulting Group avoin yhtiö) hankitun tilastoaineisto pohjalta.
Yritysten määrä

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomessa
toimi runsaat 283 290 yritystä vuonna 2013 ilman alkutuotannon (maa-, metsä- ja
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kalatalous) yrityksiä. Asukasta kohden laskettuna Suomessa oli 52 yritystä. Edellisestä vuodesta yritysten määrä kohosi 16 380 yrityksellä eli 6,1 prosenttia. Pääosa
yritysten määrän lisäyksestä vuositilastossa oli tilastollista, mikä johtui Tilastokeskuksessa toteutetusta suuresta yritystilastojen organisaatio- ja tietojärjestelmämuutoksesta, joka on koskenut yli kymmentä yritystilastoa.1
Ennen vuotta 2013 vuositilastoihin pääsivät ne yritykset, jotka olivat toimineet
tilastovuonna vähintään puoli vuotta ja joiden henkilöstö oli yli 0,5 henkilöä kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna tai liikevaihto ylitti vuosittain määritellyn
minimirajan (10 595 euroa vuonna 2012). Nyt vuositilastoon otetaan mukaan myös
yritykset, joiden taseen loppusumma on vähintään 170 000 euroa ja nettoinvestoinnit tilastovuonna vähintään 50 000 euroa, vaikka henkilöstö- ja liikevaihtokriteerit
eivät täyttyisikään. Yritysten toiminta-aikaa ja henkilöstön määrää koskevat minimirajat ovat säilyneet tilastouudistuksessa ennallaan. Liikevaihdon minimiraja oli
10 845 euroa tilastovuonna 2013.
Muutokset ovat kasvattaneet yritysten määriä tilastollisesti aikaisempiin vuosiin
verrattuna etenkin metsätaloudessa ja kiinteistöpalveluissa. Selkeämpää vertailua TEM:n yrityskatsausten aikaisempien vuosien tilastoihin nähden voidaan tehdä
jättämällä tarkastelun ulkopuolelle alkutuotannon toimialojen lisäksi kiinteistöjen
kauppaa, hallintaa ja omistusta koskevat toimialat (Nace:t 681-2). Tällä tavoin tarkasteltuna Suomessa oli arviolta 262 270 yritystä, mikä oli 8 300 yritystä (3,3 %)
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n kaupparekisteriin tehtiin vuonna 2014 29 290
perustamisilmoitusta uusista yrityksistä, mikä oli 950 ilmoitusta vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Kaikkiaan kaupparekisterissä oli vuoden 2014 lopussa 512 020
yritystä, eli 2,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2014 suhteellisesti eniten kasvoi toiminimien määrä, kun edellisenä vuonna kasvu oli nopeampaa
osakeyhtiöiden puolella. Henkilöyhtiöiden (kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt)
määrä on pienentynyt PRH:n kaupparekisterissä koko 2000-luvun ajan.
Henkilöstö ja liikevaihto

Yritysten henkilöstö oli Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen
mukaan 1,413 miljoonaa henkilöä ilman alkutuotantoa vuonna 2013. Yritysten henkilöstö oli lähes sama kuin edellisenä vuonna, sillä tilastollista kasvua oli vain 600
henkilöä. Huippuvuoteen 2008 verrattuna yritysten työllisyys oli silti 23 000 henkilöä pienempi.

1

Yritystilastouudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut yhtenäistää tilastoissa käytettyjä luokituksia (toimiala,
liikevaihto, henkilöstö, ym.) ja yksikkörakenteita (yritykset, toimipaikat, ym.). Kun hyödynnetään entistä enemmän
Tilastokeskuksen yritysrekisteriä perustietolähteenä, on voitu pienentää päällekkäistä tiedonkeruuta ja yritysten
tiedonantorasitusta erillisissä yritystilastoissa. Vastapainona uudistus on merkinnyt kuitenkin muutoksia yritystilastojen aikasarjoihin. Muutosten suuruus riippuu asianomaisesta yritystilastosta, käytetyistä luokituksista ja
kuvauksen kohteena olevasta toimialasta. Yritystilastojen muutosten vuoksi yrityksiä ja niiden toimipaikkoja koskevat
toimialakohtaiset perustiedot eivät ole tilastovuodesta 2013 lukien täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa.
Tilastovuoteen 2012 saakka yrityksiä ja toimipaikkoja koskevat tilastotiedot tuotettiin Tilastokeskuksen yritys- ja
toimipaikkarekisteri YTR:ssä. Nyttemmin yritystason tilastot ovat saatavilla yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta.
Alueellinen yritystoimintatilasto julkaisee Tilastokeskuksessa toimipaikkakohtaiset tilastot.
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Päätoimialoittain tarkasteltuna teollisuusyritysten henkilöstö väheni 62 500 henkilöllä vuosina 2008–2013, joskin teollisuus (ml. kaivosala, energiahuolto sekä vesija ympäristöhuolto) muodosti yhä neljänneksen yritysten henkilöstöstä (ml. kiinteistöala). Seuraavaksi eniten työllisyys heikkeni logistiikka-aloilla, informaation ja viestinnän toimialalla sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa.
Yritysten henkilöstö puolestaan kohosi vuosina 2008–2013 suhteellisesti ja määrällisesti eniten yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja hallinto- ja tukipalveluissa. Hallinto- ja tukipalveluissa merkittävä osa henkilöstön kasvusta koostuu henkilöstön vuokrauksesta.
Yritysten liikevaihto oli 393 miljardia euroa vuonna 2013 (ml. kiinteistöala). Edellisestä vuodesta liikevaihto aleni 0,2 prosenttia, mutta vuotta 2009 edeltäneeseen
aikaan verrattuna reaalinen liikevaihto on alentunut 9–10 prosenttia. Eniten liikevaihto on kohonnut sosiaali- ja terveyspalveluissa. Liikevaihto kasvoi myös hallinto- ja tukipalveluissa, koulutus- ja henkilöpalveluissa sekä hieman liike-elämän
KIBS-palveluissa.
Yritysten kokoluokat

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomen
283 290 yrityksestä (ilman alkutuotantoa) suuria, vähintään 250 työntekijän yrityksiä oli 588 vuonna 2013. Suomen yrityskannasta suuret yritykset muodostivat 0,2
prosenttia, mutta niiden osuus yritysten työllisyydestä oli 35 prosenttia ja liikevaihdosta 45 prosenttia vuonna 2013. Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritys) osuus
yrityskannasta oli 99,8 prosenttia. Näistä alle kymmenen henkilön mikroyrityksiä
oli 93,3 prosenttiyksikköä. Mikroyrityksistä pääosa (192 220 yritystä) työllisti vuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna alle kaksi henkilöä. Tällaiset yritykset muodostivat lähes kaksi kolmasosaa Suomen koko yrityskannasta.
Yritysten työllisyys aleni yhteensä vajaa pari prosenttia ja reaalinen liikevaihto
laski 9–10 prosenttia vuosina 2008–2013. Pk-yritysten työllisyys lisääntyi lukuun
ottamatta alle kahden henkilön yrityksiä. Alle kahden henkilön yritysten työllisyys
pieneni, vaikka yritysten määrä kohosi tuhansilla yksiköillä. Syynä on osittain se,
että alle henkilön yritysten lisäys on perustunut sivutoimisten ja osa-aikaisten yrittäjien määrän kasvuun. Liikevaihdon määrä väheni reippaasti suurissa ja 2–9 henkilön pientyönantajayrityksiä vuosina 2008–2013. Eniten liikevaihto kasvoi keskisuurissa yrityksissä.
Suurten yritysten liikevaihto-osuus on pysynyt miltei ennallaan 1990- ja 2000luvulla, mutta niiden osuus yritysten työllisyydestä ja palkkasummasta on alentunut tasaista vauhtia. Suurten yritysten merkitys on huomattava kemiallisessa metsäteollisuudessa, lääketeollisuudessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, öljynjalostuksessa, radio- ja televisiotoiminnassa, ilmaliikenteessä sekä posti- ja kuriiritoiminnassa. Suurten yritysten toimialoja ovat myös rahoitus ja vakuutus, tietoliikenne, metallien perusteollisuus ja laivanrakentaminen.
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Yrityskannan uusiutuminen

Tilastokeskuksen aloittaneita ja lopettaneita yrityksiä kuvaavien tilastojen mukaan
toimintansa aloitti 27 720 yritystä vuonna 2014. Vastaavasti toimintansa lopetti
29 950 yritystä, joten yritysten nettolisäys oli miinusmerkkinen. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä toimintansa aloittaneita yrityksiä oli 8,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Yrityskannan vaihtuvuus, eli aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten yhteenlaskettu prosenttiosuus yrityskannasta on alentunut vuodesta 2008 lukien. Erot vaihtuvuudessa ovat kuitenkin toimialojen välillä suuria. Alueellisesti vaihtuvuus oli vuosina 2013–2014 suurinta Uudellamaalla. Seuraavaksi korkeinta vaihtuvuus oli Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Kymenlaaksossa vaihtuvuutta ovat nostaneet toimintansa lopettaneiden yritysten verrattain
suuri osuus. Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Ahvenanmaalla, Satakunnassa ja
Pohjanmaalla vaihtuvuus oli alhainen.
Konkurssihakemusten määrä aleni hieman vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Tilastokeskuksen oikeustilastojen mukaan viime vuonna pantiin vireille
2 892 (pl. alkutuotanto) konkurssia, mikä oli runsaat 140 yritystä vähemmän
kuin edellisenä vuonna. Konkurssiin haettujen yritysten osuus kaikista yrityksistä oli 1,1 prosenttia ilman alkutuotantoa. Osuus on kolme kertaa pienempi kuin
1990-luvun lamavuosina, jolloin konkurssiin haettuja yrityksiä oli 3–4 prosenttia
yrityskannasta.
Vaikka konkurssit ovat vähentyneet, maksuhäiriöisten yritysten määrä on lisääntynyt. Asiakastieto Oy:n yritysrekisterin mukaan maksuhäiriöisiä yrityksiä oli 56 500
vuonna 2014, mikä oli 1 400 yritystä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaiseen yrityskantaan suhteutettuna maksuvaikeuksia oli lähes joka viidennellä yrityksellä. Yhteensä yrityksille oli
kertynyt tammi-syyskuussa 2014 noin 150 000 maksuhäiriömerkintää, eli saman
verran kuin edellisenä vuonna.
Yrityssaneerausten määrä aleni vuonna 2014 edellisen vuoden ennätyslukemista.
Yhteensä pantiin vireille 493 yrityssaneerausta.
Yritysten omistusrakenne

Noin 98 prosenttia yrityksistä Suomessa on omistajatyypiltään yksityisiä kotimaisia
yrityksiä. Ne työllistivät enemmän kuin kolme neljäsosaa yritysten henkilöstöstä ja
niiden osuus yritysten liikevaihdosta oli 70 prosenttia vuonna 2012. Yksityisen kotimaisen yritystoiminnan kasvu on pitkään jatkunut trendi, mutta kotimaisten yritysten rinnalla toimii kasvava joukko ulkomaisia yrityksiä. Viime vuosina myös julkisyhteisöjen (valtio ja kunnat) omistamat yritykset ovat lisääntyneet, mikä on osittain
tulosta kaupallisten toimintojen yhtiöittämisestä.
Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastojen mukaan Suomessa
toimi noin 3 471 ulkomaalaistaustaista yritystä vuonna 2013. Ulkomaisten yritysten henkilöstö oli yhteensä 228 800 henkeä. Liikevaihtoa yrityksiin kertyi 74
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miljardia euroa. Ulkomaisella yrityksellä tarkoitetaan yrityksiä, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa.
Toimialoittain tarkasteltuna ulkomaisia yrityksiä toimii eniten tukku- ja vähittäiskaupassa. Kaupan osuus kaikista ulkomaisista yrityksistä oli 34 prosenttia vuonna
2013. Lähes viidennes ulkomaisista yrityksistä toimii jalostusaloilla. Loput 46 prosenttia toimi palvelualoilla.
Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten henkilöstöstä jalostusalat työllistivät
noin 29 prosenttia vuonna 2013. Tästä metalli- ja elektroniikkateollisuudella on huomattava osuus. Kaupan osuus ulkomaisten yritysten työllisyydestä oli viidennes ja
palvelualojen 44 prosenttia
Yritysmuodot

Yritystoiminta on aloitettu Suomessa perinteisesti toiminimimuotoisena ja myöhemmin toiminnan laajentuessa yritys on yhtiöitetty. Tilastokeskuksen aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilaston mukaan vuonna 2013 uusista yrityksistä 50
prosenttia oli liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Osakeyhtiömuotoisia oli uusista yrityksistä 41 prosenttia.
Tilastokeskuksen YTR:n tilastojen mukaan osakeyhtiö on Suomessa kuitenkin
tavallisin yritysmuoto. Vielä vuonna 1996 toiminimimuotoisia yrityksiä (ammatin- ja liikkeenharjoittajia) oli enemmän kuin osakeyhtiöitä. 1990-luvun alusta lähtien osakeyhtiöiden osuus yrityskannasta on kasvanut 30 prosentista nykyiseen 47
prosenttiin.
Kaikkien yritysten liikevaihdosta osakeyhtiöiden osuus oli 88 prosenttia ja henkilöstöstä 85 prosenttia vuonna 2013. Osakeyhtiöt työllistävät keskimäärin yhdeksän henkilöä, mutta toiminimet korkeintaan yhden henkilön, eli ainoastaan yrittäjän
itsensä. Tilastokeskuksen yritystilastojen uudistus on muuttanut jonkin verran yritysten yritysmuodon mukaista jakaumaa vuonna 2013 aiempiin vuosiin verrattuna.
Etenkin yritysmuodoltaan tarkemmin erittelemättömiä yrityksiä on tullut lisää tilastoihin. Samalla toiminimien ja henkilöyhtiöiden merkitys on pienentynyt.
Toimialoittain tarkasteltuna yksityisten toiminimien merkitys on keskimääräistä
suurempi rakennusalalla, kuljetuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksessa ja muissa henkilökohtaisissa palveluissa. Työllisyydestä toiminimiyritysten
osuus on suurin koulutuksessa ja henkilökohtaisissa palveluissa (30 %), sosiaali- ja
terveyspalveluissa (14 %) ja kuljetuksessa (11 %).
Vientiyritykset

Tullihallituksen laatimien tilastojen mukaan tavaravientiä harjoitti maassamme
noin 17 840 yritystä vuonna 2013. Tästä joukosta sellaisia yrityksiä, joiden tavaraviennin arvo oli alle 100 000 euroa, oli 13 690 (77 %), mutta näiden yritysten osuus
viennistä jäi kahteen prosenttiin. Sitä vastoin 17 suurimpaan vientiyritykseen, joiden
viennin arvo oli yli 0,5 miljardia euroa, kertyi 41 prosenttia viennin kokonaisarvosta.
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Pelkästään kymmenen suurimman viejän osuus viennin arvosta oli kolmannes ja viiden suurimman lähes neljännes.
Vaikka viennin keskittyminen suurimpiin vientiyrityksiin on pienentynyt
2000-luvulla, pk-yritysten osuus maamme tavaraviennistä on pysynyt edelleen
melko vaatimattomalla tasolla. Vuonna 2013 pk-yritysten vientiosuus oli Tullihallituksen tilastojen mukaan ainoastaan 13 prosenttia.
Pk-yritysten vientiosuudesta (13,4 %) keskisuurten 50–249 henkilön yritysten
vientiosuus oli 8,6 ja pienten 10-49 henkilön yritysten 3,4 prosenttiyksikköä vuonna
2013. Alle kymmenen henkilön mikroyritysten vientiosuus oli 1,4 prosenttia.
Yrittäjät

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli 265 000 yrittäjää
vuonna 2014 ilman alkutuotannon toimialoja ja avustavia yrittäjäperheenjäseniä.
Tämä on uusi ennätyslukema. Yrittäjien määrä kohosi 8 000 henkilöllä vuodesta
2013. Samalla heidän osuutensa työllisestä työvoimasta kohosi, mikä johtui osittain
palkansaajien lisääntyneestä työttömyydestä ja eläkkeelle jäämisestä. Työllisestä
työvoimasta yrittäjät muodostivat 10,8 prosenttia.
Suomalaisista yrittäjistä (pl. alkutuotanto) 65 prosenttia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2014 yksinyrittäjiä. Miesyrittäjistä yksinyrittäjiä oli vajaa 60 prosenttia, naisyrittäjistä yli kolme neljäsosaa. Osa-aika- ja kausiyrittäjiä (pl. alkutuotanto) oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 52 000 vuonna 2014,
mikä oli viidennes yrittäjien kokonaismäärästä.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lisäksi yrittäjien määrän kehitystä on
mahdollista seurata Eläketurvakeskus ETK:n YEL-vakuutettuja koskevien tilastojen pohjalta. Vuonna 2014 YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli Suomessa ETK:n mukaan
206 900 henkilöä. Heistä naisia oli 33 prosenttia. Yrittäjien määrä on lisääntynyt
29 400 henkilöllä vuodesta 2005. Lisäys on osin tilastollista, sillä vuoden 2011 lakiuudistus laajensi yrittäjän käsitettä niihin, jotka omistavat yksin tai perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 prosenttia osakeyhtiön osakkeista tai äänimäärästä.
Yrittäjien keski-ikä on palkansaajia korkeampi. Lähes kolmannes Suomen kaikista yrittäjistä (pl. alkutuotanto) oli työvoimatutkimuksen mukaan 55 vuotta täyttäneitä vuonna 2014. Alle 35-vuotiaiden osuus yrittäjistä on melko pieni.
Suomessa yrittäjien muodollinen koulutustaso on ollut alempi kuin palkansaajilla. Noin 17 prosentilla ei ollut perusasteen jälkeistä ammatillista tai muuta koulutusta vuonna 2013. Alemman ja ylemmän korkea-asteen suorittaneita oli yrittäjistä
38 prosenttia. Koulutettujen yrittäjien määrä on lisääntynyt erityisesti 2010-luvulla.
Yleisen koulutustason nousu ja ilman ammattikoulutusta olevien 1940-luvulla syntyneitä suuria ikäluokkia edustavien yrittäjien eläköityminen on johtanut yrittäjien
ja palkansaajien koulutuserojen kaventumiseen.
Alueellisesti yrittäjien osuus työllisten määrästä oli Tilastokeskuksen työssäkäyntilaston mukaan korkein Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
Suhteellisesti vähiten heitä oli Pohjanmaalla ja Uudellamaalla.
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Vuonna 2014 naisyrittäjiä oli 91 000 henkilöä eli 34 prosenttia kaikista yrittäjistä. Naispuolisia työnantajia oli vuonna 2013 vähemmän kuin muutama vuosi sitten, joten naisyrittäjien määrällinen kasvu on painottunut yksinyrittäjyyteen. Naiset
työllistyvät miehiä enemmän sivutoimisina ja osa-aikaisina yrittäjinä.
Naisyrittäjistä yli neljännes työllistyi henkilökohtaisia palveluja tuottavilla toimialoilla, kuten liikunta-, parturi-, kampaamo- ja kauneushoitola-alalla sekä viihdeja kulttuuritoiminnassa vuonna 2014. Seuraavaksi suurimpia toimialoja olivat liikeelämän palvelut ja terveys- ja sosiaalipalvelut. Naisten yrittäjyysaktiivisuus, eli yrittäjien suhteellinen osuus työllisistä (7,6 %) oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan melkein puolta pienempi kuin miehillä (14,0 %).
Keskimääräistä korkeampaa naisten yrittäjyysaktiivisuus on henkilökohtaisia
palveluja tuottavilla toimialoilla, liike-elämän palveluissa (ml. hallinto- ja tukipalvelut) sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Miesten yrittäjäaktiivisuus oli vuonna 2014
henkilökohtaisia palveluja lukuun ottamatta kaikilla muilla päätoimialoilla suurempi kuin naisten yrittäjyysaktiivisuus. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveyspalveluja, vaikka naisyrittäjiä on toimialalla määrällisesti enemmän kuin miesyrittäjiä.
Vuonna 2013 Suomessa oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan noin
11 200 ulkomaalaistaustaista yrittäjää alkutuotanto mukaan lukien. Yrittäjiksi on
määritelty kaikki ne, joiden äidinkieli oli muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Siten
tilastojen ulkopuolelle ovat jääneet ulkomailta Suomeen tulleet paluumuuttajat
ja heidän suomea tai ruotsia puhuvat jälkeläisensä, mutta myös riikinruotsinkieliset, vaikka heillä ei olisikaan läheisiä yhteyksiä Suomeen. Vertailun vuoksi voidaan
todeta, että ulkomaan kansalaisia yrittäjistä oli ainoastaan 8 050 henkilöä.
Äidinkielen mukaan katsottuna maassamme on eniten venäjää ja viroa puhuvia
ulkomaalaistaustaisia yrittäjiä. Nämä kaksi kieliryhmää muodostivat työssäkäyntitilastossa 37 prosenttia vieraskielisistä yrittäjistä vuonna 2013. Turkkia, kurdia, arabiaa tai persiaa puhuvia oli 17 prosenttia sekä kiinaa, vietnamia ja thai-kieltä puhuvia kaksitoista prosenttia. Kansalaisuuden mukaan tarkasteltuna 22 prosenttia yrittäjistä oli tullut Virosta ja neljännes muista EU-maista. Aasiasta oli tullut viidennes,
Venäjältä 14 prosenttia ja Turkista seitsemän prosenttia yrittäjistä.
Suomessa oli Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:n mukaan
6 321 yrittäjävetoista ulkomaalaistaustaista yritystä vuonna 2011. Ne työllistivät
8 650 henkilöä ja niiden liikevaihto oli noin miljardi euroa. Suomen yrityksistä (pl.
alkutuotanto) ulkomaalaisten omistamia yrityksiä oli 2,4 prosenttia, henkilöstöstä
0,5 prosenttia ja liikevaihdosta 0,3 prosenttia vuonna 2011. Kaikista yrittäjävetoisista yrityksistä ulkomaalaisia yrityksiä on noin neljä prosenttia ja henkilöstö- ja liikevaihdosta arviolta 3–4 prosenttia.
Seppo Kangaspunta on koostanut kasvuyrityksiä koskevan aineiston ToimialaOnlinen kasvuyriystietokannasta. Suomessa oli kaudella 2010–2013 yhteensä 798
kasvuyritystä. Määritelmän mukaan kasvuyritys työllistää kolmivuotisen tarkastelukauden alussa vähintään 10 henkeä ja sen henkilöstö kasvaa tarkastelukaudella keskimäärin vähintään 20 prosenttia vuodessa. Edelliseen kolmivuotiskauteen
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verrattuna lukumäärä laski hiukan (13 kpl), mutta on kuitenkin selvästi suurempi
kuin sitä aikaisemmilla kolmella kaudella. Kasvuyrityksistä oli nuoria, kauden
lopussa enintään viisi vuotta vanhoja yrityksiä 130, mikä on 20 yritystä vähemmän
kuin edellisellä kaudella.
Neljännes (24 %, 193 kpl) kasvuyrityksistä kuului kotimaiseen konserniin. Ulkomaiseen konserniin kuului 62 yritystä (8 %). 108 kasvuyritystä (14 %) oli mukana fuusiossa. ”Aidon kasvun yrityksiä” eli yrityksiä, jotka eivät kuulu konserniin eivätkä ole
mukana fuusiossa oli 435 kpl, mikä on noin 55 prosenttia kaikista kasvuyrityksistä.
Muutokset edelliseen kauteen olivat vähäisiä. Fuusiossa mukana olleiden kasvuyritysten lukumäärä kuitenkin väheni 29:llä. Ulkomaiseen konserniin kuuluvien lukumäärä kasvoi yhdeksällä. Aidon kasvun yritysten lukumäärä on kasvanut kaikilla
viidellä tarkastelukaudella.
Kasvuyritysten henkilöstö oli kauden 2010–2013 lopussa 73 700 ja liikevaihto noin
17,9 mrd. euroa. Henkilöstö oli runsaat 27 000 pienempi kuin edellisen kolmivuotiskauden lopussa ja liikevaihto oli noin 2,7 mrd. euroa pienempi kuin kauden 20092012 lopussa. Henkilöstön lukumäärä oli pienempi kuin millään neljällä aikaisemmalla kolmivuotiskaudella.
Kuten kaudella 2009–2012 kasvuyrityksiä oli kaudella 2010-2013 eniten toimialoilla rakentaminen (145 yritystä), hallinto- ja tukipalvelut (115 yritystä) ja teollisuus (110 yritystä). Rakentamisessa kasvuyritysten lukumäärä kasvoi viidellä. Lukumäärä on lisääntynyt kaikilla tarkasteluilla viidellä kolmivuotiskaudella. Muilla toimialoilla kauppaa ja ammatillistsa toimintaa lukuun ottamatta kasvuyritysten lukumäärä pieneni.
Vajaa puolet kasvuyritysten henkilöstöstä (34 400 ja 47 %) ) on myös toimialoilla
hallinto- ja tukipalvelut, rakentaminen ja teollisuus. Hallinto- ja tukipalvelut -toimialan henkilöstö pieneni edelliseen kolmivuotiskauteen verrattuna 11 300 hengellä
(52 %). Edellisellä kaudella toimialan henkilöstö kasvoi voimakkaasti ja nyt lukumäärä palautui sitä aikaisempien kausien tasolle. Myös muilla toimialoilla kauppaa
lukuun ottamatta henkilöstön lukumäärä pieneni.
Kaupan osuus kasvuyritysten liikevaihdosta oli 43 % (7,7 mrd. euroa). Teollisuudessa toimivien kasvuyritysten liikevaihto-osuus oli noin 15 % (2,7 mrd. euroa). Kaikkien muiden toimialojen paitsi kaupan alan liikevaihto pieneni edelliseen kauteen
verrattuna. Kaupan alan liikevaihto kasvoi noin 1,1 mrd. euroa.
ToimialaOnlinen kasvutietokanta ei sisällä kasvuyritysten jalostusarvotietoa kaudelta 2010–2013.
Uudenmaan asema kasvuyritysten lukumäärässä korostui entisestään kaudella
2010–2013. Uudellamaalla sijaitsevien kasvuyritysten lukumäärä oli 360, missä on
kasvua edellisestä kaudesta 17 kpl. Uudenmaan osuus kaikista kasvuyrityksistä oli
noin 45 %. Muilla alueilla Hämettä lukuun ottamatta (+ 6 yritystä) kasvuyritysten
lukumäärä yleensä pieneni.
Uudellamaalla kasvuyritysten henkilöstö kuitenkin pieneni voimakkaasti (18 900
henkeä) edelliseen kauteen verrattuna. Uudenmaan kasvuyritysten henkilöstö oli
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kaudella 2010–2013 noin 42 200, mikä on vähemmän kuin millään aikaisemmalla
tarkastelukaudella. Ainoastaan Pirkanmaalla kasvuyritysten henkilöstö kasvoi
(+ 400 henkeä).
Kasvuyritysten liikevaihto pieneni Pirkanmaata (+0,1 mrd. euroa) lukuun ottamatta lähes kaikilla alueilla. Uudellamaalla liikevaihto pieneni 1,5 mrd. euroa edelliseen kauteen verrattuna.
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Strategiajohtaja Antti Joensuu
työ- ja elinkeinoministeriö, konserniohjausyksikkö

Juha Sipilän hallituksen ohjelma käynnistyy –
mikä muuttuu?
Uusi strateginen hallitusohjelma

Hallitusneuvottelu ja sen pohjalta syntynyt hallitusohjelma ovat tavallisesti olleet
varsin yksityiskohtaisia. Menettely oli toimiva, kun koko hallituskauden aikaiset
muutokset pystyttiin ennakoimaan. Nopeasti muuttuvaan maailmaan yksityiskohtainen hallitusohjelma sopii sen sijaan huonosti.
Uuteen, entistä strategisempaan hallitusohjelmaan kannusti myös Jyrki Kataisen
laajapohjaisen hallituksen pitkä ja yksityiskohtainen ohjelma, joka koettiin liian
sitovaksi: Muutokset ympäröivässä maailmassa eivät riittävästi heijastuneet muutoksina hallituksen toimenpiteiden sisällössä.
Organisaatiolla ja sen osilla on yleensä vahva sisäsyntyinen tarve keskittyä omiksi
mieltämiensä asioiden edistämiseen. Tarvittaessa se tapahtuu jopa organisaation
muiden osien tai yhteistyöorganisaatioiden kustannuksella. Yksityiskohtaiset tulossopimukset lukuisine yksittäisine tavoitteineen ruokkivat osaltaan tällaista osaoptimointia. Kun kaikki toimijat haluavat toimittaa pyydetyt asiat ylemmilleen, yhteiset isommat tavoitteet jäävät vähemmälle huomiolle.
Strategisen hallitusohjelma tavoittelee aikaisempaa vahvemmin toimenpiteiden yhdensuuntaista vaikuttavuutta ja kokonaisoptimointia. Yksityiskohtaiset ja
monilukuiset, ehkä jopa keskenään ristiriitaiset tavoitteet jäävät syrjään. Keskeiset
valinnat ovat paremmin esillä ja organisaatio ja sen osat pystyvät toimimaan oikein
uusissa ja ennakoimattomissa tilanteessa..
OHRA-hankkeen 2 suositukset uuden menettelyn taustalla

OHRA-hanke teki tammikuussa 2015 suosituksia3, jotka pyrkivät lisäämään hallituksen toimien yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Oleellista on yksityiskohtien vähentäminen, jolloin hallitusohjelman ydinsisältö muodostuu muutamasta keskeisestä politiikkatavoitteesta. OHRA suositteli, että näille politiikkatavoitteille nimetään ministerityöryhmä ja että muita ministerityöryhmiä nimitetään vain poikkeustapauksissa.
Tämä kaikki toteutui Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa, samoin kuin ehdotettu strategiatyyppisten asiakirjojen reilu vähentäminen valtioneuvostossa. Sekä
strategioiden lukumäärän vähentäminen että hallitusohjelman yksityiskohtaisuuden vähentäminen palvelevat samaa päämäärää – fokusointia. Oleelliseen keskittyminen lisää toimenpiteiden vaikuttavuutta ja saattaa ne vastaamaan muuttuvia
olosuhteita.
2
3

http://valtioneuvosto.fi/ohra
http://bit.ly/OHRA-raportti
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Tulevaisuuskatsaukset

Ministeriöt toimittivat vaaleihin valmistautuvien puolueiden ja kansalaisten käyttöön omat näkemyksensä ajankohtaisista asiakokonaisuuksista ja niihin tarvittavista toimista syksyllä 2014. Sitä ennen oli selvitetty, että aiemmat tulevaisuuskatsaukset olivat huonosti tunnettuja ja huonosti hyödynnettyjä. Ilmeisesti tämä johtui
ainakin osittain siitä, että katsaukset olivat laajoja ja yksityiskohtaisia.
Ministeriöiden alkusyksyllä 2014 toimittamissa tulevaisuuskatsauksissa pyrittiin tämän vuoksi napakkaan ja aiempaa strategisempaan lähestymiseen: materiaalia haluttiin hyödyntää mahdollisimman strategisen hallitusohjelman tausta-aineistona. Tavoitteeksi asetettiin, että kukin ministeriö käsittelee katsauksessaan vain
muutamaa avainteemaa, noin yhden sivun laajuisena kutakin. Ministeriöitä ohjeistettiin tarjoamaan kuvausten lisäksi myös erilaisia toimintavaihtoehtoja sen sijaan,
että ne olisivat esittäneet vain yhtä nimenomaista ratkaisua.
Tulevaisuuskatsausten pohjalta tuotettiin Valtioneuvoston kanslian koordinoimana listaus Suomen ”kiperistä ongelmista”4, jotka ovat laajoja ja useampia ministeriöitä koskettavia
1.

Digitalisaation vähäinen hyödyntäminen

2.

Eriarvoistumisen kasvu

3.

Osaamisperustan mureneminen

4.

Liikenteen infrastruktuurin ja rakennuskannan rappeutuminen

5.

Bio- ja kiertotalouden vauhdittamisen vaikeus

6.

Liian hidas ilmastonmuutoksen hillintä

7.

Julkisen talouden kestävyys

8.

Kilpailukyvyn heikkeneminen

9.

Korkea työttömyys

10.

Yhteiskunnallisen luottamuksen rapautuminen

11.

Turvallisuuden ylläpitämisen vaikeutuminen

Hallitusohjelma 5

Juha Sipilän hallituksen vision keskeinen sisältö on seuraava: :
•

Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen
meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.

•

Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous
perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä
koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen.

•

Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä
ennakkoluulottomalle uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen.
Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja uteliaisuuteen. Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan.

4
5
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Ks.Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 (http://bit.ly/tilannekuva)
Hallituksen ohjelma löytyy osoitteesta http://valtioneuvosto.fi/sipilan-hallitus/hallitusohjelma

		

Erityisinä työllisyystavoitteina ovat työllisyysaste 72% ja työllisten määrän kasvattaminen 110 000:lla.
Hallitusohjelman viisi strategista tavoitetta ovat työllisyyden ja kilpailukyvyn
vahvistaminen, osaamisen ja koulutuksen uudistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen, biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen vauhdittaminen sekä toimintatapojen uudistaminen digitalisaation hyödyntämisen, kokeilujen ja normien purkamisen kautta. Lisäksi reformeihin kuuluvat sote-uudistus, kuntien tehtävien karsinta
ja alue- ja keskushallinnon uudistus.
Työ- ja elinkeinoministeriön sekä sen hallinnonalan tehtäväkenttää hallitusohjelmassa voidaan kuvata oheisen kaavion mukaisesti. Syy-seuraussuhteet kulkevat
vasemmalta oikealle eli lopullinen tavoiteltava yhteiskunnallinen vaikuttavuus on
työllisyys ja hyvinvointi (mikäli kriittiset menestystekijät toteutuvat). Mahdollistajat ovat puolestaan kriittisten menestystekijöiden toteutumisen ehtona ja toimenpiteillä korjataan mahdollistajiin liittyviä toimimattomuuksia eli puretaan pullonkaulatekijöitä tai toisin sanoen poistetaan onnistumisen esteitä.
Kaavio 1. Työ- ja elinkeinoministeriön sekä sen hallinnonalan tehtäväkenttä
hallitusohjelmassa
Toimenpiteitä,

Mahdollistajia

kärkihankkeet

Normien purkaminen;
Team Finland,
kasvuhankkeiden tukeminen;

Kriittiset

Yhteiskunnallinen

menestystekijät

vaikuttavuus

Yrittäjyyden edellytykset
kunnossa;
Kasvu ja kansainvälistyminen;

Yritysrahoitus
Biotalouden ja puhtaiden
ratkaisujen edistäminen

Digitalisaatio ja uudet
toimintatavat, kokeilut, avoin
data

Toimiva kilpailu, osaava
kuluttaja;
Rahoitusvälineet;
Toimiva innovaatioympäristö;

Talous uudistuu ja
tuottavuus paranee –
uusia työpaikkoja

Yritysten investoinnit Suomeen;
Kohtuuhintainen energia;

Osaamiskeskittymät ja
innovaatiorahoituksen
ohjaus

Asiakaslähtöinen,
yhteentoimiva julkinen hallinto

Paikallinen sopiminen;

Toimivat t yömarkkinat;

Työvoimahallinnon
uudistaminen;

Työvoimareservit käytössä;
Työvoima osaavaa;

Kannustinloukkujen
purkaminen;

Rakennemuutos hallittu;

Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen reformi;

Maahanmuuttajilla
yhdenvertaiset mahdollisuudet

Työllisyys ja
hyvinvointi

Osaavaa ja
motivoitunutta
työvoimaa on saatavilla

Nuorisotakuun kehittäminen;
Aluehallinnon uudistaminen
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Hallitusohjelman vaikutus työ- ja elinkeinoelämään

Tulevia muutoksia kuvastaa eri osakokonaisuuksien saama rahoitus, luettelossa
31.8.2015 julkistetut luvut:
•

Työllisyys ja kilpailukyky 170 milj. euroa

•

Osaaminen ja koulutus 300 milj. euroa

•

Hyvinvointi ja terveys 130 milj. euroa

•

Biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 milj. euroa

•

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 100 milj. euroa.

Hallitusohjelman toteuttaminen rakentuu ns. kärkihankkeiden varaan. Työllisyyden
ja kilpailukyvyn vahvistaminen -tavoitteen alla ovat seuraavat kärkihankkeet (karkihankkeista vastaavat ministerit on merkitty tavoitteen jälkeen):
•

Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä
parantamalla / Rehn

•

Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista
työttömyyttä alennetaan / Lindström

•

Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan / Lindström

•

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi / Lindström

•

Asuntorakentamista lisätään / Tiilikainen

Lisäksi muiden tavoitteiden alta voidaan poimia työ- ja elinkeinoelämään vahvasti
vaikuttavia kärkihankkeita kuten:
•

Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden
kaupallistamiseksi / Rehn yhteistyössä Grahn-Laasosen kanssa

•

Osatyökykyisille väyliä työhön / Mäntylä

•

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti /
Rehn

•

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä / Tiilikainen

•

Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon / Tiilikainen

•

Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö / Berner

•

Sujuvoitetaan säädöksiä / Berner.
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Neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo
työ- ja elinkeinoministeriö, tieto-osasto
Ekonomisti Samuli Rikama
työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Miten Suomi makaa 2030?
Viimeisen viiden vuoden aikana Suomen talouden rakenteet ovat olleet voimakkaassa murroksessa. Taloutta painavat yhtä aikaa suhdanteeseen ja tuotantorakenteen liittyvät ongelmat sekä väestön ikääntymisestä juontuvat julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysongelmat.
Globaalin finanssikriisin ja sitä seuranneen euroalueen talouskriisin seurauksena talouskasvu on jäänyt viimeisen kuuden vuoden aikana selvästi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle ja talouskasvun hidastuminen uhkaa jäädä pysyväksi.
Kasvun hidastumisen ja työllisyyden heikentymisen taustalla ovat olleet erityisesti
vientiteollisuuden vaikeudet ja tätä seurannut markkinaosuuksien menetys useilla
aloilla. Vuoden 2013 jälkeen myös kotimaisen kysynnän ja kotimarkkinoiden kehitys on ollut varsin heikkoa. Pitkän aikavälin kasvunäkymiä heikentää ennen muuta
työikäisen väestön supistuminen.
Aiemmin Suomen viennin ja talouskasvun vetureina toimineiden toimialojen
kuten sähköteknisen teollisuuden ja paperiteollisuuden yritykset eivät ole onnistuneet säilyttämään 2000-luvun alun hyvää kilpailuasemaansa. Päinvastoin näiden
toimialojen romahdus on ollut erittäin jyrkkä. Talouden rakennemuutokseen liittyvät ongelmat ovatkin kärjistyneet näillä toimialoilla.
Tuottavuus on työvoiman tarjonnan ja tuotannollisen pääoman määrän lisäksi
kolmas talouden kokonaistuotantoa pitkällä aikavälillä määrittävistä tekijöistä. Kun
yritykset muuttavat tuotantorakenteitaan ja kuluttajat kulutuspreferenssejään reagoidessaan taantumaan, sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia sekä toimialojen että
koko talouden tuottavuuden kehitykseen.
Väestön ikääntyminen Suomen haasteena

Monet Suomen talouden tulevaisuuden haasteista liittyvät työikäisen väestön määrän vähenemiseen ja siitä seuraavaan työn tarjonnan supistumiseen. Työvoiman
ja tuottavuuden kasvu ovat keskeisiä pitkän aikavälin talouskasvun ajureita. Sen
vuoksi uhkaavasta työvoiman määrän supistumisesta on syytä olla huolissaan.
Lyhyen aikavälin suhdanneluontoisten tekijöiden sekä pitkällä aikavälillä talouden kehitystä määrittävien perusfundamenttien lisäksi ilmastonmuutos sekä julkisen talouden kestävyysongelmien hallinta ohjaavat taloutta.
Edellä esitettyjä Suomen talouden tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä pyritään tarkastelemaan osana kattavaa VATT:in skenaariotyötä. Valtion
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taloudellisen tutkimuskeskuksen laskennallisilla yleisen tasapainon malleilla toteutetut laskelmat toimivat lähtökohtatietoina tälle työlle.
VATTIN ENNAKOINTITYÖ JA POLITIIKKAOLETUKSET LYHYESTI

VATT tekee talouden ennakointityötä yhdessä usean ministeriön kanssa, (TEM,
OKM, STM ja VM). Skenaarioiden tulokset eivät ole ennusteita, eivätkä ne kerro
lopullista totuutta, vaan sen, miltä Suomen talous näyttäisi tietyillä oletuksilla.
Tuore ennakointityön raportti valottaa Suomen näkymiä vuoteen 2030. Siinä
on arvioitu koko talouden ja erikseen noin 30 toimialan näkymiä. Mallin laskentataso on kuitenkin huomattavasti yksityiskohtaisempi. Lisäksi käytössä on aluemalli, jolla voidaan tuottaa myös alueellisia skenaarioita.
Raportin politiikkaskenaariossa on oletettu, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman seurauksena rakennetyöttömyys alenee, mikä kasvattaa hieman
työvoiman tarjontaa. Vaikutuksiltaan merkittävämpi oletus on kuitenkin se, että
eläkeuudistus nostaa työpanoksen määrää. Lisäksi on oletettu, että vaihtosuhde
paranee. Näiden seurauksena kehitys on kohtuullista, vaikka silti selvästi heikompaa kuin ennen finanssikriisiä ennakoitiin.
Raportissa on kuvattu myös sitä, millainen kehitys olisi ilman rakenneuudistuksia ja/tai ilman vaihtosuhteen paranemista. Tällöin työpanoksen määrä
ei kasva. Jos lisäksi vaihtosuhde ei parane, vienti ja kauppatase kehittyvät heikommin. Molemmissa ns. kriisiskenaarioissa kasvu jää pienemmäksi kuin
politiikkaskenaariossa.
Tulevat politiikkapäätökset ja toimintaympäristön muutokset merkitsevät sitä,
että jatkotyössä oletukset tulevat ainakin joiltain osin muuttumaan. Skenaariotyössä voidaan tehdä myös rohkeampia vaihtoehtoisia oletuksia. VATTin mallin
vahvuus on kuitenkin se, että erilaiset skenaariot ovat sisäisesti loogisia – keskenään ristiriitaisia oletuksia ei ole mahdollista sisällyttää samaan skenaarioon.

Rakennemuutos jatkuu

Suomessa on viime vuosina kärsitty sekä suhdannekriisistä että voimakkaasta
rakennemuutoksesta. VATT:in skenaarioiden perusteella rajuin rakennemuutosten
murrosvaihe kuitenkin tasaantuu.
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Kuvio 1. Suomen talouden työllisyysrakenne vuosina 2013–2030 ennakoinnin
politiikkauralla, 12 toimialaryhmää
1
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Julkinen hallinto ja
maanpuolustus
Muut yksityiset palvelut
Rahoitus- ja liike-elämänpalvelut
Informaatio- ja viestintäpalvelut
Kuljetus ja varastointi
Kauppa, hotelli- ja ravitsemisala
Rakentaminen
Energia-, lämpö- ja vesihuolto
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Alkutuotanto
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Koulutus

Lähde: Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015-2030, VATT Tutkimukset 181, 2015.
Linkki raporttiin: http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t181.pdf

Kuviossa 1 on esitetty työllisten osuudet toimialoittain politiikkaskenaariossa, jossa
eläkeuudistuksen myötä työvoiman tarjonta kasvaa ja vaihtosuhde paranee. Vientikysynnän ei kuitenkaan oleteta palautuvan finanssikriisiä edeltäneelle tasolle.
Toimialojen keskinäiset suhteet muuttuvat hitaasti vuoteen 2030 mennessä. Teknologian ja yhteiskunnan rakenteen muutos ohjaavat kehitystä. Väestön ikääntymisen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys vääjäämättä kasvaa vaikka teknologialla tulleekin olemaan merkittävä rooli alalla tulevaisuudessa.
Vuonna 2015 sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus työllisistä oli 17,3 prosenttia ja
sen ennakoidaan nousevan 19,3 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kehitys alleviivaa SOTE -uudistuksen merkitystä toimintojen tehostamisen ja kustannussäästöjen näkökulmasta.
Digitaalisuus kehityksen ajurina

Korkean arvonlisän ja osaamisen toimialaryhmän Rahoitus ja liike-elämän palvelut
arvioidaan myös lisäävän selvästi osuuttaan Suomen työllisyydestä. Mikäli toimialan
korkean arvonlisän profiili säilyy on toimialaryhmän työllisyyden kasvu yli 17 prosenttiin työvoimasta vuoteen 2030 mennessä Suomen kannalta erinomainen asia.
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Tosin toimialaryhmän tuotanto on tiiviisti kytköksissä teollisuutemme globaaliin kilpailukykyyn, koska teollisuus on näiden palvelujen keskeinen asiakas.
Digitaalisuuden lyödessä läpi kaikilla toimialoilla myös informaatio- ja viestintäpalvelujen arvonlisä sekä osuus henkilöstöstä kasvaa. Osuuden ennakoidaan nousevan 5,4 prosenttiin vuonna 2030. Tällä hetkellä toimialan osuus Suomen työllisyydestä on 4,9 prosenttia. Ennakoitu muutos tuntuukin varsin pieneltä ottaen huomioon meneillään olevan digitaalisen vallankumouksen mittasuhteet.
Teollisuus näyttäisi olevan henkilöstömäärällä mitaten selvä häviäjä vuoteen
2030 mennessä, jolloin se edustaa enää alle 13 prosenttia työllisistä. Teollisuuden
arvonlisän odotetaan kuitenkin kasvavan. On ilmeistä, että digitaalisuus monissa
muodoissaan, kuten teollinen Internet tai robotiikka, tulevat muuttamaan toimialan
tuotantomalleja ja tehostamaan tuotantoa. Osaltaan teollisuuden hiipuminen heijastaa myös aineettoman talouden merkityksen kasvua.
Kaupan toimialalla henkilöstön määrän arvioidaan pienenevän ja kaupan osuuden työllisistä laskevan noin 12 prosenttiin vuonna 2030. Myös kaupan alalla digitaalisuus ja Internet vaikuttavat alan rakenteeseen verkkokaupan, logistiikan ja
markkinoinnin tehostumisen kautta. Kaupungistumisen ja korjausrakentamisen
vuoksi rakentamisen osuus henkilöstöstä noussee lähestyttäessä vuotta 2030 kun
taas kuljetus ja varastointi menettänevät osuuksiaan.
Suomi on jo palvelutalous

Tuotantorakenteen palveluvaltaistumisen odotetaan jatkuvan ja työllisyyden kasvavan lähinnä palveluissa. Palveluiden sisällä näyttäisi kuitenkin olevan eroja. Työllisten määrä laske selvästi kaupan alalla, lievemmin rahoitus- ja vakuutustoiminnassa.
Työllisyyttään kasvattavia yksityisiä palvelualoja ovat majoitus- ja ravitsemustoiminta, kiinteistötoiminta, informaatio- ja viestintä, ammatillinen, tekninen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta sekä muut palvelut.
Julkisessa hallinnossa jo nyt käynnissä oleva työllisten määrän laskeva trendi
jatkuu. Näin käynee myös koulutuksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työllisten
määrä kasvaa ennen kaikkea ikärakenteen muutoksen aiheuttamien hoivatarpeiden vuoksi. Mikäli kuitenkin työvoiman tarjontaa pystytään nostamaan, siitä hyötyvät nimenomaan yksityiset toimialat, jolloin sosiaali- ja terveysalan työllisten osuus
kasvaa vähemmän.
Palveluvaltaistuminen merkitsee myös kysyntärakenteen muutosta. Kotimaisen
kulutuskysynnän merkitys kasvaa. Näin käy myös siksi, että vientikysynnän ei oleteta palaavan finanssikriisiä edeltävälle tasolle. Vientikysynnän kasvun hiipuminen
puolestaan kytkeytyy siihen, että skenaarioissa on oletettu, että Suomen talous ei
saavuta samaa tuottavuuden kasvuvauhtia, joka nähtiin ennen finanssikriisiä. Palveluvaltaistumisen ei välttämättä tarvitse johtaa tuottavuuden laskuun, mutta tuottavuuserot palvelualojen välillä ovat suuria.
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Informaatio ja viestintäalan näkymät hyvät vuoteen 2030

Digitaalisuus myllertää yritysten toimintatavat ja vaikuttaa rajusti myös toimialarakenteisiin. Muutosvaikutusten kärjessä on informaatio- ja viestintäala, joka on viimeisten vuosikymmenien aikana kasvanut ripeästi. Toimialan kehitys on kuitenkin
epäyhtenäistä. Ohjelmistopalvelujen tuotanto peliteollisuuden vetämänä on vahvassa kasvussa, kun taas mediamurroksesta kärsivä kustannustoiminta kehittyy
heikosti.
Informaatio ja viestintäsektorin kasvu on johtunut etenkin voimakkaasta tuottavuuden kasvusta. Se on ollut parhaina vuosina lähes kymmenen prosenttia. Myös
työllisten määrä toimialalla on viime vuosina kasvanut selvästi.
Sen sijaan investointien ja pääomakannan kasvu informaatio- ja viestintätoiminnassa on ollut selvästi hitaampaa kuin kansantaloudessa yleensä. Toimialan tuotanto
nojaakin pääosin työntekijöiden vahvaan osaamiseen ja korkeaan tuottavuuteen.
Henkilöstömäärä ripeässä kasvussa

2020-luvulla työllisten määrän kasvu tasaantuu ja vuonna 2030 toimialoilla työskentelee arviolta lähes 140 000 henkilöä eli 30 000 enemmän kuin nyt. Toimiala on siis
merkittävä työllistäjä Suomessa.
Erityisesti ohjelmistopalvelut olivat Nokian parhaina vuosina tiiviisti kytköksissä
elektroniikkateollisuuden menestykseen. Ohjelmistoalan kehitys on tällä hetkellä
laajapohjaista ja etenkin digitalisaatio ja uudet teknologiat vauhdittavat alan tuotantoa ja kysyntää.
Informaatio- ja viestintäalan kysyntärakenteen ei odoteta sanottavasti muuttuvan
ja kotimaisen kysynnän sekä vientikysynnän arvioidaan kasvavan tulevina vuosina
suurin piirtein samaa vauhtia.
Toimialan tuottavuuskasvu vahvaa

Politiikkauralla oletetaan informaatio- ja viestintäalan tuottavuuden kasvavan 2010luvun lopulla hieman yli kolme prosenttia ja 2020-luvulla hieman alle kolme prosenttia vuodessa. Tuottavuuskasvu on vahvaa muihin toimialoihin verrattuna.
Tuottavuuden voimakkaan kasvun lisäksi toimialan käyttämän työpanoksen arvioidaan lisääntyvän selvästi. Sen sijaan investoinnit supistuvat ja siten myös toimialan pääoman käyttö vuosien 2013 ja 2030 välisenä aikana vähenee. Digitaalisten
työkalujen käyttö kuitenkin lisääntyy yrityksissä koko ajan rivakasti ja digitaalisuuden läpileikkaavia vaikutuksia toimialoille tai liiketoimintoihin on mahdotonta
arvioida.
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Kuvio 2. Informaatio- ja viestintätoiminnan työllisten määrä kansantalouden
tilinpidon ja ennakoinnin politiikkauran mukaan vuosina 1980–2030
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Lähde: Työvoiman tarve Suomen taloudessa vuosina 2015-2030, VATT Tutkimukset 181, 2015.
Linkki raporttiin: http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t181.pdf

Alan osuus kokonaisarvonlisäyksestä on noin viisi prosenttia ja sen ennakoidaan
kasvavan noin 5,7 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Arvio lienee melko konservatiivinen, jos ottaa huomioon digitaalisen liiketoiminnan valtavan potentiaalin tulevina vuosikymmeninä.
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Kaupallinen neuvos Pekka Lindroos
työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Euroopan strateginen investointiohjelma 2015–
2019 (ESIR) avaa mahdollisuuksia investointeihin
ja vientiin
Euroopan unionin komission puheenjohtaja Junckerin ideoima investointisuunnitelma yrittää piristää EU:ssa pitkään alamaissa olleita investointeja. Investointien
vähäisyydensyynä on pidetty eurooppalaisten investointinäköalojen vaisuutta tai
epävarmuutta ja rahoituksen riittämättömyyttä. Toisaalta sanotaan, että rahoitusta
on tarjolla ja hankkeitakin valmistellaan, mutta ongelmana on näiden kahden huono
kohtaaminen. Myös säädösympäristössä on ongelmia: EU:ssa ja jäsenvaltioissa on
taipumus turvautua sääntelyyn usein ja monitasoisesti. Lupaehtojen täyttäminen
tekee investointien toteutumisesta epävarmaa ja toteutusajat venyvät liian pitkiksi.
Investointiohjelma on Junckerin komissionkeskeinen hanke. Jäsenvaltiot ja Euroopan Parlamentti hyväksyivät suunnitelmaa koskevan asetuksen pikavauhtia heinäkuussa ja käytännön toteutus onkäynnistynyt. Tämä on tärkeää, koska ohjelma
on määräaikainen. Hankkeita koskevat rahoituspäätökset pitää tehdä heinäkuun
alkuun mennessä vuonna 2019 ja viimeiset maksatukset siitä vuoden kuluessa. Määräaikaisuudesta huolimatta tavoitteena on saada aikaan pitkävaikutteinen investointisykäys, jokaparantaa kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä EU:ssa.
Yksityiset investoinnit liikkeelle

Ohjelma perustuu EU:n varojen uuteen kohdistamiseen ja yksityisen rahoituksen
saamiseen liikkeelle. EU:n talousarvioon perustetaan takuurahasto. Se muodostetaan keräämällä asteittain varoja unionin talousarviosta 8 miljardin euron verran. Tämä tapahtuu siirtämällä määrärahoja tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti
2020 (2014–2020) puiteohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa -välineestä. Takuurahastoa rahoitetaan myös ottamalla käyttöön talousarvion marginaalia. Takauksen määräksi tulee 16 mrd. €. Menettelystä aiheutuvat suorat budjettivaikutukset merkitsevät Suomelle noin 50 milj. euron lisämaksua vuosien 2016–2020 aikana. Tämän
lisäksi Euroopan Investointirahastosta sijoitetaan ESIR:iin 5 mrd. €.
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Kuva 1. ESIR:n rakenne

ESIR (Euroopan
Strategisten
Investointien Rahasto)
(engl. EFSI, European Fund for
Strategic Investments)

TAKAUS

16 MRD takaus

Mahdolliset
muut
rahoittajat

5 MRD

16 MRD €

21 MRD

5 MRD €

X 3 kerroin rahoitettavissa tuotteissa =
Noin 60 MRD euron rahoitus hankkeisiin

Hanketasolla x 5 kerroin muista rahoituslähteistä (yksityiset sijoittajat ja
rahoittajat, kansalliset kehityspankit, investointijärjestelyt)
Yksityiset sijoittajat ja rahoittajat
hanketasolla

Pitkäaikaiset investoinnit,
yhteensä noin 240 MRD €

PK yritysten investoinnit,
yhteensä noin 75 MRD €

RAHOITUS

Euroopan
investointirahasto

investointien lisääminen noin 315 MRD €
= 15 x kerroin EIP:n ja Euroopan komission rahoitukselle

Lähde: ESIR-esiselvitys, Työ- ja elinkeinoministeriö, luonnos 16.9.2015

ESIR:illä ei ole oikeushenkilöasemaa ja se perustetaan Euroopan Investointipankin
(EIB) yhteyteen. Investointien lopulliset rahoituspäätökset tekee EIP. Käytännössä
ESIR myöntää takauksia EIB:lle korkeamman riskitason hankkeisiin. Kun kysymyksessä on yritysten riskirahoitus, rahoituspäätökset tekee Euroopan investointirahasto (EIF).
Rahoituksen järjestäminen komission ohjelmista on herättänyt myös kritiikkiä.
Leikattavat määrärahat ovat olleet Suomellekin tärkeitä. Ne eivät kuitenkaan katoa
kokonaan, vaan niiden mahdollistamaa ESIR-rahoitusta voidaan käyttää samojen
teemojen edistämiseen investointiohjelman tutkimus- ja kehitysteemojen kautta.
Merkittävämpää on se, että alkupanostuksella on tarkoitus saada liikkeelle 15-kertaisesti yksityisiä sijoituksia. Tässä on koko järjestelmän kulmakivi.
ESIR-rahoitusta voivat saada käytännössä kaikki investointeja toteuttavat organisaatiot pois lukien suoraa valtionriskiä koskevat rahoitukset. Lähtökohta on,
että hankkeet ovat kannattavia ja rahoituksen saaja täyttää takaisinmaksua koskevat rahoituskriteerit. Verrattuna jo käytössä oleviin EIB:n ja EIF:n rahoitustuotteisiin ESIR-rahoituksella voidaan ottaa enemmän riskiä. Käytännössä rahoitus voi
olla suora laina Euroopan investointipankilta, välittäjäpankin myöntämä laina tai
Euroopan investointirahaston välittäjärahaston tekemä sijoitus tai myöntämä laina.
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Rahoitukseen osallistuu tyypillisesti useita rahoituslaitoksia eikä ESIR-takaus voi
olla yli 50 % hankkeen kokonaissummasta.
Ensimmäisten rahoitettavien hankkeiden joukkoon kuului Metsä Groupin Äänekosken sellutehtaan rakentaminen. Sen rahoitukseen sisältyi EIB:n perinteinen
laina ja 75 miljoonan euron ESIR-takaus sekä Finnveran ja liikepankkien osuudet.
ESIR-rahoituksen jakelu tapahtuu normaaleja EIB:n ja EIF:n kanavia pitkin. Suomessa keskustellaan parhaillaan yksityisten pankkien ja valtion erityisrahoituslaitosten Finnveran ja Teollisuussijoituksen osallistumisesta rahaston toimintaan
yhdessä EIB:n ja EIF:n kanssa. Hallituksen tavoitteena on useista toisiaan täydentävistä rahoituksen tarjoajista koostuva järjestelmä, mutta pankkisektori tekee tietenkin omat päätöksensä roolistaan. Hallitus on päättänyt hyödyntää ESIR:in tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia täysipainoisesti. Tätä tarkoitusta varten perustetaan
hankeneuvontakeskus tukemaan hankkeiden valmistelua ja rahoituksen hyödyntämistä. TEM:in kansliapäällikön vetämä ohjausryhmä johtaa toimintaa, mutta ei
puutu yksittäisiin hankkeisiin.
Investointien kohteet

ESIR-rahoitus suunnataan seuraaville kohdesektoreille
a)

tutkimus, kehittäminen ja innovointi

b)

energia-alan kehittäminen ottaen huomioon energiaunionin painopisteet,
joihin kuuluu energian toimitusvarmuus, sekä vuosien 2020, 2030 ja 2050
ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet

c)

liikenneinfrastruktuurien ja -välineiden sekä innovatiivisten liikenneteknologioiden kehittäminen,

d)

rahoitustuki EIR:n ja EIP:n kautta enintään 3 000 työntekijän yrityksille ja
muille yhteisöille keskittyen pk-yrityksiin ja pieniin mid-cap-yrityksiin

e)

tieto- ja viestintäteknologian kehittäminen ja käyttöönotto

f)

ympäristö ja resurssitehokkuus

g)

inhimillinen pääoma, kulttuuri ja terveys

ESIR-rahoituksen käytössä ei ole ennalta annettuja toimiala- tai maakohtaisia kiintiöitä, vaan päätökset tehdään kunkin hankkeen arvioinnin pohjalta.
ESIR ja korjattava markkinapuute

Koska ESIR tulee toimimaan yksityisten rahoitusmarkkinoiden kautta, markkinapuutteen määrittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Markkinapuutteella tarkoitetaan tässä tapauksessa tilannetta, jossa rahoittajat eivät löydä kiinnostavia investointikohteita. Hankkeet voivat olla liian pieniä,
tuottomalliltaan epävarmoja tai muuten hankalia. Tilanne vaihtelee paljon maiden välillä ja Euroopan pääomamarkkinoiden yhdentyminen on edennyt toistaiseksi verkkaisesti. Tilanne Suomessa ja vaikkapa Baltian maissa on hyvin erilainen, vaikkakin tilanne on muuttumassa. Baltiassa on massiivinen investointitarve
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ja EU-jäsenyyteen liittyy paitsi tuntuvien investointiohjelmien toteutus myös yhteistyössä komission kanssa laaditut suunnitelmat. Myös eteläisessä Euroopassa on tuntuvia investointien tarpeita.
Silti myös Suomessa on tunnistettu esimerkiksi infrastruktuurin merkittävä
investointivelka. Tämän lisäksi yksityiset investoinnit ovat mataneet jo monta vuotta
alhaisemmalla tasolla kuin BKT:n kehitys antaisi toivoa. Vaikka investointiympäristö
on Suomessa kohtalaisessa kunnossa ja rahoitusmarkkinat toimivat hyvin, eivät
investoinnit nosta taloutta.
ESIR:in käyttöönoton valmisteluissa tehtiin pikakysely EK:n ja SY:n jäsenyrityksille rahoitusmarkkinoiden toimivuudesta.6 Noin 200 vastauksen perusteella näyttäisi siltä, että ESIR voisi tarjota välineitä rahoituksen saatavuuden, sen pituuden,
vakuuksien ja muiden vaatimusten helpottamiseen.
Kuva 2. Mahdollisen ESIR-rahoituksen jakautuminen yritysten investointikohteen mukaan

Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit

36

Energia-alan ja energiatehokkuuden investoinnit
Liikenneinvestoinnit tai liikenneteknologian
kehittäminen
Tieto- ja viestintäteknologian, -palveluiden ja
-infrastruktuurien kehittäminen

16
8
36

Ympäristö ja resurssitehokkuus
Koulutus-, terveydenhuolto-, kulttuuri- ja
matkailupalvelut ja niihn liittyvät infrastruktuurit
Alle 3000 henkilön yrityksen muut investoinnit tai
käyttöpääomatarpeet

16
11
35

Muu investointikohde

16

Yrityksiä, % (N=197)
Lähde: ESIR-esiselvitys, Työ- ja elinkeinoministeriö, luonnos 16.9.2015 (soveltaen)

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa

Saman kyselyn mukaan Suomen rahoitusmarkkinoilla näyttäisi olevan seuraavanlaisia kapeikkoja, joita ESIR voisi mahdollisesti laventaa.

6
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Kuva 3. Suomen rahoitusmarkkinoiden kapeikkoja: tekijöitä, joiden koettiin
estävän investoinnin tai olevan suuri haaste niiden toteuttamiselle

Rahoitusta ei ole saatavilla tarpeeksi

32

Rahoituksen hinta ei mahdollista kannattavaa
investointia

21

Rahoitusta ei ole saatavilla riittävän pitkälle ajalle
(tarjolla olevan rahoituksen maturiteetti liian lyhyt)

26

Rahoituksen erityisehdot (kovenanttiehdot) ovat
liian tiukkoja

32

Tiukat vakuusvaatimukset

35

Yrityksen oma pääoma ei ole riittävällä tasolla
rahoituksen saamiseksi

26

Muu syy

23

Kaikki vastaajat (N=236), %

Vastaajista 197 kpl edusti yrityksiä (ml. valtion tai kuntien yhtiöt), 29 kpl julkista sektoria (ml. valtion tai
kuntien liikelaitokset ja kuntayhtymät) ja 10 kpl ”muita”.
Lähde: ESIR-esiselvitys, Työ- ja elinkeinoministeriö, luonnos 16.9.2015

ESIR mahdollisuutena Suomelle

ESIR voi paikata Suomen markkinoilla vallitsevaa markkinapuutetta. Ratkaiseva
menestystekijä tulee olemaan riittävän hankemäärän tunnistaminen ja edelleen
kehittäminen eurooppalaiseen rahoitukseen sopivaksi. Pk-yritysten kannalta keskeistä on välittäjäorganisaatioiden onnistuminen tehtävässään. Ideaalitilanteessa
Suomessa toimii verkosto, jossa yksityiset ja julkiset rahoitussektorin toimijat löytävät omaan rooliinsa ja tavoitteisiinsa sopivat toimintamallit hyödyntää ESIR:iä rahoituksen tarjonnassa suomalaisiin hankkeisiin. Nopea liikkeellelähtö on äärimmäisen
tärkeää, sillä aikaikkuna on kapea.
On myös tärkeää, että hankkeet nähdään jatkumona innovaatioista kokeilujen
kautta suuren mittakaavan jalostukseen ja että sopivia politiikan instrumentteja
kyetään hyödyntämään tämän jatkumon eri osissa. Esim. Tekesin rooli löytyy tätä
kautta ja Horisontti2020-ohjelman hyödyntäminen on mahdollista. Vastaavasti infrastruktuurihankkeissa, kuten vaikka kaasuputki-investoinneissa siirtoputkien ja
terminaalien järjestelmän rakentaminen voisi hyödyntää eri kohteissa TEN-E-rahoitusta ja ESIR:iä. Hankkeen kypsyys, energiamarkkinoiden kehitys ja muut tekijät
määräävät, ehtiikö ESIR-pohjainen rahoitus kaasuputkihankkeeseen. Maiden rajat
ylittävät hankkeet ovat EU:n erityisen mielenkiinnon kohteena.
ESIR tarjoaa myös mahdollisuuksia Suomen teknologiaan ja infrahyödykkeisiin painottuvalle vientiteollisuudelle. ESIR voi sysätä vaikkapa Baltiassa liikkeelle
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sellaisia energia- tai tietoliikenneinvestointeja, jotka ovat odottaneet rahoituksen
löytymistä.
ESIR:ään liittyy vielä paljon selvitettävää. Neuvontaan panostetaankin paljon
sekä EU-tasolla että Suomessa. Syyskuussa käynnistyi hankeneuvontapalvelu, joka
auttaa hankkeiden toteuttajia Suomessa.
Paljon riippuu siitä, miten infrastruktuuri-investoinneissa osataan ottaa käyttöön
Suomessa uudenlaisia rahoitusmalleja. Elinkaarirahoituksen toteutus Vaalimaan
moottoritien rahoituksessa on tuonut rohkaisevia tuloksia. Samantapaisilla malleilla voitaisiin mahdollisesti tehdä väylä-, tietoliikenne- tai energiainvestoinneista
ESIR-rahoituksen
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Neuvotteleva virkamies Tuija Ypyä
työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto
Ekonomisti Samuli Rikama
työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Uutta tietoa yritysten kasvun ajureista ja
pullonkauloista
Työ ja elinkeinoministeriön (TEM) tehtävänä on luoda edellytyksiä suomalaisille yrityksille kasvaa, menestyä ja kansainvälistyä. TEM:in toimien yhtenä painopisteenä
ovat toimintansa aloittavat pienet yritykset, joiden toimintaympäristöstä ministeriö
keskeisesti huolehtii.
Uusi hallitusohjelma painottaa pk-yritysten merkitystä talouden ajurina ja kasvun lähteenä. Etenkin kasvua hakevat ja dynaamiset mikroyritykset ovat se yritysjoukko, jonka toimintaa halutaan elinkeinopolitiikan toimin edistää. Samalla kehitetään taloudellisia ohjauskeinoja ja rahoitusmekanismeja kestävän kasvun ja menestyksellisen yritystoiminnan vauhdittamiseksi.
Päätöksenteon tueksi on välttämätöntä tuottaa riittävä ja monipuolinen tietopohja yritysten menestykseen yhteydessä olevista tekijöistä. Parin viime vuoden
ajan TEM on selvittänyt yritystukien kohdentumista ja vaikutuksia sekä yritysten
kasvun taustatekijöitä. Uudella tiedolla yritystoiminnasta haetaan vahvaa ja horisontaalista tietopohjaa siitä, miten elinkeinopolitiikkaa tulisi kehittää.
Tietoa elinkeinopolitiikan tueksi

Alkuvuodesta 2015 valmistui TEM:in tilaama esiselvitys ”Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina”. Selvityksen keskiössä oli nuorten kasvavien yritysten rooli yrityskentän uusiutumisen ja dynamiikan kannalta sekä tekijät, jotka selittävät nuorten yritysten kasvuhakuisuutta, kasvua ja kansainvälistymistä.
Kuva nuorista kasvuyrityksistä on ollut monelta osin puutteellinen ja päivittämisen tarpeessa. Yritystilastot eivät kerro juurikaan nuorista ja aivan pienistä mikroyrityksistä. Myös elinkeinopolitiikan rooli ja vaikuttavuus nimenomaan pienten
yritysten kasvuun edellytti tarkentamista.
Selvityksen kohdejoukkona oli 10 viime vuoden aikana julkista tukea saaneet yritykset. Yrityksille myönnettävät suorat tuet ovat keskeinen osa elinkeinopolitiikan
työkaluista. Vuonna 2013 niitä sai noin 35 000 yritystä (mukaan lukien lainat ja takaukset). Esimerkkeinä tuista ovat Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille,
yrityskiihdyttämöt ja -hautomot kuten Vigo-toimintamalli, julkiset kasvurahastot,
kasvun verokannustimet sekä tuki startup-tilaisuuksille, kuten Slush.
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Kasvu painottuu pk-yrityksiin

Jo aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että pieni joukko kasvavia yrityksiä luo
huomattavan osan uusista työpaikoista. Ripeästi kasvaneet, lähtötilanteessa enintään kolme henkeä työllistäneet 3400 mikroyritystä viisinkertaistivat henkilöstönsä
kolmessa vuodessa (2010: 5000 henkeä / 2013: 25 000 henkeä).
Myös keskisuurten 50–250 henkeä työllistävien yritysten määrä ja työpaikat kasvoivat ripeästi. Yritysten määrä tässä kokoluokassa lisääntyi yli 10 prosentilla eli
2600 yrityksellä kolmen vuoden jaksolla 2010–2013. Työpaikat näissä yrityksissä
lisääntyivät noin 25 000.
Toisaalta suurten yli 250 henkeä työllistävien yritysten määrä laski samalla jaksolla 590 yrityksellä ja henkilöstö noin 15 000:lla. Suomen yritystoiminnan kasvu
näyttäisi siis painottuvan selkeästi pk-yrityksiin.
Rahallinen ja muu tuki tehokkaita yhdessä

Selvityksen mukaan sekä rahallista että ei-rahallista tukea saaneet yritykset
arvioivat tuki-instrumenttien vaikutukset suuremmiksi kuin yritykset, jotka olivat
saaneet vain yhtä tukea. Nämä yritykset näyttäisivät myös kasvaneen hieman muita
yrityksiä nopeammin.
Korkeakoulujen spin-offeina tai ammattilasten ja sarjayrittäjien perustamat yritykset ovat lähtökohtaisesti kasvuhakuisempia kuin muut nuoret yritykset keskimäärin. Nämä yritykset myös kasvavat muita yrityksiä ripeämmin ja niiden profiili
poikkeaa keskivertoyrityksestä.
Kasvuhalukkuuden rinnalla kasvun kannalta keskeistä on myös yritysten liiketoiminnan kasvupotentiaali, jossa olennaista on liiketoiminnan skaalautuvuus ja
monistettavuus. Nimenomaan digitaalisten työkalujen käyttö ja soveltaminen yrityksen liiketoimintaan tarjoaa yrityksille huiman kasvupotentiaalin.
Kannusteita kasvuhakuiselle yrittäjyydelle

Yritystuilla pyritään vahvistamaan yritysten resursseja ja kyvykkyyksiä, koska ne
ovat menestyksen keskeisiä edellytyksiä. Selvityksen mukaan yritystuet vaikuttivat vain vähän yritysten vientiin ja kansainvälistymiseen. Niillä oli kuitenkin selvästi
myönteinen vaikutus yrittäjien ja yritysten johdon strategiseen osaamiseen sekä tutkimus-kehitys- ja innovaatiotoimintaan.
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Kuvio 1. Tuki-instrumentilla erittäin merkittävä vaikutus resursseihin ja
kyvykkyyksiin
Kasvustrategia ja strateginen osaaminen
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Tutkimusverkostot
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Lähde: Nuorten kasvavien yritysten merkitys, menestystekijät ja yritystukien rooli kasvun ajurina. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Konserni 10/2015, s. 59

Käynnistys- ja kehitysvaiheessa korostuvat liiketoimintamallin ja kasvustrategian
toimivuus ja monistettavuus, markkinoille pääsy sekä yrityksen resurssit ja kyvykkyydet strategian toimeenpanoon. Tässä vaiheessa julkinen sektori voi erilaisin toimin pyrkiä vahvistamaan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytyksiä ja
markkinoille pääsyä.
Laajentumisvaiheessa kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä ovat pääomarahoituksen ja muun kasvurahoituksen saatavuus, markkinoiden toimivuus ja verkostot. Julkisen sektorin roolina tässä vaiheessa on ennen kaikkea varmistaa sijoitusja rahoitusmarkkinoiden toimivuus yksityisen rahoituksen saatavuuden edistämiseksi sekä tukea potentiaalisimpien nuorten yritysten edellytyksiä kasvuun ja
kansainvälistymiseen.
Työkaluja kasvuyrityspolitiikan tueksi

Kasvuyrityspolitiikan kehittämiseksi tarvitaan säännöllisesti tutkimustietoa koko
yrityspopulaation sisäisestä kasvudynamiikasta samoin kuin startup-yritysten merkityksestä taloudelle. Niiden tutkiminen vaatii pitkäaikaista seurantatietoa ja mittareita, koska tukien vaikutukset näkyvät usein vastata viiveellä tai ovat pitkäaikaisia. Selvitystyönpääpaino onkin kotimaisten yritysten menestymisen seurannassa.
Startup-kenttä muuttuu koko ajan. Nyt valmistunutta esiselvitystä jatketaan
uudella valtioneuvoston hankkeella seuraavan kahden vuoden ajan. Sen painopisteenä on selvittää ja analysoida verrokkimaiden elinkeinopolitiikan työkaluja ja toimivuutta ja tämän perusteella soveltaa Suomeen verrokkimaiden hyviä käytäntöjä.
Toinen keskeinen tavoite on kehittää etenkin mikroyritysten tukiin painottuvaa seurantajärjestelmää sekä mittareita.
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Hankkeen odotetaan tuottavan relevanttia, laadukasta ja hyödynnettävää tietoa kotimaisista ja ulkomaisista toimintaympäristöistä useille eri hallinnonaloille.
Pidemmän aikavälin yhteiskunnallisena tavoitteena on palvella yrityksiä ja laajemmin yhteiskuntaa luomalla edellytyksiä yritysten toimintaympäristön ja politiikkatoimien kehittämiselle sekä edistää yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntyä.
Tiedon hyödyntäjät ja jatkotyö

Esiselvitys sekä jatkohankkeen tuloksien keskeisinä hyödyntäjinä ovat tutkimus-,
kehitys- ja tuotekehityspolitiikkaan sekä startup- ja kasvupolitiikkaan kytkeytyvät
julkisen sektorin toimijat, kuten ministeriöt sekä alueelliset innovaatiopolitiikan
toimijat, mutta myös elinkeinoelämä järjestöineen sekä yksityissektorin rahoittajat hyödyntävät tietoa.
Suomessa tarvitaan nykyistä enemmän käytännöllisiä ja monipuolisia ratkaisuja
tiedon saantiin sekä vuoropuhelua kaikkien tiedon hyödyntäjien kesken. TEM on
pyrkinyt tehostamaan viestintäänsä tältä osin. TEM rakentaa yhteistyötä yksityisen
sektorin, tutkimuslaitosten ja yliopistomaailman välillä sekä kansainvälistä verkottumista startup-asiantuntijoiden välillä.
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Neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta
työ- ja elinkeinoministeriö, tieto-osasto

Tutkimus- ja selvitystoiminnalla tietoa
päätöksenteon tueksi
Työ- ja elinkeinoministeriö teettää tutkimuslaitoksilla, yliopistoilla, konsulttiorganisaatioilla vuosittain yli 30 tutkimusta tai selvitystä. Osa hankkeista on sellaisia, joiden tuottamaa tietoa pyritään hyödyntämään periaatteellisten ja laajavaikutteisten strategisten linjausten tekemisessä. Tarkastelussa ovat talouden
ja laajemminkin yhteiskunnan muutos sekä harjoitetun politiikan tulokset ja
vaikutukset. Esimerkkinä voidaan mainita mm. Yritystukien tuottavuusvaikutuksia tarkastellut Etlan toteuttama tutkimus sekä edellä kuvattu start-up yrityksiä ja niihin liittyviä julkisia tuki-instrumenttejä tarkastellut tutkimus. Valtaosa tilatuista hankkeista on kuitenkin sellaisia, jotka pyrkivät tukemaan ministeriön operatiivista, yksittäisiin toimenpiteisiin, kuten lainvalmisteluun liittyvää
päätöksentekoa. Ministeriöllä saattaa lisäksi olla myös erilaisia ad-hoc-tyyppisiä tietotarpeita.
Alla oleva kuva kertoo havainnollisesti, kuinka voimakkaasti tutkimus- ja selvitystoiminnan määrärahat ovat supistuneet vuosien 2008 ja 2015 välillä.
Kuva. TEM:in tutkimus- ja selvitystoiminnan vuotuinen määräraha vuosina
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Kehitys haastaa virkamiehiä hyödyntämään entistä tehokkaammin muulla rahoituksella tehtävää tutkimusta sekä verkottumaan entistä tehokkaammin tutkimusmaailman kanssa. Tutkimustuloksia pitäisi tuoda entistä aktiivisemmin
ministeriön sisäiseen keskusteluun.
Valtioneuvoston kanslian johdolla toteutettavaa tutkimus-, selvitys-, ennakointi- ja arviointitoimintaa on kehitetty viime vuosina voimakkaasti. Tavoitteena
on tuottaa tietoa valtioneuvoston päätöksenteon tueksi. Ministeriöiden yhteisiin
tutkimuksiin ja selvityksiin sidottiin vuonna 2014 noin viisi miljoonaa euroa ja
vuonna 2015 noin seitsemän miljoonaa euroa. TEM vastaa vuoden 2014 tutkimussuunnitelmassa seuraavista kärkiteemoista: Työvoimapoliittisten toimenpiteiden
vaikuttavuus; Teollinen internet ja automatisaatio; EU:n uusien 2030 ilmasto- ja
energiatavoitteiden vaikutukset Suomelle. Vuoden 2015 tutkimussuunnitelmassa
TEM vastaa seuraavista tutkimushankkeista: Start-up -yritysten kasvun ajurit ja
pullonkaulqat; Miten saadaan digitaaliset palveluekosysteemit ja -alustat Suomen
menestystekijöiksi?; Miten varmistamme kokonaisturvallisuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin toimivuuden kaikissa olosuhteissa? Ministeriön tutkimukset ja selvitykset löytyvät ministeriön www-sivujen kohdasta julkaisut osoitteesta:
http://www.tem.fi/haku?60654_o=1&hae_x=0&hae_y=0&searchterms=julkaisut
Valtioneuvoston tutkimus-, selvitys-, ennakointi- ja arviointitoiminnasta löytyy
tietoa mm. osoitteesta: http://vnk.fi/paatoksenteon-tuki
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Ekonomisti Samuli Rikama
työ- ja elinkeinoministeriö, elinkeino- ja innovaatio-osasto

Pk-yritysbarometrin uudistus tarjoaa
monipuolista tietoa yrityksistä7
Pienet ja keskisuuret yritykset ovat työ- ja elinkeinoministeriön politiikkatoimien keskeinen kohdejoukko. Yritysrahoitukseen liittyvien instrumenttien sekä innovaatiopolitiikan yleisenä tavoitteena on kohentaa pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Tästä seuraa korostettu tietotarve pk-yritysten menestyksen ja kansainvälistymisen seurantaan.
Myös digitalisaation tarjoamien työkalujen käyttö on pk-yrityksissä yhä useammin kilpailukykyisen tuotannon perusedellytys.
Pk-yritysbarometri on TEM:in yhdessä Finnveran ja Yrittäjien kanssa kaksi kertaa vuodessa toteuttama laajapohjainen kysely pk-yrityksille. Viime vuoden syksynä
sen tietosisältöä uudistettiin radikaalisti siten, että se pystyy paremmin vastaamaan
TEM:in vastuulla oleviin politiikkatarpeisiin. Barometriin rakennettiin talouden keskeisiä ajureita mittaavia moduuleita, joiden avulla voidaan tuottaa vertailutietoja
kehityksestä kaksi kertaa vuodessa.
Perinteisesti barometri on mitannut yritysten kokemaa suhdannekuvaa ja sen
muutoksia. Nyt perinteisen suhdannekuvan rinnalle on nostettu uusina teemoina
etenkin pk-yritysten kasvuhakuisuus, kansainvälistyminen sekä digitaalisten työkalujen käyttö. Myös yritysten rahoitusta kartoittavaa osiota on terävöitetty ja lisäksi
Team Finlandin tunnettuutta yrityksissä sekä sen kehitystä voidaan nyt karkeasti
mitata.
Uuden tietosisällön mukaisesti aineistosta tuotetaan teemoja käsitteleviä analyyttisiä raportteja voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä, digitaalisesti ja kansainvälisesti suuntautuneista yrityksistä sekä erikseen yritysrahoitusta tarkemmin
valottava raportti.
Temaattisten analyysien perustana on aineistosta määriteltävät yritysjoukot –
kuten voimakkaasti kasvuhakuiset, kansainvälisesti suuntautuneet tai digitaalisesti
suuntautuneet yritykset – joita verrataan kaikkien kyselyyn vastanneiden pk-yritysten joukkoon.

7

Lähteet: Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset, TEM 4 / 2015 Digitaalisesti suuntautuneet yritykset, TEM 5 / 2015
(http://www.tem.fi/files/42196/4_2015_voimakkaasti_kasvuhakuiset_pk_yritykset_10022015.pdf)
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Kuvio 1. Temaattinen tarkastelukehikko

Digitaalisesti
suuntautuneet
yritykset
Voimakkaasti
kasvuhakuiset
yritykset
Kansainvälisesti
suuntautuneet
yritykset

Elinkeinopolitiikan näkökulmasta kaikki kolme temaattista yritysryhmäjaottelua
ovat oleellisen tärkeitä. Kyselyn tietosisällön avulla voidaan vastata esimerkiksi seuraaviin politiikan kannalta keskeisiin kysymyksiin:
•

Miten kasvuhakuiset yritykset kokevat suhdannetilanteen muihin verrattuna?

•

Onko kasvukuisten yritysten rahoituksen saatavuus riittävää ja mihin tarkoi-

•

Ovatko digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset muita yrityksiä kansain-

tuksiin rahoitusta haetaan?
välisempiä?
Suomen kannalta suppean mutta erittäin kiinnostavan yritysjoukon muodostaa
kuviossa 1 kaikkien kolmen osajoukon leikkauspiste eli yritykset jotka ovat samanaikaisesti sekä voimakkaasti kasvuhakuisia että kansainvälisesti suuntautuneita ja
vielä digitaalisesti suuntautuneita. Nopeimmin kasvavat pk-sektorin kärkiyritykset
todennäköisimmin sijoittuvat tähän ryhmään.
Voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä myönteinen suhdannekuva

Voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä on tyypillisesti seuraavan tyyppisiä ominaisuuksia:
•

Kasvuhakuiset yritykset ovat melko nuoria, suhteellisen lyhyessä ajassa keskisuuriksi kasvaneita, kansainvälisiä markkinoita hakevia tyypillisesti teollisuuden tai tietointensiivisten KIBS -alojen yrityksiä.

•

Kasvuhakuiset yritykset myös käyttävät muita yrityksiä yleisemmin digitaalisia työkaluja ja ne aikovat hakea rahoitusta yli kaksi kertaa yleisemmin kuin
muut yritykset seuraavan vuoden aikana.

•

Lähes puolet yrityksistä tavoittelee yli 20 % vuotuista liikevaihdon kasvua
ja toisaalta yli puolet uskoi kyselyn toteutusajankohtana, että tavoitteeseen
päästään.

•
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Talouden suhdanne on pk-yritysbarometrin valossa melko heikko. Kasvuhakuisten yritysten suhdannekuva on selvästi muita yrityksiä positiivisempi. Yli puolet
kasvuhakuisista yrityksistä raportoi suhdanteiden kohentumisesta edellisen vuoden aikana ja lähes 60 prosenttia odottaa niiden kohentumista seuraavan vuoden
aikana (Kuvio 3).
Barometrin valossa kasvuhakuiset yritykset olivat myös kaikilla mittareilla muita
pk-yrityksiä kansainvälisempiä. Suoraa vientitoimintaa ulkomaille harjoitti 12 prosenttia pk-yrityksistä, kun kasvuhakuisista yrityksistä vientiä harjoitti 30 prosenttia.
Kasvuhakuiset yritykset- käyttävät toimialasta riippumatta vähintään kaksi–kolme
kertaa yleisemmin julkisia kansainvälistymispalveluja kuin muut pk-yritykset.
Pk-yritysbarometrin mukaan kasvuhakuiset yritykset myös käyttävät digitaalisia
työkaluja selvästi yleisemmin kuin muut yritykset ja ovat oivaltaneet digitaalisten
työkalujen potentiaalin liiketoiminnan kannalta.
Kasvuhakuisuus ja vientiodotukset yhteydessä

Vienti on edellisvuodesta kasvanut yleisimmin kasvuhakuisissa yrityksissä. Kaikista
pk-yrityksistä viennin näkymät seuraavan vuoden aikana ovat vahvimmat teollisuudessa, jossa lähes 30 prosenttia yrityksistä odotti viennin kasvavan seuraavan vuoden aikana. Muilla toimialoilla odotukset olivat selvästi maltillisemmat.
Kasvuhakuisia yrityksiä tarkasteltaessa tilanne muuttuu olennaisesti. Viennin
nopeaa kasvua odotettiin etenkin tietointensiivisillä palvelualoilla ja teollisuudessa
seuraavan vuoden aikana, jopa 60 prosenttia kasvuhakuisista yrityksistä näillä
aloilla ennakoi viennin kasvua.
Kuvio 2. Vientiodotukset seuraavan vuoden aikana ja edellisen vuoden
toteuma, paranee
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Digitaalisesti suuntautuneet yritykset profiloituvat yritysmassasta

Digitaalisesti suuntautuneiksi yrityksiksi määritellään sellaiset yritykset, jotka käyttävät useita eri digitaalisia työkaluja, kuten sosiaalista mediaa, pilvipalveluja, big
dataa, verkko-ostoksia ja -myyntiä ja digitaalisia jakelukanavia.
•

Vahvasti digitaalisesti suuntautuneita yrityksiä oli pk-barometrin aineistosta
yhteensä lähes 8 prosenttia, mikä vastaa karkeasti arvioiden noin 18 000–
19 000 yritystä Suomessa.

•

Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat tyypillisesti muita pk-yrityksiä
nuorempia. Lähes 60 prosenttia digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä oli
perustettu 2000 luvulla.

•

Neljännes digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä on voimakkaasti kasvuhakuisia kun kaikista pk-yrityksistä 7 prosenttia ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia.

•

Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat lanseeranneet kaksi kertaa muita
pk-yrityksiä yleisemmin uusia tuotteita tai palveluja markkinoille ja myös ottaneet käyttöön uutta teknologiaa.

Digitaalisesti suuntautuneet yritykset käyttävät muita yrityksiä yleisemmin julkisia kansainvälistymispalveluja. Ne aikoivat käyttää näitä palveluja myös seuraavan
vuoden aikana yli kaksi kertaa yleisemmin kuin pk-yritykset keskimäärin. Suoraa
vientitoimintaa ulkomaille ilmoitti harjoittavansa 12 prosenttia kaikista pk-yrityksistä, kun digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä vientiä harjoitti noin neljäsosa.
Kuvio 3. Suhdanneodotukset seuraavan vuoden aikana ja edellisen vuoden
toteutuma, paranee
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Noin 35 prosentilla digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä suhdannekuva oli
parantunut viimeisen vuoden aikana ja noin 37 prosenttia yrityksistä odotti suhdanteen kohenevan edelleen seuraavana vuonna. Seuraavan vuoden suhdanneodotus oli digitaalisesti suuntautuneilla yrityksillä positiivinen kaksi kertaa yleisemmin
kuin muilla pk-yrityksillä.
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Kun tarkastellaan erikseen voimakkaasti kasvuhakuisia yrityksiä, suhdanneodotukset olivat vielä selvästi paremmat kuin digitaalisesti suuntautuneilla yrityksillä.
Johtopäätelmiä

Tietotarve elinkeinopolitiikan tueksi ja sen arvioimiseksi on lisääntymässä. Useat
politiikkatoimet niin rahoituksen kuin innovaatioidenkin saralla kohdentuvat ensisijaisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näistä etenkin vahvaa kansainvälistä kasvua hakevat yritykset ovat elinkeinopolitiikan keskiössä.
Uudistetulla pk-yritysbarometrilla voidaan kattavasti selvittää ja seurata pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuoda valoa näihin liittyviin ongelmiin.
Lisäksi digitaalisiin työkaluihin nojaavan skaalautuvan liiketoiminnan kasvua ja
kansainvälistymistä yrityksissä voidaan nyt seurata entistä tehokkaammin. Barometrin uudistus tarjoaa näin elinkeinopolitiikalle uusia ja arvokkaita työkaluja.
Pk-yritysbarometri

Suomen yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina. Tiedonkeruusta vastaa Taloustutkimus Oy.
Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin nänkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.
Pk-yritysbarometria on uudistettu siten, että se tunnistaa paremmin yritysten
kasvuhakuisuuden, kansainvälistymisen sekä digitaalisen liiketoiminnan. kevään
2015 pk-yritysbarometri perustuu 4400 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Se
kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä talouden ja toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.
Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Painotettua otoskoko käytetään laskentaperusteena,
koska tällöin otoksen perusteella lasketut tulokset voidaan yleistää koskemaan
koko tutkimuskohteena olevaa pk-sektoria.
Lähteet: Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset, TEM 4 / 2015
Digitaalisesti suuntautuneet yritykset, TEM 5 / 2015 (http://www.tem.fi/files/42196/4_2015_voimakkaasti_kasvuhakuiset_pk_yritykset_10022015.pdf)
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Neuvotteleva virkamies Katri Lehtonen
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Muotoiluosaamisella kilpailukykyä
Muotoiluosaaminen on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi osana yritysten liiketoimintaa. Valmistuksen ja kokoonpanon osuus syntyvästä taloudellisesta arvosta on
vähenemässä ja tuotteiden jalostusarvosta kasvavan osan tuottaa aineetonta pääomaa hyödyntävä toiminta, kuten tutkimus ja tuotekehitys, muotoilu ja erilaiset palvelut. Muotoilun käyttö myös leviää nopeasti eri elinkeinotoiminnan aloille, yhtenä
esimerkkinä ohjelmistoliiketoiminta. Samalla muotoilun ja sen käytön edistämisestä on tullut yhä merkittävämpi osa elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa eri maissa.
Muotoilun taloudellista merkitystä on perinteisesti arvioitu muotoilutoimialan
koon perusteella. OECD:n mukaan muotoilun toimiala vastaa EU:ssa 8,8 miljardin
euron bruttoarvonlisäyksestä18. Toimiala on selkeästi suurin Iso-Britanniassa, jonka
jälkeen tulevat Italia ja Saksa. Pohjoismaista suurin muotoilutoimiala on Ruotsilla.
Suomessa muotoilupalveluiden tuotanto oli reilut 44 miljoonan euroa, mikä jää hyvin
huomattavasti jälkeen läntisestä naapurista.
Tutkimusaiheena muotoilu on vaativa: sille ei ole yhtä yksittäistä ja yhteisesti
hyväksyttyä määritelmää, tilastot sen käytöstä ovat puutteellisia ja vaikutukset vaikeita mitata. Toimialatilasto kertoo muotoiluyritysten tuotannosta eli muotoilupalveluiden tarjonnasta. Muotoilu on kuitenkin luonteeltaan läpileikkaavaa. Sen hyödyntämisestä eri toimialoilla on vain vähän tietoa, sillä muotoilupalveluita tuotetaan tyypillisesti yrityksissä sisäisinä palveluina, mikä ei ilmene toimialatilastoista. 9
Työ-ja elinkeinoministeriö on tilannut Ramboll Management Consulting Oy:ltä
selvityksen10, jossa tarkastellaan muotoilun merkitystä eräillä sitä hyödyntävillä toimialoilla Suomessa. Selvityksessä kytketään muotoilun hyödyntäminen ja sen laajemmat vaikutukset yritysten liiketoimintaan ja kilpailukykyyn. Tätä varten kyselylle kehitettiin aluksi tietosisältö, jonka toimivuutta testattiin tiedonkeruun lisäksi
pilottihankkeessa.

8
9
10
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Tilastokeskus: Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa.
Taideteollinen muotoilu ja suunnittelu, Graafinen muotoilu, Sisustussuunnittelu, Teollinen muotoilu ym.
Muotoiluselvitys ilmestyy kokonaisuudessaan syyskuussa 2015

		

Yrityskysely ja tapaustutkimukset

Yrityskyselyn kohdejoukoksi valittiin toimialat, joilla muotoiluosaamisen käyttö
arvioitiin merkittäväksi liiketoiminnan kannalta eli teollisuusyritykset, ohjelmistopalveluyritykset sekä muita tietointensiivisiä liike-elämän palveluita tarjoavat yritykset. Palveluyritykset valittiin pilottiluonteisesti täydentämään perinteisesti varsin teollisuuspainotteista näkökulmaa muotoiluun. Erityisesti ohjelmistopalveluala, jossa korostuvat asiakaslähtöisyys ja tuotteiden käytettävyysvaatimukset, näyttäytyy muotoilun kannalta mielenkiintoisena. Yrityskyselyllä kerättyä tietosisältöä täydennettiin selvityksessä toteutetuilla tapaustutkimuksilla.
Muotoiluosaamista kartoittavan sähköisen kyselyn kohdejoukkona oli hieman
yli 2 000 yritystä. Kysely painottui suuriin yrityksiin. Yrityskyselyllä tavoitettiin
kuitenkin heikosti muotoilusta vastaavia henkilöitä, joten vastausprosentti jäi
valitettavan alhaiseksi (8 %). Näin ollen kyselyn tulokset ovat parhaimmillaankin vain suuntaa-antavia.
Selvityksen analyyttinen viitekehys perustuu vaikuttavuusmalliin, jonka avulla
kuvataan muotoiluosaamisen käyttöä ja sen mahdollisia yhteyksiä yritysten liiketoimintaan. Vastaajajoukko edusti suurimmaksi osin muotoilua jo jossain määrin hyödyntäviä yrityksiä, joten tuloksia ei voi yleistää koko yrityspopulaatioon.

Muotoilun strateginen asema yrityksessä

Keskeisenä luokittelumuuttujana käytettiin muotoilun strategista asemaa yrityksessä. Yritykset luokiteltiin muotoilun strategisen aseman mukaisille tasoille. Vahvimmin muotoiluosaamisen käyttöön olivat sitoutuneet ne yritykset, joilla muotoilu
on osa strategiaa ja yrityskulttuuria (taso 3). Yritykset, joilla muotoilu ei ole osa strategiaa, mutta muotoiluosaamisen hyödyntäminen on vahvasti integroitunut tuotekehityksen ja/tai markkinoinnin prosesseihin, ovat tasolla 2. Yritykset, joille muotoilu on yksinomaan tuotteen ulkonäön parantamista tai käytettävyyttä sijoittuivat tasolle 1. Ne yritykset, jotka eivät käytä muotoilua lainkaan, sijoittuvat tasolle 0.

		55

Taulukko 1. Muotoilun merkitys yrityksen liiketoiminnassa
TASO 0 – EI
MUOTOILUA

TASO 1 – ULKONÄKÖ
TAI KÄYTETTÄVYYS

TASO2 - ”MUOTOILU
PROSESSINA”

TASO 3 – ”MUOTOILU
STRATEGIANA”

Yrityksemme näkökulmasta muotoiluosaaminen on... (vähintään yksi ao. kohteista valittu)
• Yritys ei hyödynnä
muotoiluosaamista

• Tuotteen tai
palvelun ulkonäön
suunnittelua
• Tuotteen tai palvelun
käytettävyyden
suunnittelua

• Osa yritysstrategiaa
• Mukana tuote- ja
• Osa yrityskulttuuria
palvelukehittämisja ajattelutapaa
prosessissa alusta
• Tärkeässä roolissa
asti
• Osa tuote- ja
kaikissa toiminnoissa
palvelukehittämisprosessia
• Olennainen osa
markkinointia

14 % vastanneista
(n=29)

24 % vastanneista
(n=37)

22 % vastanneista
(n=35)

40 % vastanneista
(n=62)

Osaamis- ja tki -intensiivisyys yhteydessä muotoiluun

Selvityksessä havaittu merkittävin muotoiluosaamisen hyödyntämistä selittävä
tekijä on yritysten yleinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan intensiivisyys. Muotoilua hyödyntävät yritykset panostavat muita yrityksiä enemmän tki-toimintaan. Muotoilua, kuten innovaatiotoimintaa ylipäätään, ei tulisikaan nähdä vain
suurten yritysten toimintatapana vaan pikemminkin osana uudistumishakuisten ja
innovatiivisten yritysten strategiaa ja ajattelutapaa. Näyttäisikin siltä, että muotoilun strateginen asema ei olisi riippuvainen yrityksen koosta, kasvuhakuisuudesta
eikä kansainvälistymisen asteesta.
Kyselyyn vastanneet yritykset ilmoittivat hyödyntäneensä muotoilua selvästi yleisimmin markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tuotesuunnittelussa ja -kehittämisessä. Muotoilua hyödynnettiin yleisesti myös yritysten sisäisten prosessien ja toimintojen kehittämisessä sekä palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.
Kuva 1. ”Missä seuraavissa toiminnoissa yrityksenne on hyödyntänyt muotoilua viimeisen kolmen vuoden aikana?”
Markkinointi ja viestintä
Tuotesuunnittelu ja kehittäminen
Sisäisten prosessien ja toimintojen kehittäminen
Palvelujen suunnittelu ja kehittäminen
Tilasuunnittelu
Liiketoiminnan kehittäminen
0

10

20

30

40

Jatkuvasti tai usein

50

60

70

80

90

Satunnaisesti

(n=163)
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Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan myös muotoilupanostusten kehitystä kolmen viimeisen ja kolmen seuraavan vuoden aikana. Yrityksistä suuri osa arvioi muotoilun merkityksen kasvaneen ja merkityksen uskotaan kasvavan jatkossakin – erityisesti niissä yrityksissä, jotka ovat jo hyödyntäneet muotoilua strategisesti.
Suuret yritykset työllistävät pieniä yrityksiä yleisemmin muotoiluammattilaisia:
kyselyyn vastanneista yli 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä lähes 60 prosenttia
työllistää vähintään yhden muotoiluammattilaisen. Vastaava luku keskisuurissa ja
pienissä yrityksissä oli yli 30 prosenttia.
Huomionarvoista on se, että muotoilun asema strategiassa ei näyttäisi olevan
kiinni yrityksen koosta, vaan strategisia hyödyntäjiä on kutakuinkin saman verran kaikissa kokoluokissa. Tavat hyödyntää muotoiluosaamista näyttäisivät olevan
sidoksissa yrityksen kokoon, mutta tavoitteet ja merkitys eivät.
Selvitykseen liittyvissä tapaustutkimuksissa yritysten edustajat kuvasivat muotoiluun liittyviä näkemyksiään mm. seuraavasti:
•

”On totuttu menemään teknologiakärjellä, vaikka nykymaailmassa pitäisi
edetä käytettävyyden ehdoilla. Tässä ollaan jäljessä myös ruotsalaisia kilpailijoita, jotka kehittävät tuotteita ja palveluita, joita on mahdollista käyttää ilman
opastusta ja käytön sanotaan olevan vielä hauskaakin.” IT-alan yritys.

•

Muotoiluosaamisen hyödyntäminen on vahvasti tulevaisuutta. Jos tällä hetkellä suurin kilpailukykytekijä on tehokkuus, oikein tehtynä muotoiluosaamisen hyödyntäminen voi nousta sen rinnalle tulevaisuudessa. Ulkomaiden
markkinoilla muotoilu korostuu kilpailuetuna pitkällä aikavälillä.” Elintarvikealan yritys.

•

”Suomalaisena toimijana, jolla on vientiä n. 80 maahan, on erittäin tärkeää
panostaa laadun varmistamiseen sekä tuotteiden muotokielen ja toimintojen
parantamiseen. Halpoja/yksinkertaisia tuotteita on helppo tehdä ja kopioida
maailmanlaajuisesti, mutta laadukkaiden ja muotokieleltään korkeatasoisten
ei.” Sähkölaitteita valmistava yritys.

Muotoilun vaikutuksia liiketoimintaan ja kilpailukykyyn

Muotoilun hyödyntämisen suorat vaikutukset tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen näyttäisivät syntyvän ensisijaisesti sekä asiakaskokemuksen että tuotteen tai
palvelun käytettävyyden parantamisen tai uusien tuotteiden tai prototyyppien kehittämisen kautta. Sen sijaan esimerkiksi skaalautuvuuden parantaminen, elinkaaren
pidentäminen tai patenttien ja tekijänoikeuksien syntyminen ei noussut tämän selvityksen aineistossa esiin yhtä vahvasti.
Muotoilun hyödyntämisellä näyttäisi olevan merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan, erityisesti markkinointiin ja myyntiin brändin rakentamisen ja visuaalisen
ilmeen yhtenäistämisen kautta sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Jälkimmäisessä korostuu erityisesti asiakaskokemuksen parantaminen.
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Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60 prosenttia koki muotoilulla olleen merkittäviä vaikutuksia asiakaskokemuksen parantamiseen, brändin rakentamiseen,
kilpailijoista erottautumiseen tai visuaalisen ilmeen yhtenäistämiseen.
Kuva 2. ”Arvioi muotoilun käytön vaikutuksia tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen”
Asiakaskokemuksen parantaminen
Tuotteen tai palvelun käytettävyyden parantaminen
Uusien tuotteiden tai prototyyppien kehittäminen tai
konseptointi
Tuoteperheen yhtenäistäminen
Tuotteen tai palvelun käyttöönoton helpottaminen
Uusien palveluiden kehittäminen
Tuotteen tai palvelun skaalautuvuuden parantaminen
Tuotteen tai palvelun elinkaaren pidentäminen
Uusien patenttien, tavarmerkkien jne syntyminen
0
Merkittävä positiivinen vaikutus
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Muotoilun vaikutuksia yrityksen kasvuun ja menestykseen

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 10–25 % arvioi muotoilun hyödyntämisellä
olleen merkittäviä vaikutuksia yrityksen kasvuun ja menestykseen liittyviin osaalueisiin. Vähintään jonkin verran vaikutusta muotoilulla arvioi olleen noin 40–75 %
yrityksistä. Tarkastelluista osa-alueista eniten vaikutusta arvioitiin olevan yrityksen
kilpailukykyyn ja vähiten viennin osuuteen liikevaihdosta.
Kuva 3. ”Arvioi muotoiluosaamisen vaikutusta yrityksenne kasvuun ja
menestykseen.”

kilpailukyky
liiketoiminnan tulos
asiakaskunnan laajuus
markkina-asema kotimaassa
markkina-asema ulkomailla
kansainvälistyminen
viennin osuus liikevaihdosta
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Johtopäätelmiä

Muotoilun vaikutukset yritysten liiketoimintaan syntyvät usein juuri uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen, asiakaskokemuksen ja käytettävyyden parantamisen kautta. Yritykset, jotka panostavat tki- toimintaan näyttävät pitävän myös muotoilua tärkeänä kilpailutekijänä.
Muotoilulla näyttäisi olevan merkittäviä ja tunnistettavissa olevia positiivisia kilpailukykyvaikutuksia, mutta vain niiden yritysten osalta, joissa muotoilua pystytään hyödyntämään kokonaisvaltaisesti ja strategisella tasolla. Sen sijaan kapeasti hyödynnettynä, esimerkiksi ainoastaan tuotteiden ulkonäön tai markkinoinnin
osana, muotoilun vaikutukset jäävät vähäisiksi – tai ainakaan niitä ei pystytä helposti tunnistamaan.
Muotoilulla näyttäisi olevan positiivisia kilpailukykyvaikutuksia erityisesti silloin,
kun sitä hyödyntämään kokonaisvaltaisesti ja strategisesti. Pohdittavaksi jääkin se,
mitkä olisivat ne tarvittavat toimenpiteet, joilla yrityksiä voitaisiin kannustaa käyttämään muotoilua entistä strategisemmin. Tällöin myös kilpailukykyvaikutuksetkin yritykselle todennäköisemmin olisivat suurempia.
Muotoilu on muuttumassa myös entistä enemmän aineettoman, esimerkiksi digitaalisten palveluiden, muotoiluksi. Tässä selvityksessäkin ohjelmistoyrityksille muotoilu merkitsi ennen kaikkea käytettävyyttä. Toimialakohtaiset erot tulee huomioida
politiikkatoimenpiteissä entistä vahvemmin sekä harkita tarkemmin kohdennettujen toimenpiteiden käyttöönottoa.
Useissa kansainvälisissäkin tutkimuksissa on todettu, että aineettoman arvonluonnin – muotoilu mukaan lukien – taloudellinen merkitys on kasvamassa. Tätä
mieltä olivat myös monet tämän selvityksen tapaustutkimuksissa haastatellut ja
kyselyyn vastanneet.
Selvityksen havainnot tukevat hyvin nykyisiä käyttäjälähtöisen innovaatiopolitiikan periaatteita ja Kansallista muotoiluohjelmaa - Muotoile Suomi - ja sen toimenpiteitä, jotka painottavat muotoiluosaamista ja sen strategista hyödyntämistä yritysten kilpailukykytekijänä. (Ks. http://www.tem.fi/files/36278/Muotoile_Suomi_
spreads.pdf)
Muotoiluohjelman toimenpiteet näyttäisivät olevan oikeansuuntaisia, sillä ne keskittyvät muotoiluosaamisen käytön lisäämiseen muun muassa Tekesin tki-toimintaa
tukevien ohjelmien ja ELY-keskusten rahoitusvälineiden kautta.
Nyt toteutetun hankkeen keskeisenä johtopäätöksenä oli, että muotoiluosaamisen käyttöä yrityksissä tulee jatkossa mitata suppeammin ja osana jo vakiintuneita yrityskyselyjä, kuten pk-yritysbarometria tai joka toinen vuosi toteutettava
innovaatiokyselyä.
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Muotoiluosaamisen mittaaminen

Pilottihankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli laatia yritysten muotoiluosaamisen hyödyntämistä koskeva viitekehys, joka auttaa jäsentämään muotoiluosaamisen merkitystä, käyttöä ja vaikutuslogiikkaa yrityksissä. Yritysten muotoiluosaamista jäsentämiseksi laadittu viitekehys osoittautui toimivaksi ja yleisesti
käyttökelpoiseksi.
Muotoilu tarkoittaa eri asioita eri alojen yrityksille, mikä tekee toimialakohtaisesta vertailusta haastavaa. Esimerkiksi ohjelmistoyrityksille muotoilu voi olla
yrityksen tuotekehityksen kannalta hyvinkin tärkeää, erityisesti tuotteiden ja
palveluiden käytettävyyteen liittyen. Silti yritykset eivät välttämättä tunnista
käyttävänsä juuri muotoilua.
Kyselyn lisäksi tapaustutkimuksissa noin 10 yritystä haastateltiin muotoilusaamisen käytöstä tulosten verifioimiseksi. Lisäksi haastatteluin syvennettiin
muotoiluun liittyviä keskeisiä teemoja, kuten millaisia esteitä yritykset kohtaavat muotoiluosaamisen hyödyntämisessä tai mistä muotoiluosaamisen hyödyntämisen luoma kilpailuetu syntyy.

Kehittämisehdotuksia

Selvityksen tavoitteena oli rakentaa yritysten muotoiluosaamisen hyödyntämistä
koskeva kyselypohja. Kyselyn laajahko tietosisältö toimi hyvin huolimatta heikosta
vastausasteesta. Muotoilun hyödyntämistä ja vaikutuksia kannattaa kuitenkin jatkossa tarkastella osana jo olemassa olevia yrityskyselyjä liittämällä niihin muutamasta keskeisestä kysymyksestä koostuva osio.
Tällöin kysymysten pitäisi olla hyvin kohdennettuja ja perusteltuja, mutta toisaalta vastausaste ja vastausten peittävyys koko populaatiosta on todennäköisesti
oleellisesti parempi kuin nyt toteutetussa kyselyssä. Muotoilun ja tki-intensiteetin vahva yhteys puoltaisi sen kytkemistä osaksi vakiintunutta innovaatiokyselyä,
joka on myös harmonisoitu EU-tasolla (Community Innovation Survey -kysely (CIS)).
Myös muita vaihtoehtoisia kyselyitä kannattaa pohtia, kuten pk-yritysbarometriä.
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Team Finland -verkosto11 yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen tukena
Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen ja investointien saaminen
Suomeen ovat pitkään olleet elinkeinopolitiikan keskeisiä tavoitteita. Asian merkitys korostuu nyt, kun Suomen talous on saatava kääntymään kasvu-uralle. Valtiorahoitteisen yritysten kansainvälistymistä edistävän järjestelmän pirstaleisuus on
noteerattu jo 2000-luvun alussa ellei aiemminkin. Kasvuyrityspalvelu ja Kasvuväylä
ovat esimerkkejä hankkeista, joilla on pyritty tiivistämään toimijakentän yhteistyötä
paremman palvelun tuottamiseksi uudistumiseen ja kansainvälistymiseen panostaville yrityksille.
Team Finland -verkoston luomisen kannalta merkittävät askeleet otettiin kuitenkin vasta 2010-luvun alussa aiempaa vahvemman poliittisen ohjauksen tukemana.
Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattiin tavoitteeksi taloudellisten ulkosuhteiden toiminnan vahvistaminen sekä Suomen kansainvälisten toimintojen tuominen yhteen. Tältä pohjalta käynnistettiin kaksi rinnakkaista selvityshanketta:
Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhdan vetämän työryhmän selvitys sekä niin kutsuttu Suomi-talo -selvitys, joiden pohjalta syntyi Team Finland -toimintamallin ydin.
Vientiä edistävistä toimijoista alettiin rakentaa tiivistä verkostoa, jolla on keskitetty strateginen johto. Uudelle toimintamallille annettiin nimeksi Team Finland
-verkosto, sillä nimen haluttiin toimivan myös kansainvälisessä ympäristössä. Team
Finlandin ensimmäistä ohjausryhmää johti pääministeri Jyrki Katainen Matti Alahuhdan toimiessa varapuheenjohtajana.
Ensimmäiset askeleet Team Finlandin käytännön toiminnassa otettiin syyskuussa
2012. Valtioneuvoston kansliaan perustettiin tuolloin taloudellisten ulkosuhteiden
yksikkö, jonka tehtävänä on asioiden valmistelu pääministerille ja ohjausryhmälle
sekä verkoston organisaatioiden toiminnan yhteensovittaminen. Pian tämän jälkeen ulkomaille perustettiin tiimit koordinoimaan yhteistyötä kullakin markkinaalueella. Nämä yli 70 paikallista tiimiä maailmalla kokoavat yhteen kullakin alueella
toimivat Suomen viranomaiset, julkisrahoitteiset organisaatiot sekä muut keskeiset
Suomi-toimijat. Kotimaassa Team Finland -verkoston tärkeäksi osaksi muodostuivat
puolestaan ELY-keskusalustalla toimivat paikalliset tiimit.
Rakenteellisilla uudistuksilla ja uutta yhteistyökulttuuria rakentamalla kohti
parempaa palvelukykyä
11

http://team.finland.fi/etusivu
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Team Finlandin kehittämisen ”ensimmäisessä aallossa” otettiin selviä kehitysaskelia kotimaan verkoston yhteistyön tiivistämisessä ulkomaan edustustojen sekä
Finpron vientikeskusten ja Tekesin ulkomaan yksiköiden välillä. Team Finland on
luonut uuden toimintatavan, jossa yhteistyöhakuisuus ja asiakaslähtöisyys pääsevät kehittymään myönteisesti. Sama yhteistyön henki on rakentunut Team Finlandin toimijoiden kesken myös kotimaassa, mikä on edellytys yhä paremmalle
palvelukyvylle.
Julkisia kansainvälistymispalveluita on vahvistettu ja selkeytetty Finpron perusteellisella uudistuksella. Uudistunut Finpro12 ei enää tarjoa maksullisia konsulttipalveluita, vaan Finpron resurssit on keskitetty täysin maksuttomiin julkisiin palveluihin. Finpron keskittyminen yksinomaan julkisen palvelutehtävän hoitamiseen
on vahvistanut sen edellytyksiä toimia Team Finland -kumppanina ja tehdä yhteistyötä verkoston muiden organisaatioiden kanssa. Julkisten yrityspalveluiden sirpaleisuutta on osaltaan vähennetty yhdistämällä Invest in Finland ja Matkailun edistämiskeskus Finprohon. Finpron ”Export Finland”, ”Invest in Finland” ja ”Visit Finland”
muodostavatkin nykyään selkeän kansainvälistymispalvelujen kokonaisuuden.
Myös ELY-keskuksissa on tehty mittavia uudelleenjärjestelyjä. Innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymisen edistämiseen, keksintöasiakkaiden palveluun ja energiatukien myöntämiseen liittyvät tehtävät ja niitä hoitava henkilökunta keskitettiin vuoden 2015 alusta Pirkanmaan ELY-keskukseen Tekesin ja TEMin vastatessa
sisältöohjauksesta. Resurssien keskittäminen lisää toiminnan joustavuutta ja tarjoaa mahdollisuuden löytää asiakkaalle paras asiantuntija maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
Team Finland –palvelujen kokoaminen kuuden palvelukokonaisuuden alle on
osaltaan selkeyttänyt Team Finlandin tarjoamaa yrityksille sekä eri organisaatioiden rooleja ja vastuita palvelutuotannossa. Samalla on paikkailtu yrityksille tarjolla olevien palvelujen aukkokohtia. Tästä yksi esimerkki on Tekesin, ulkoministeriön ja Finpron yhteinen BEAM - Business with Impact -ohjelma13, joka auttaa suomalaisia yrityksiä ja muita toimijoita ratkaisemaan innovaatioiden avulla maailman kehityshaasteita ja tekemään siitä menestyksekästä ja kestävää liiketoimintaa. Ohjelma on kannustava esimerkki vahvistuvasta elinkeinopolitiikan ja kehityspolitiikan välisestä yhteistyöstä, joka on saanut jatkoa esimerkiksi Finnfundin merkittävällä pääomittamisella.
Ensimmäiset Team Finlandin kasvuohjelmat käynnistettiin syksyllä 2014, ja niiden palveluita hyödyntää jo yli 1 000 yritystä. Kun kaikki suunnitellut runsaat 40
kasvuohjelmaa ovat syksyn 2015 mittaan käynnistyneet, ne tarjoavat yrityksille toimialoittain räätälöityjä palveluita keskeisillä teollisuuden ja palveluliiketoiminnan
aloilla. Kasvuohjelmat ovat myös tärkeä väline pääministeri Sipilän hallituksen toimintasuunnitelmaan sisältyvien kärkihankkeiden toteuttamisessa.

12
13
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Uusi vaihde silmään – Team Finlandin kotimaan palvelumalli
tuotantokäyttöön elokuussa 2015

Team Finlandin kotimaan palvelumalli asiakasyrityksille julkistettiin ja otettiin
saman tien tuotantokäyttöön elokuussa 2015. Palvelumallin perusidea on yksinkertainen: yrityksen ei tarvitse opetella julkisten organisaatioiden työnjakoa ja tarjoamaa saadakseen niiltä kulloisiinkin tarpeisiinsa sopivaa palvelua. ELY-keskusten,
Finnveran, Finpron, Tekesin ja Teollisuussijoituksen sekä ulkoministeriön palvelut
ovat kansainvälistyvien yritysten käytettävissä ilman, että yritys joutuu kokoamaan
tarvitsemansa palvelut kulkemalla luukulta toiselle.
Yritys voi valintansa mukaan hakeutua Team Finlandin palveluiden piiriin ottamalla yhteyttä joko keskitetyn puhelinpalvelun (0295 020 510) kautta, netin välityksellä täyttämällä tunnustelulomakkeen tai henkilökohtaisesti eri puolilla Suomea toimivien Team Finlandin edustajien avulla. Jos yrityksellä on jo entuudestaan
asiakassuhde johonkin yksittäiseen Team Finland -verkoston organisaatioon, hoituu
pääsy yhteisten palveluiden piiriin sen kautta.14
Kun neuvonpito yrityksen kanssa käynnistyy, Team Finland –verkoston toimijat paneutuvat nopeasti ymmärtämään yrityksen tarpeet. Tämän jälkeen yritys saa
ehdotuksen siitä, mitkä rahoitus-, asiantuntija- ja verkottumispalvelut näihin tarpeisiin parhaiten sopisivat. Yritystä ei siten pompotella organisaatiolta toiselle, vaan
Team Finland -organisaatiot sopivat suoraan keskenään, miten niiden palveluista
saadaan aikaan yritystä parhaiten palveleva kokonaisuus.
Asiakaslähtöisyys Team Finland –työssä ei kuitenkaan merkitse valtiorahoitteisten palveluiden käytön maksimointia. Julkiset yrityspalvelut on mitoitettava ja niiden sisältö suunnattava siten, ettei valtio haittaa yksityisten liike-elämän palveluiden kehittymistä. Tämä periaate koskee myös valtion itsensä kansainvälistyville yrityksille Team Finlandin nimissä tuottamia palveluita.
Ensisijaista Team Finland -työssä on räätälöidä yritykselle sitä parhaiten hyödyntävä kokonaisuus, jossa käytetään myös yritysverkostojen ja seudullisten toimijoiden osaaminen. Esimerkiksi yhteistyö yrittäjäverkostojen ja yritysjärjestöjen kanssa
antaa yhden väylän julkisiin palveluihin ja edistää yksityisen osaamisen hyödyntämistä kansainvälistyvien yritysten palvelemisessa. Kaikkialla Suomessa työskentelevien Team Finland -aluekoordinaattorien tehtävänä on asiakaspalvelun lisäksi vahvistaa yhteyksiä seudullisiin yrityspalveluihin ja yritysverkostoihin.
Yritysten liiketoiminnan laajentumista nopean kasvun markkinoille on erityisesti
perusteltua tukea julkisten palveluiden avulla. Suomen vienti painottuu Eurooppaan, mutta ripeimmin kasvavat taloudet löytyvät kuitenkin Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta. Nämä markkinat ovat erityisesti monille pk-yrityksille vielä tuntemattomia.
Team Finlandin kotimaan palvelumallia ja sen palveluprosesseja on kehitetty palvelumuotoilun oppeja hyödyntämällä yhdessä yritysten ja asiantuntijakumppanina
14
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toimineen Diagonal Mental Structures Oy:n kanssa. Hallitusohjelmassakin mainitun kokeilevan kehittämisen hengessä toteutettu asiakaslähtöinen kehitystyö on
samalla toiminut tarpeellisena eri Team Finland -avainorganisaatioita yhteistyöhön sitouttavana liimana. Palvelumallia kehitetään edelleen yrityksiltä hankittavan
palautteen perusteella.
Yhteinen Team Finlandin asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) otetaan käyttöönvuodenvaihteessa 2015–2016. Yrityksiltä jo kerran kysytyn tiedon vaihtaminen
sujuvasti eri Team Finland -organisaatioiden välillä tulee vahvistamaan merkittävästi verkoston palvelukykyä. Usean organisaation yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotto on jo teknisesti vaativa tehtävä. Lisäksi on jouduttu huomioimaan salassapitosäännökset ja uudistamaan lakia yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä.
Syksyllä 2016 Helsingin Ruoholahteen avattava Team Finland -talo tulee olemaan
pääkaupunkiseudulla toimivien julkisten palveluorganisaatioiden osalta merkittävä
uudistus, joka hitsaa verkostoa toimimaan yhä enemmän organisaatiorajat ylittävällä tavalla asiakasyritysten hyväksi. Lisäksi keskittämisestä syntyy merkittäviä
kustannussäästöjä. Team Finland -talo tarjoaa tilat noin 600 verkoston työntekijälle. Taloon muuttavat Finnvera, Finpro, Suomen Teollisuussijoitus ja Tekes. Myös
muille Team Finlandin julkisille toimijoille kuten TEM:n, UM:n ja VNK:n verkostolaisille tulee taloon työtilaa.
Kuva 1. Alkuvaiheen palvelupolku yrityksillle
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Team Finlandin tehtävät, toimijat ja ohjaus

Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille kansainvälistymispalveluja, houkuttelee Suomeen investointeja ja koordinoi Suomen maakuvaviestintää. Team Finland
kokoaa yhteen yrityksille suunnatut julkisrahoitteiset kansainvälistymispalvelut.
Yritykset saavat apua neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden luomiseen. Keskeinen ajatus on luoda näille rahoitus- ja asiantuntijapalveluille käyttöliittymä, jonka takana olevat virastorakenteet ja niissä mahdollisesti tehtävät
muutokset eivät näy yritykselle saakka.
Team Finland -verkoston ytimen muodostavat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat
julkisrahoitteiset organisaatiot ja niiden toimipisteet kotimaassa ja ulkomailla.
Team Finland -verkostoa ohjaava, pääministerin johdolla kokoontuva ryhmä
koostuu elinkeinoelämän vaikuttajista sekä verkostossa toimivien organisaatioiden ylimmistä virkamiehistä. Kokoonpanolla taataan vuorovaikutus yritysmaailman ja valtionhallinnon välillä. Verkoston sihteeristönä toimii valtioneuvoston
kanslian taloudellisten ulkosuhteiden yksikkö.
Verkoston operatiivisesta toiminnasta vastaa johtoryhmä, joka tuo noin kerran
kuussa saman pöydän ääreen keskeisimmät Team Finland -organisaatiot. Johtoryhmä vastaa ohjausryhmän määrittelemien tavoitteiden toimeenpanosta ja sen
jäseniä ovat edustajat ministeriöistä ja näiden ohjauksessa toimivista asiakaspalvelua tuottavista organisaatioista. Johtoryhmä kokoontuu ajoittain laajennetussa
kokoonpanossa, jolloin mukana ovat muun muassa yritysverkostojen ja seudullisten yrityspalveluiden edustajat.
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Hallitusneuvos Elise Pekkala
työ- ja elinkeinoministeriö, työelämä- ja markkinaosasto

Yritysten näkemyksiä hankintojen
kilpailuttamisesta
Yritysten näkökulmasta julkinen sektori on merkittävä tavaroiden ja palveluiden
ostaja koko Euroopassa. Komission arvion mukaan julkisten hankintojen arvo on
jäsenmaissa noin 17 % BKT:sta. Tietyn kynnysarvon ylittävät hankinnat on kilpailutettava EU-laajuisesti menettelyjä säätelevien direktiivien mukaisesti. Suomen hankintalainsäädäntö kattaa vuosittain noin 20 miljardin euron suuruiset hankinnat.
EU:ssa on parhaillaan vireillä uusien hankintamenettelyjä koskevien direktiivien
voimaansaattaminen. Jäsenmaiden tulee uudistaa kansalliset hankintalakinsa huhtikuuhun 2016 mennessä. Suomen hankintalain uudistusta valmisteleva työryhmä
jätti mietintönsä toukokuussa 2015 (37/2015). Ehdotuksesta on heinäkuun loppuun
mennessä saatu 270 lausuntoa. Lakiehdotus on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden aikana.
Seuraavassa on poimittu keskeisimpiä lakiuudistukseen liittyviä näkemyksiä
mm. Suomen Yrittäjien ja Elinkeinoelämän Keskusliiton lausunnoista sekä TEM:n
SY:ltä tilaamasta taustaselvityksestä Pk-yritysten osallistuminen, kokemukset ja
näkemykset julkisissa hankinnoissa (TEM:n julkaisuja 54/2014). Työryhmän ehdotus
uudeksi hankintalainsäädännöksi ei ollut yksimielinen, mutta se oli lausuntopyynnön pohjaesityksenä.
Tavoitteena avoin ja reilu kilpailu markkinoilla

Direktiivien ja kotimaisen lainsäädännön uudistuksen tavoitteena on tarpeettoman
hallintotyön karsiminen ja menettelyjen joustavuuden lisääminen. Ostajilla eli hankintayksiköillä on jatkossakin suhteellisen vapaat kädet päättää, mitä ne haluavat ostaa markkinoilta ja millä ehdoin. Omaa sisäistä palvelutuotantoa ei tarvitse
ulkoistaa. Hankinnassa voidaan jatkossakin ottaa huomioon erilaisia laatutekijöitä
tai vaikkapa ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia.
Yritysten näkökulmasta direktiiviuudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista oli
pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn parantaminen. Huolta aiheuttavat mm. viranomaisten oma, suojatusta asemasta tapahtuva sidosyksikön ulosmyynti eli in house -toiminta markkinoilla, korkeat kynnysarvot ja liian suuret
hankintakokonaisuudet.
Hankintayksiköt voivat ostaa edelleen palveluja suoraan kilpailuttamatta omalta
virastoltaan, kuntayhtymältään tai omistamaltaan yhtiöltä (suoraosto omalta sidosyksiköltä). Direktiivit sallivat myös sen, että tällainen sidosyksikkö voi myydä palvelujaan ulkopuolisillekin enintään 20 % liikevaihdosta. Hankintayksikkö saa
siten ostaa suoraan omalta yksiköltään palveluja ilman kilpailuttamista, vaikka
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sidosyksikkö toimii myös markkinoilla. Jos sidosyksikkö haluaa myydä palveluja
markkinoille yli tämän prosenttiosuuden, ei emo-hankintayksikkö saa enää ostaa
palveluja omalta yksiköltään ilman normaalia tarjouskilpailua. Työryhmän kompromissiehdotus oli säilyttää nykyinen markkinoille myynnin enimmäistaso eli enintään 10 % ulosmyynti.
EK muistuttaa, että Suomessa julkisen sektorin toiminta on kaikkiaan laajaa,
ja toiminta on laajentunut eurooppalaisessa vertailussa enemmän myös avoimille
markkinoille. Monet kuntien omistamat sidosyksiköt harjoittavat niin laajaa toimintaa markkinoilla, että 10 % ulosmyynnillä olisi väistämättä vaikutuksia vähintään
paikallisten ja alueellisten markkinoiden toimivuuteen. Tällaisten julkisten yksiköiden liikevaihto voi olla kymmeniä tai jopa satoja miljoonia euroja vuodessa.
Suomen olosuhteissa jopa 10 % ulosmyynti suojatussa asemassa olisi siten kilpailuneutraliteettia vaarantavaa. Yrittäjäjärjestöjen mielestä julkisen sektorin ei pääsääntöisesti tule lainkaan harjoittaa taloudellista toimintaa markkinoilla eli sääntelyn on lähdettävä nollatoleranssista: sidosyksikkö-hankinnat on avattava kilpailulle
heti, jos markkinoille mennään. Poikkeuksen voisi muodostaa vain vähäinen ja tilapäinen toimintaa markkinoilla (muutama prosentti tai euromääräinen raja). Ulosmyynnin raja ei siten suoraan estä laajamittaisempaa toimintaa markkinoilla, vaan
edellyttää sidosyksikköostojen kilpailuttamista normaalisti.
Yritysten näkökulmasta myös hankintayksiköiden keskinäisiin hankintoihin
tulisi suhtautua kriittisesti. Verovarojen tehokas käyttö turvataan kilpailuttamisella.
Sopimusperusteinen yhteistyö olisi sallittava direktiivin mukaisesti vain silloin, kun
sopimuksilla varmistetaan sellaisten palveluiden toteutuminen, jotka viranomaisten
”on suoritettava”. Erityisalojen osalta sidosyksikkösäätelyn rajaukset eivät ole vastaavalla tavalla tarpeen, koska toiminta on jo muutoinkin markkinaehtoista.
Hankintojen jakaminen osiin

Direktiivi mahdollistaisi myös sen, että hankintayksiköt velvoitettaisiin kilpailuttamaan hankinnat pienempinä erinä. Kyse ei ole pilkkomisesta, jolla vältettäisiin hankintojen kilpailuttaminen ylipäätään vaan kilpailuttamisesta sen kokoisina erinä,
että erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voivat myös osallistua tarjouskilpailuun. Lakiuudistusta valmisteleva työryhmä ei kuitenkaan pitänyt tällaisen velvoitteen asettamista järkevänä, mutta velvoitti kuitenkin ostajat perustelemaan hankintakohtaisesti, miksi jotakin hankintaa ei voi kilpailuttaa pienempinä erinä.
Toivottavaa onkin, että hankintayksiköt arvioivat huolellisesti osatarjousten sallimisen. Pienemmistä eristä hyötyvät myös paikalliset pienyritykset. Direktiivissä mainitaan esimerkkejä, joilla voidaan perustella isompana eränä kilpailuttamista: kilpailun rajoittuminen, sopimuksen käyminen teknisesti liian vaikeaksi tai kalliiksi sekä
ylimääräisestä koordinaatiotarpeesta aiheutuvat ongelmat.
Yrittäjät katsovat, että normaalitilanteessa jakamisen pitäisi olla aina mahdollista. Vaikka jakamisvelvoite koskee vain EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja,
toivottavaa on, että myös pienemmissä hankinnoissa huomioidaan osatarjousten
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antamismahdollisuus. Tämä kannustaa myös mikroyrityksiä ja uusia yrityksiä tarjoamaan julkiselle sektorille. Lainsäädäntötyötä varten tilatussa taustaselvityksessä
yli kolmasosa selvitykseen vastanneista yrityksistä nimeää liian suuret hankintakokonaisuudet ongelmaksi. Lähes yhtä suurena ongelmana on koettu hankintayksiköiden markkinatuntemuksen puute. Jakaminen edistää myös markkinoiden toimivuutta ja kannustaa hankintayksiköitä uusiin, innovatiivisiin ratkaisuihin.
Taloudellisia resursseja koskevat vaatimukset

Hankintayksiköt saattavat joskus yritysten näkökulmasta ylimitoittaa tarjoajille
asetettavat vaatimukset. Tarjoajiin voidaan kohdistaa vaatimuksia, jotka liittyvät
ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuteen, taloudelliseen tilanteeseen ja ammatilliseen pätevyyteen. Kaikkien vaatimusten on kuitenkin oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Tärkeä uusi rajaus on, että tarjoajalta vaadittava liikevaihto
voi olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen.
Rajaus on erityisesti pk-yritysten näkökulmasta tervetullut, mutta samalla on herännyt huoli siitä, että jatkossa hankintayksiköt ryhtyvät kategorisesti edellyttämään
kaikilta tarjoajilta kaksinkertaista liikevaihtoa verrattuna hankinnan arvoon. Tämä
rajaa tarpeettomasti tarjouskilpailuun osallistuvien määrää. Liikevaihtoa koskevia
vaatimuksia tulisi ylipäätään käyttää vain hankinnoissa, joissa toimittajilta on perusteltua syytä edellyttää erityistä taloudellista vakautta. Muuten esimerkiksi uusien
yritysten on erittäin vaikeaa päästä osallistumaan julkisiin hankintoihin.
Merkkien käytön edellyttäminen

Direktiivi mahdollistaa myös aiempaa laajemmin tiettyjen merkkien vaatimisen
hankinnan kohteen yksilöinnissä. Hankintayksikkö saa vaatia tiettyä merkkiä
näytöksi hankinnan kohteen ympäristö-, sosiaalisten tai muiden ominaisuuksien
täyttymisestä.
Yritysten mielestä merkki ei aina ole tarkoituksenmukaisin tapa osoittaa vaatimusten toteutumista. Sijaa on annettava myös erilaisille selosteille, standardeille tai
muulle luotettavalle, tarjoajan tai ehdokkaan esittämälle näytölle. Edellytykset vaihtoehtoisten todistuskeinojen käytölle on asetettu liian tiukoiksi. Vaikka yrityksellä
olisi sinänsä mahdollisuus saada vaadittu merkki, sen hankkiminen voi olla yritykselle kohtuuttoman hankalaa, kallista tai epätarkoituksenmukaista. Muiden todistuskeinojen tulisi merkin puuttuessa olla aina käytettävissä.
Yritysten näkökulmasta olisi hyödyllistä, jos hankintayksiköt jo etukäteen pohtisivat ja linjaisivat politiikkaansa merkkien käytöstä hankintastrategioissaan. Näin
tarjoajille jäisi riittävästi aikaa tutustua vaatimuksiin ja valmistautua käynnistyviin
tarjouskilpailuihin. Toimittajille olisi joka tapauksessa annettava riittävä aika hankkia vaaditun merkin käyttöoikeus.
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Alihankinnat sekä ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudelliset velvoitteet

Alihankintojen käyttäminen on edelleen sallittua hankinnoissa. Hankintayksiköllä
on oikeus vaatia tarjoajaa ilmoittamaan alihankintoina teetettävät osuudet ja alihankkijat. Hankintayksikön tiloissa tehtävien töiden kohdalla hankintayksikkö voi
vaatia tietoja alihankkijoista yhteystietoineen ja edustajineen. Sääntelyllä pyritään
varmistamaan, että ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita noudatetaan
asianmukaisesti.
Alihankintoihin liittyy ongelmia ja erityisesti pk-yritysten kannalta on toivottavaa päästä mahdollisimman usein antamaan omia suoria tarjouksia hankintayksiköille. Yrittäjäjärjestöt muistuttavat, että alihankinnat ovat normaalia yritystoimintaa, ja niiden hallitsemisessa kyse on ennen kaikkea hankintayksiköiden osaamisesta. Yritys saattaa käyttää sopimusvelvoitteiden täyttämisessä kymmeniä, jopa
satoja alihankkijoita. Alihankkijat voivat myös vaihtua sopimuskauden aikana. Myös
tilaajavastuulaki tuo velvoitteita antaa tietoja alihankkijoista. Liiallinen sääntely voi
pahimmillaan johtaa siihen, että pk-yritykset eivät pääse mukaan julkisiin hankintoihin edes alihankintojen kautta.
Yrittäjät myös muistuttavat, että hankintasopimuksissa on noudatettava normaaliin tapaan kaikkea velvoittavaa lainsäädäntöä kuten voimassaolevia ympäristö-,
sosiaali- ja työoikeudellisia normistoja. Yrittäjät suhtautuvat kriittisesti sellaisiin
sopimusten erityisehtoihin, jotka rajaisivat normaalisti toimivia yrityksiä menettelyjen ulkopuolelle. Direktiivissäkin todetaan, etteivät hankintayksiköt voi vaatia, että tarjoajilla olisi tietty yrityksen yhteiskunta- tai ympäristövastuuta koskeva
politiikka. Vaikka hankintalaissa vain viitataan muun lainsäädännön noudattamiseen, voi olla vaarana, että hankintasääntelyä käytetään keinona puuttua jonkun
muun lainsäädännön toteutumiseen. Hankintalainsäädäntö on perusluonteeltaan
ostotoiminnan menettelyiden sääntelyä, jonka tavoitteena on julkisten varojen käytön tehokkuus.
Laki mahdollistaisi sosiaaliset näkökohdat vertailuperusteena. EK muistuttaa,
että tämä voi olla tulkinnanvaraista, ja johtaa jopa syrjintään tai suosintaan: esimerkiksi työllistämiseen liittyviä sosiaalisia vertailuperusteita ei tule käyttää siten, että
ne suosivat tiettyjä tarjoajia tai aiheuttavat joillekin tarjoajille haittaa esimerkiksi
yrityksen maantieteellisen sijoittumisen perusteella.
Poissulkemisperusteet ja tarjousten valintaperusteet

Hankintadirektiivissä ja voimassa olevassa kotimaisessa hankintalaissa luetellaan
joukko vakavia rikoksia, joihin syyllistynyt tarjoaja voidaan sulkea kokonaan hankinnoista. Työryhmä on kuitenkin ehdottanut listaa laajennettavaksi eräillä työrikoksilla (mm. rikoslain 47 luvussa mainittuja työrikoksia).
Yritykset suhtautuvat näihin kotimaisiin lisäyksiin kriittisesti, koska direktiiviä
tiukempien vaatimusten asettaminen voi vaikeuttaa suomalaisten yritysten osallistumista kotimaisiin kilpailutuksiin. Kaikissa EU-maissa ei ole vastaavaa työrikoslainsäädäntöä. EU-minimitasoa tiukemman sääntelyn välttämiseen velvoittaa myös
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pääministeri Sipilän hallitusohjelman EU-politiikka. Hallitusohjelmassa todetaan,
että hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU-sääntelyn
kansallisessa täytäntöönpanossa. Yrittäjäjärjestöjen mukaan on huolehdittava siitä,
että laajennus koskee vain rikosten törkeimpiä tekomuotoja. Lähtökohtaisesti on
vältettävä eri sääntelyistä tulevia moninkertaisia seuraamuksia samasta rikkomuksesta. Myös tilaajavastuulaissa on oma seuraamusjärjestelmänsä, ja voi olla kohtuutonta, mikäli yritys tilaajavastuulain seuraamusten lisäksi suljetaan vuosiksi pois julkisten hankintojen tarjouskilpailusta.
Pakollisia poissulkemisperusteita ei tule säätää velvoittaviksi kansallisissa hankinnoissa. Selvitykset pakollisista poissulkemisperusteista on järkevää pyytää vain
silloin, kun on aihetta epäillä, että jotakin niistä tulisi soveltaa. Yritysten hallintotyö vähenee, jos selvitykset tarkistetaan vain tarjouskilpailun voittajalta. Tämä
koskee erityisesti poissulkemisperusteita todentavien rikosrekisteriotteiden pyytämistä. EK muistuttaa myös siitä, että yrityksellä on oikeus osoittaa, että se on korjaavilla toimenpiteillään puhdistautunut rikoksestaan eikä poissulkuperuste ole enää
voimassa.
Lakiehdotuksen mukaan halvinta hintaa voisi jatkossakin käyttää vertailuperusteena, mutta muiden kuin tavarahankintojen kohdalla sen käyttö on perusteltava.
Hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset voidaan asettaa laadullisesti
korkealle tasolle, minkä johdosta halvin hinta voi olla tarkoituksenmukaisin vertailuperuste ainakin kaikkein yksinkertaisimmissa tavarahankinnoissa.
Valvonta, neuvonta ja oikeusturvakeinot

Viranomaisten ja hankintayksiköiden näkökulmasta ei ole tarpeen luoda erillistä valvontaviranomaista hankintoihin. Tarjoajien, palvelun käyttäjien ja monien
muiden sidosryhmien mielestä valvontaa tarvitaan. Valvonta voitaisiin organisoida kevyenä ja siihen osoitetut varat saataisiin nopeasti takaisin aiheutuvina
säätöinä.
Yrittäjäjärjestöt pitävät ongelmallisena, ettei räikeimpiinkään rikkomuksiin aina
päästä puuttumaan tehokkaasti. Nykyinen oikeussuojajärjestelmä ei poista tarvetta
hankintasääntelyn noudattamisen puolueettomaan viranomaisvalvontaan. Valvontaviranomainen voisi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin jo varhaisemmassa vaiheessa, mikä säästäisi kaikkien osapuolten kustannuksia.
Nykyisin on kohtuutonta, että yksityiset yritykset joutuvat hoitamaan valvontatehtävää ja ottamaan valitusriskin. Tulevaisuuden hankintamahdollisuuksiensa turvaamiseksi yritykset joutuvat usein pidättäytymään valituksista. Erityisesti pienemmillä yrityksillä ei välttämättä ole resursseja tuomioistuinmenettelyyn, vaikka hankintayksikön menettelyrikkomus olisi ilmeinen.
Yritysten mielestä hankintojen valvonta olisi annettava ensisijaisesti kilpailu- ja
kuluttajavirastolle, koska sillä on jo nyt vastuullaan kilpailuneutraliteetin valvonta.
Asianmukaisesti resursoitu hankintavalvonta sopisi hyvin osaksi tätä kokonaisuutta. Asiaa olisi edelleen selvitettävä, koska valvonta johtaisi erityisesti laittomien
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suorahankintojen vähenemiseen ja siten kilpailutuksesta koituvien kustannussäästöjen ja muiden hyötyjen merkittävään lisääntymiseen.
Neuvonnan osalta yritykset eivät pidä nykytilannetta tyydyttävänä, jossa maksutonta neuvontaa tarjotaan vain hankintayksiköille. Suomen Yrittäjät viittaa hyvänä
esimerkkinä neuvonnan hyödyistä hankinta-asiamiespalveluunsa, joka on neuvonnallaan onnistunut verkottamaa pienempiä yrityksiä yhteistyöhön niin, että ne ovat
voineet yhdessä saavuttaa riittävän volyymin tarjouksen tekemiseen.
Oikeusturvakeinojen osalta suurimpana epäkohtana kaikkien osapuolten kannalta pidetään markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyaikojen venymistä. EK ehdottaakin sitovien enimmäismääräaikojen asettamista
tuomioistuinmenettelylle.
Kansalliset kynnysarvot ja hankintamenettelyt

Hankintalainsäädännön uudistuksissa on perinteisesti eniten keskustelua herännyt lain soveltamisalan rajauksesta eli ns. kansallisista kynnysarvoista. Työryhmä
ehdotti kansallisten kynnysarvojen korottamista seuraavasti: tavara- ja palveluhankinnat 60 000 euroa (nykyisin 30 000 euroa); rakennusurakat 150 000 euroa ja työvoimapalvelukoulutus 100 000 (ei muutosta kumpaankaan); sosiaali- ja terveyspalvelut sekä eräät muut palvelut 300 000 euroa (nykyisin 100 000 euroa) ja käyttöoikeus-sopimukset 500 000 euroa (nykyisin palveluhankintoina 30 000 euroa).
Suomen Yrittäjät katsoo, että korotukset ovat liian suuria. Tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo tulisi olla 50 000 euroa ja SOTE -palveluiden sekä käyttöoikeussopimusten kynnysarvo tulisi olla 200 000 euroa. SY viittaa edellä mainittuun taustaselvitykseen, jonka mukaan tavara- ja palveluhankinnoissa yli 80 prosenttia vastaajista katsoi, että kynnysarvon tulisi olla korkeintaan 50 000 euroa. SOTE -palveluissa vastaavasti reilusti yli puolet vastaajista piti nykyistä kynnysarvoa sopivana,
ja enintään 250 000 euron kynnysarvon kannalla oli jo noin 75 prosenttia vastaajista.
Yrittäjien mielestä paras ratkaisu olisi jättää SOTE -palveluiden kynnysarvo nykyiselleen, mutta 200 000 euroa olisi korkein mahdollinen kynnysarvo. Lausunnossa
muistutetaan, että kynnysarvojen korottamisella olisi laajakantoisia vaikutuksia
koko järjestelmään. Jos esimerkiksi päätettäisiin asettaa tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo 100 000 euroon, lain piiriin nykyisin kuuluvista hankinnoista leikkautuisi sen soveltamisalan ulkopuolelle noin kolmannes eli yli 250 miljoonaa euron
ostot. Ratkaisu heikentäisi erityisesti pk-yritysten asemaa hankinnoissa.
EK puolestaan kannattaa tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvon nostamista
ainakin 60.000 euron, kenties jopa 100.000 euron suuruiseksi. SOTE -palvelujen
sekä muiden erityisten palveluhankintojen arvon nosto nykyisestä 100.000 eurosta
kolminkertaiseksi on perusteetonta. Vastaavasti käyttöoikeussopimusten kynnysarvon nostamista nykyisestä 30.000 eurosta 500.000 euroon, eli lähes 20-kertaiseksi
pidetään perusteettomana. Kynnysarvojen tulisi olla samoja kuin vastaavissa tavanomaisissa hankinnoissa (60.000 ja 150.000 euroa). Vaihtoehtona olisi myös asettaa
vain yksi kaikenkattava kansallinen kynnysarvo 100.000 euroa.
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Pienhankinnat

Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja
muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kansalliset kynnysarvot alittavissa ja hankintalain ulkopuolelle jäävissä pienhankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen
nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys.
Yrittäjät muistuttavat, että valtaosa hankinnoista on pienhankintoja ja niillä on
erityisen suuri merkitys juuri pk-yrityksille. Onkin välttämätöntä huolehtia pienhankintojen ohjaamisesta lainsäädännön yleisten tavoitteiden mukaisesti, avoimuus ja
syrjimättömyys turvaten. Suomen Yrittäjät toivookin jatkossa asiaan liittyvää yhteistyötä eri osapuolten kesken sekä tarvittaessa ohjausta markkinoiden toimivuuden
edistämisestä.
Kansallisia menettelyitä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat
säännökset

Kansallisten hankintojen ja SOTE -palveluiden sääntely muuttuisi nykyistä väljemmäksi ja ohjaus olisi lähinnä periaatetasoista. Yritykset pitävät uutta säätämistapaa
tervetulleena. Liian raskaat menettelyt ovat olleet ongelma niin hankintayksiköille
kuin toimittajillekin. Yrittäjien mielestä sääntely ja tuomioistuinten omaksumat tulkinnat ovat johtaneet siihen, että hankintamenettelyitä ovat alkaneet hallita väärät
seikat, kuten tarjouspyyntöjen tekniset yksityiskohdat.
Vastaavaa väljyyttä sovellettaisiin myös SOTE -palveluiden (sekä eräiden muiden
palveluiden) osalta. Hankintayksiköt voisivat varsin vapaasti määrittää, miten hankinnat toteutetaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden erityispiirteet otettaisiin huomioon muun muassa viittaamalla näitä palveluita koskevaan muuhun lainsäädäntöön. Osa yrityksistä katsoo kuitenkin kansalaisjärjestöjen tavoin, ettei SOTE -palveluissa tulisi sallia kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena pelkästään halvinta hintaa. Hintaa on painotettu liikaa suhteessa laatuun. Samalla todetaan kuitenkin, että laadun ensisijaisuutta voidaan korostaa muillakin keinoin. Jos kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään vain hintaa, on tällainen ratkaisu
perusteltava erikseen.
Hankintayksiköiden osaaminen ja markkinakartoitus

Yrittäjäjärjestöt ilmaisevat myös huolensa hankintayksiköiden ja tarjoajien osaamisesta, vaikka asiaa ei voidakaan lailla korjata. Suurimmat osaamistarpeet liittyvät
hankintatoimen järjestämiseen ja tarjouspyyntöjen laatimiseen. Siksi neuvonnan
järjestäminen hankintayksiköille ja tarjoajille on tärkeää.
Ehdotetussa laissa on lukuisia säännöksiä, jotka voivat muodostua ongelmallisiksi, elleivät hankintayksiköt osaa ottaa huomioon markkinatilannetta ja erityisesti
pk-yritysten olosuhteita. Esimerkiksi lain minimimääräaikojen lyhentäminen voi olla
ongelma, jos vähimmäismääräaikoja sovelletaan laajasti ja samalla liian kategorisesti. Tilanteissa, joissa tarjouksen voisi antaa yhteenliittymänä, tarvitaan riittävästi
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aikaa konsortioiden kokoamiseen. Myös pk-yritysten suojaksi tarkoitettu liikevaihtovaatimuksen rajaaminen enintään kaksinkertaiseksi suhteessa hankinnan arvoon
voi kääntyä itseään vastaan, jos vaatimus liitetään automaattisesti kaikkiin hankintoihin. Lisäksi ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden ylikorostaminen hankintojen yhteydessä voi johtaa yritysten kannalta liian raskaisiin menettelyvaatimuksiin asianomaisten säännöstöjen hyväksyttävistä tavoitteista huolimatta.
Hankintalaissa muistutettaisiin myös siitä, että hankintayksikkö voi tehdä hankinnan suunnittelua varten markkinakartoitusta ja antaa toimittajille tietoja tulevasta kilpailutuksesta. EK korostaa markkinakartoituksen tärkeyttä. Markkinakartoituksella hankintayksikkö voi ennen kilpailuttamiseen ryhtymistä selvittää
muun muassa tarkoituksenmukaisimpia kilpailuttamisen tapoja, toimialan tyypillisiä sopimusehtoja, järkevimpiä hinnoittelumalleja, relevantteja vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita. Markkinakartoituksella hankintayksikkö saa tietää
olemassa olevista vaihtoehdoista, ja voi niiden myötä hakea innovatiivisiakin ratkaisuja tarpeisiinsa.
Lain valmistelu syksyllä 2015

Lain valmistelu on ajoittunut kahden hallituskauden ja hallitusohjelman taitekohtaan. Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa mainittiin lähinnä tarve tarkistaa kynnysarvoja, pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa nousee keskeiseen rooliin tarve luoda parempia toimintamahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksille. Hallituskauden kärkihankkeessa ”Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla” todetaan, että elinkeinoelämän kilpailukykyä
ja yritystoiminnan edellytyksiä kaikessa päätöksenteossa vahvistetaan. ”Markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaprosesseihin edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.” Kilpailuneutraliteetti ja yritysten näkemykset otetaan siten lainvalmistelussa huomioon hallitusohjelman linjausten edellyttämällä tavalla.
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Työmarkkinaneuvos Pirjo Harjunen
työ- ja elinkeinoministeriö, työelämä- ja markkinaosasto
Erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen
työ- ja elinkeinoministeriö, työelämä- ja markkinaosasto

Työelämä 2020: toimintatapojen parantaminen
tuottavuuden lähteeksi
Työelämän laadun kehittäminen on perimmältään sitä, miten työllä voisi olla kaikille
toimijoille – yrityksen omistajille, työnantajille, työntekijöille ja viimekädessä asiakkaille – omaa elämää tukeva, jopa elämää kannatteleva merkitys. Kyse on silloin yritykselle ja omistajille liiketoiminnan kannattavuudesta, palvelun onnistumisesta,
mieluisista asiakaskokemuksista sekä ihmisten tarpeiden täyttämisestä. Työntekijöille se tarkoittaa mahdollisuutta vaikuttaa tähän kehitykseen, työn onnistumiseen
ja tehdä merkityksellistä työtä. Jos tämä hyvän kierre toimii, lisää se samanaikaisesti
hyvinvointia ja työn tekemisen tuottavuutta.
Yritysten kilpailuvaltti löytyy hyvästä ja vielä paremmasta tuotteesta tai yhä useammin palvelusta, jonka työorganisaatio – toisin sanoen ihmiset yhdessä, työyhteisö – tuottaa. Suomen ja yritysten reaalista kilpailukykyä voidaan kohentaa kehittämällä työn tekemisen tapoja, osaamista, työn organisointia ja johtamista työpaikoilla niin, että kasvu mahdollistuu, työn tekeminen on entistä tuottavampaa ja
samalla työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta. Kyse on monesti yrityksen kulttuuriin sekä työntekijöiden asenteisiin, osaamiseen ja motivaatioon liittyvien aineettomien resurssien eli inhimillisen pääoman strategisesta johtamisesta
(ks. Larjovuori et al. 2015). Kilpailukyvyn säilyttämistä ja edistämistä tukevat työntekijöiden muutos- ja uudistumisvalmiudet, joita vahvistaa työntekijöiden ottaminen mukaan muutosten tekemiseen, avoimuus ja tiedonkulun varmistaminen sekä
työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen (ks. esim. Alasoini et al.
2014, 19). Toinen ajankohtainen esimerkki liittyy digitalisaation tuomaan tuottavuuden kasvun tavoittamiseen. Uusien teknologioiden hyödyntämisessä tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa, miten laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti niitä otetaan
työssä käyttöön sekä miten työntekijöiden kyvyt ja osaaminen sovitetaan yhteen
uusien teknologioiden kanssa (esim. Alasoini 2015a, 33).
Työelämän ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen Suomessa

Valtiovalta on osallistunut työelämän kehittämiseen työpaikoille suunnatuilla työelämäohjelmilla, hankkeilla ja niihin liittyvällä tiedollisella ja rahallisellakin tuella.
Kehittämisohjelmilla on ollut toiminnassaan tiettyjä keskeisiä elementtejä tai periaatteita. Lähtökohdaksi on otettu systeeminäkökulma, jossa kehittämisen kohteena on työpaikka kokonaisuudessaan sen yksittäisten toimintojen sijaan. Periaatteena on ollut, että samankaltaisilla toimilla voidaan kehittää sekä tuottavuutta
että työelämän laatua. Työssä on pyritty oppimiseen työpaikoilla sen sijaan, että
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kopioitaisiin muiden organisaatioiden valmiita toimintamalleja. Kehittämisessä on
hyödynnetty tutkimustietoa ja se on perustunut johdon ja henkilöstön yhteistyöhön.
Lisäksi työpaikkojen innovaatiotoiminnassa on pyritty hyödyntämään useiden erityyppisten organisaatioiden osaamista. Kehittämishankkeita on tehty eri sektoreilla
ja monenlaisilla työpaikoilla. (ks. Alasoini 2015b, 42.)
Parhaillaan käynnissä olevan Työelämä 2020 -hankkeen (http://tyoelama2020.fi/)
taustalla on pitkä kolmikantataival, jossa tavoitteena on ollut työelämän laadun ja
tuottavuuden kehittäminen. Työelämä 2020 -hanke perustuu edellisellä hallituskaudella valmisteltuun Työelämän kehittämisstrategiaan (ks. Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020, http://www.tem.fi/files/33484/TEMtyoelaman_kehittamisstrategia2020_A4_fi.pdf). Työelämä 2020 on tämän strategian toimeenpanohanke.
Toiminnan kärjet ovat työorganisaatioiden
•

tulevaisuuden työn tunnistaminen,

•

innovoinnin ja tuottavuuden vahvistaminen,

•

työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,

•

luottamuksen ja yhteistyön lisääminen sekä

•

osaavan työvoiman varmistaminen mahdollisimman monissa yrityksissä ja
työorganisaatioissa.

Näillä teemoilla lähdettiin vuonna 2013 viemään Suomea työelämältään Euroopan
parhaaksi maaksi vuoteen 2020 mennessä.
Millaisista lähtökohdista Työelämä 2020 -hanke on ponnistanut?

Suomalaiset työpaikat ovat Euroopan huippuja monien työelämäkäytäntöjen osalta.
Erityisesti innovointia tukevat toimintatavat ovat Suomen vahvuus. Muihin Euroopan maihin verrattuna työpaikoilla on hyvä ilmapiiri ja työntekijöillä mahdollisuus
oppia, vaikuttaa työhönsä ja sovittaa yhteen työ ja perhe-elämä. Työpaikoilla seurataan uusia ideoita, organisaatiot kehittävät toimintaansa, itseohjautuva tiimityö
on yleistä ja työpaikoilla tehdään paljon yhteistyötä tuotteiden ja palvelujen tuotannossa (Lyly-Yrjänäinen & Ramstad 2015). Innovointiin kannustavat toimintatavat työpaikoilla ovat keskeisiä yritysten kilpailukyvyn kannalta ja innovointia tuetaankin
Suomessa monella eri tavalla, esimerkiksi Tekes edistää aktiivisesti uusia toimintatapoja ja yritysten uudistumista.
Tuotteitaan ja palvelujaan uudistaneiden yritysten osuus on kuitenkin Suomessa
pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Tämä koskee kaiken kokoisia ja etenkin teollisuuden yrityksiä(Lyly-Yrjänäinen & Ramstad 2015, 18). Esimerkiksi uuden tieto- ja
viestintäteknologian käyttäjinä, soveltajina ja kehittäjinä suomalaisyrityksillä on
vieläpaljon opittavaa. Suomalaisilla yrityksillä ja kansalaisilla on hyvät digivalmiudet, mutta yritykset eivät aina ole toiminnassaan ja kehittämistyössään hyödyntäneet työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa taitoja täysimittaisesti (ks. esim.
Alasoini et al. 2014, 34–35).
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Viime vuonna tehdyn Tilastokeskuksen kyselyn mukaan miltei kaikilla Suomessa
toimivilla yli kymmenen henkilön yrityksillä oli internet-yhteys ja laajakaista käytössään. Noin puolet yrityksistä käytti pilvipalveluja ja sosiaalista mediaa. Toiminnanohjausjärjestelmät (tiettyjen sisäisten tai ulkoisten toimintojen sähköistäminen),
kirjanpitosovellukset pilvipalveluissa sekä internet-myynti eivät vielä olleet yhtä
yleisiä (Suomen virallinen tilasto, Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014). Noin neljällä pk-yrityksellä viidestä oli omat kotisivut, vajaa 40 prosenttia hyödynsi sosiaalista mediaa ja kolmannes pilvipalveluja (Huovinen & Rikama, 2015a, 16). Runsaasti
digitaalisia työkaluja15 käyttäviä yrityksiä oli pk-yrityksistä kahdeksan prosenttia.
Vuosien 2014–2015 pk-yritysbarometrin mukaan digitaalisesti suuntautuneet yritykset olivat muita yleisemmin lanseeranneet uusia tuotteita tai palveluja markkinoille ja ottaneet käyttöön uutta teknologiaa. Digitaalisesti suuntautuneilla pkyrityksillä oli myös uusia liiketoimintamalleja käytössään muita yrityksiä selvästi
useammin(Rikama 2015, 3–4, 8., ks. myös tämän katsauksen artikkeli Pk-yritysbarometrin uudistus tarjoaa monipuolista tietoa yrityksistä].
Osaamispuolella aikuisten tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot
ovat osoittautuneet OECD:n vertailussa hyviksi. Ainoastaan ruotsalaisilla taidot
ovat paremmat ja etenkin nuoret aikuiset käyttävät tietotekniikkaa sujuvasti ongelmien ratkaisuun sekä arkielämässä että työntekoon liittyvissä tilanteissa. (Malin et
al. 2013, 24–33.) Lähes kaikki palkansaajat käyttävät työssään jonkinlaisia tietotekniikkaan perustuvia laitteita. Mobiililaitteita, esimerkiksi älypuhelinta tai tablettia,
käytti työssään runsas 40 prosenttia palkansaajista vuonna 2013. (Sutela & Lehto
2014, 157–158.) Viime vuonna sosiaalista mediaa hyödynsi työssään viidennes palkansaajista. Useimmiten sitä käytettiin tiedon hankintaan ja jakamiseen sekä yhteistyösuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Vain vajaa kymmenen prosenttia kaikista
palkansaajista käytti työssään sosiaalista mediaa asiakaspalveluun tai neuvontaan,
myyntiin tai markkinointiin tai tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen (Lyly-Yrjänäinen 2015, 26–28).
Jotta työntekijöiden osaaminen saadaan monipuolisesti käyttöön ja uusista teknologioista hyöty irti, työelämässä tarvitaan uudenlaisia työn organisoimisen tapoja,
yhteistyötä ja johtamista. Perusta hyvälle esimiestyölle on useimmissa työpaikoissa
kunnossa, sillä luottamus ja yhteistyö ovat vakaalla pohjalla. Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin mukaan vuonna 2013 jopa neljä viidestä palkansaajasta
oli esimiestyöhön tyytyväinen. Tutkimusten mukaan esimiehet pärjäävät parhaiten
siinä, että he kohtelevat eri työntekijäryhmiä tasa-arvoisesti ja luottavat työntekijöihinsä. Palkansaajat arvioivat esimiestään kriittisemmin ristiriitojen sovittelussa,
palautteen antamisessa, vastuun jakamisessa ja kannustamisessa kehittymään ja
osallistumaan (ks. Sutela & Lehto 2014, 104; Lyly-Yrjänäinen 2014, 44). Vallan ja
vastuun jakamisen sekä kannustavan johtamisen merkitys on vahvistumassa, kun
15
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työelämässä yhteistyö ja verkostoissa toimiminen yleistyvät. Esimerkiksi työolobarometrin mukaan yhteistyö yli oman organisaation rajojen on selvässä kasvussa ja
vuonna 2014 organisaatiorajat ylittävissä tiimeissä työskenteli jo miltei 40 prosenttia palkansaajista (Lyly-Yrjänäinen 2015, 25).
Viimeisimmät työolotutkimukset osoittavat, että työpaikkojen ilmapiiri on kehittynyt parempaan suuntaan. Vuonna 2014 suurin osa työntekijöistä elinoin neljä viidestä kertoi työntekijöiden ja johdon suhteiden olevan avoimet ja luottamukselliset
sekä esimiesten suhtautuvan rakentavasti työntekijöiden muutosehdotuksiin (LylyYrjänäinen 2015, 23). Osaamisessa ja sen kehittämisessä suomalainen työelämä on
maailman huipulla (esim. Malin et al. 2013). Työolobarometrin mukaan vajaa 60 prosenttia palkansaajista osallistui työnantajan kustantamaan koulutukseen ja yli 80
prosenttia oli sitä mieltä, että työpaikalla on mahdollisuus oppia uutta. Osaaminen
ei kuitenkaan ole aina parhaassa mahdollisessa käytössä. Noin 60 prosenttia arvioi,
että omalla työpaikalla työntekijöille annetaan aikaa uusien ideoiden kehittelemiseen. Vain noin puolella palkansaajista oli vuonna 2014 hyvät mahdollisuudet osallistua työpaikan toiminnan kehittämiseen. Vaikka vaikutusmahdollisuudet omaan
työhön ovat Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna hyvät, ne eivät ole juuri lisääntyneet 2000-luvulla (Lyly-Yrjänäinen 2015, 18–42).
Mitä on tehty yritysten työelämän laadun ja tuottavuuden
samanaikaiseksi kehittämiseksi?

Työelämä 2020 -hankkeessa mukana olevien kansallisten työelämän kehittäjien
määrä on laajentunut perinnekolmikannasta 60-lukuiseksi joukoksi. Kukin toimija
on tehnyt hankkeen kanssa yhteistyölupauksen, jossa kuvataan, miten organisaatio omalla toiminnallaan tukee hankkeen onnistumista.
Työelämän kehittämisen keskeisenä haasteena on ollut, miten tavoittaa työpaikat ja tukea niitä tiedolla ja palveluilla. Nyt kehittämistyötä on lähestytty asiakastarpeesta, ei kaikkea kaikille -ajattelutavalla, vaan segmentoimalla palveluja eri
kehitysvaiheissa oleville työorganisaatioille. Työelämän kehittämisessä on lähdetty
siitä, että on olemassa hyvän perustason (tai jopa vielä sen alla olevia), kehittäjätason ja edelläkävijätason työpaikkoja. Jotta työpaikka voi arvioida kehittämistoimintansa lähtökohtia, on Työelämä 2020 -hankkeessa luotu itsearviointityökalu tätä tarkoitusta varten. Lisäksi on tuotettu uusia työkaluja työpaikkojen oman toiminnan
kehittämisen tueksi, esimerkiksi Sykettä työhön (www.sykettatyohon.fi) ja Tepsi –
Työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen tietopankki (www.tepsi.fi).
Jotta työpaikat saisivat helposti tietoa tuottavuutta tukevista ja hyvinvointia edistävistä käytännöistä, on tehty yhteistyötä YritysSuomi -portaalin (www.YritysSuomi.
fi) uudistamiseksi. Portaaliin sisältyy yrityksen OmaYritysSuomi -tila, jonne yrittäjä
voi kutsua omilla tunnuksillaan yritysneuvojia liiketoimintansa ja toimintansa kehittäjiksi ja saada eri toimijoilta yksilöllistä kaikkikanavaista palvelua.
Työelämä 2020 -hankkeen aikana on vahvistettu toimialakohtaisten työelämän
kehittämisohjelmien tukea.
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Jo aiemmin oli aloitettu Teknologiateollisuuden Hyvä työ – pidempi työura ja
Kemianteollisuuden Hyvää huomenta – hyvää huomista -kehittämisohjelmat. Hankkeen aikana näiden lisäksi finanssiala, kirkko, kaupan ala sekä kunnat aloittivat toimialakohtaiset ohjelmansa. Työelämätoimijakentän yhteistyötä ollaan kehittämässä
edelleen niin, että yhä useammat toimialat ja työpaikat voisivat saada apua työelämähaasteisiinsa ns. toimijarenkaalta, jonka palvelut tuottavat Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, Tekes ja Työsuojelurahasto.
Työelämä 2020 -hankkeen viitekehyksessä on toiminut johtamisen kehittämisverkosto, joka on levittänyt tietoa ja työkaluja johtamisen tueksi etenkin julkiselle sektorille. Työhyvinvointifoorumin TYHY-verkosto on puolestaan koonnut ELY-alueiden
työpaikkojen edustajia yhteistyöhön. Lisäksi Työelämä 2020 -hankkeen alueverkostot eli kunkin ELY-alueen työelämätoimijoista koostuvat verkostot ovat kukin oman
yhteistyölupauksensa mukaisesti auttaneet paikallisia työpaikkoja muun muassa
tietoa jakamalla ja löytämällä yrityksille niiden tarvitsemia palveluja liiketoiminnan
ja työn laadun edistämiseksi.
Erityisen suuri painoarvo Työelämä 2020 -hankkeen aikana pk-yritysten kannalta
on ollut Tekesin Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa –ohjelmalla (http://
www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/liideri/). Ohjelmassa on
vuoden 2012 elokuusta lähtien rahoitettu 124 yritysten kehittämisprojektia ja 27
muuta kehittämisprojektia sekä 28 tutkimushanketta lähes 31 miljoonalla eurolla.
Liideri -ohjelma kestää vuoden 2018 loppuun ja kokonaisrahoitus vuodesta 2013 lähtien on arvioitu noin 80 miljoonaksi euroksi.
Myös Euroopan sosiaalirahaston tuen turvin on ollut mahdollista tehdä tuottavuutta ja työhyvinvointia edistäviä hankkeita. Niiden painopisteinä ovat olleet innovatiiviset ratkaisut työyhteisöjen toimintatapojen, verkottumisen ja työelämän laadun parantamiseksi. Rahoitusta voivat hakea työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, julkiset toimijat, yrittäjäjärjestöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit ja muut mikro- ja pk-yritysten toimialoihin liittyvät järjestöt
sekä säätiöt.
Jatkossa tekemisen keskiöön luottamus, johtaminen ja taito
ennakoida

Työelämän laadusta huolehtiminen on tulevaisuudessa entistä monimutkaisempaa,
kun globaali toimintaympäristö muuttuu vauhdilla. Muutos näkyy mm. teknologian
nopeana kehityksenä, kasvavina ympäristöongelmina sekä väestörakenteen ja arvojen muutoksena. Sähköiset viestintävälineet nopeuttavat kehitystä, kun tieto leviää
entistä nopeammin ja laajemmin. Toimintaympäristön ja asiakkaiden tarpeiden ja
palveluvaatimuksien seuraamisen ja ennakoinnin merkitys korostuu. Toimintaympäristön muutokset tuovat samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia, uudenlaisia
työnteon tapoja ja menetelmiä sekä osaamisvaatimuksia.
Digitaaliteknologia ei itsessään johda tuottavuuden kasvuun vaan hyöty tulee
siitä, miten teknologiaa sovelletaan käytössä (Pohjola 2015, 17). Tällöin huomio
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kiinnittyy paitsi digitaaliseen siirtymään teknologioissa myös työelämän laatutekijöihin kuten tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön, työntekijöiden päätösvallan lisäämiseen, kannustavaan palkitsemiseen sekä henkilöstön osaamiseen (ks. esim. Brynjolfsson 2005).
Työn tekemisen paikat, ajat ja yhteistyökumppanit sekä työntekijöiden arvostukset ovat jatkossa entistä moninaisempia, kun työ on aiempaa tieto- ja palveluvaltaisempaa. Tällöin työpaikoilla tarvitaan innovaatioita myös siinä, miten työn tekeminen organisoidaan (ks. esim. Alasoini, 48–50). Työnteon uusista tavoista on jo näkyvissä esimerkkejä. Esimerkiksi Työterveyslaitoksella on tehty tutkimusta siitä, millaiset toimintatavat ja johtaminen korostuvat verkostomaisessa työssä, joka on kasvava työnteon muoto. Projektityössä ja verkostoissa toimiessa päivittäinen työn johtaminen ei usein liity henkilön asemaan, vaan työntekijöillä on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ja myös vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta ja niiden
keinojen miettimisestä, millä tavoitteisiin päästään. Eri asemissa toimivat työntekijät voivat toimia johtaja- tai työntekijärooleissa kollegoihinsa nähden tilanteista ja
projekteista tai verkostoista riippuen. Esimiesten työ ei kuitenkaan katoa, vaikka
työntekijät ottavat tilanteista riippuvia johtajarooleja. Verkostomaisessa tai projektityössä virallisen esimiehen tarjoama johtaminen on luonteeltaan kannustavaa ja
valtuuttavaa. Esimies tai johtaja luo siis toiminnalle edellytyksiä sekä antaa suuntaviivat ja organisoi työryhmiä kehittämään työtä (ks. Janhonen et al. 2015).
Ympäristön seuraaminen ja omaan toimintaan liittyvien ominaispiirteiden ja
kehittämistarpeiden tunnistaminen auttavat yrityksiä varautumaan muutoksiin.
Kannustaakseen yrityksiä suuntaamaan kohti tulevaa Työelämä 2020 -hanke on
kerännyt internet-sivuilleen yritysesimerkkejä, jotka kertovat siitä, miten muutostilanteissa on pärjätty ja onnistuttu. Tekesin Liideri -ohjelman kampanja ”Suomi tarvitsee 5 miljoonaa johtajaa” puolestaan herättelee sekä johtajia että työntekijöitä
ottamaan suomalaisten kansainvälisesti erinomaisen osaamisen täyteen käyttöön.
Toimintatapojen ja johtamisen uudistamistyössä tarvitaan avuksi tutkimustietoa ja
hyviä käytäntöjä, joiden kokeilussa, soveltamisessa ja levittämisessä työelämätoimijoilla on tärkeä tehtävä.
Muutokseen sopeutuminen edellyttää rakentavaa yhteistyöotetta ja keskinäistä
luottamusta työnantajien ja työntekijöiden sekä asiakkaiden välillä. Monipuolinen
ja korkea osaaminen on tulevaisuudessakin suomalaisten vahvuus. Nopean ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin omaksuminen on suomalaisille iso haaste. Suomen
ja yritysten kilpailukyvylle on ensiarvoisen tärkeää, että työn tekemisen tavat ja johtaminen kehittyvät niin, että ne tukevat kunkin toimialan ja kunkin työpaikan muutosten, mukaan lukien digitalisaation, onnistumista.
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Työt, tekijät ja alueet muutoksessa –
yhteistyöllä eteenpäin
Elinkeinot, yritykset ja työntekijät rakennemuutoksessa

Suomi elää laajassa ja nopeassa rakennemuutoksessa. Yksin digitalisaatio haastaa eri toimialoilla vanhat toimintatavat ja liiketoimintamallit. Rakennemuutoksen
koko kuvan näkeminen ei ole helppoa. Rakennemuutos pakottaa yritykset ja yksilöt etsimään selviämisvaihtoehtoja. Samalla sekä julkiset että yksityiset yhteisöt
rakentavat uusille poluille johtavia siltoja. Elinkeinojen uudistuminen on välttämätöntä niin rakenteellisen kuin suhdannetaustaisen muutoksen edessä: tästä näkökulmasta rakennemuutos on prosessi, jota tulee hallita ja jopa edistää. Rakennemuutos on luonnollinen jatkumo, jossa uusia yrityksiä syntyy ja elinvoimansa eri syistä
menettäneitä poistuu. Rakennemuutoksen ”luova tuho” synnyttää aina myös uusia
vaihtoehtoja ja uutta yrittäjyyttä. Säilyttämiseen pyrkivän ajattelun sijaan painopistettä tulee siirtää uusiutumisen, kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämisen
suuntaan – rakennemuutokseen voidaan vaikuttaa ja varautua. Joustavuus eli resilienssi ja sopeutumiskyky muutoksiin ovat nousseet menestystekijäksi.
Monipuolinen ja uudistuva elinkeinorakenne on paras keino hallita rakennemuutosta ja suojautua äkillisiä rakennemuutoksia vastaan. Uudistuvat ja kasvavat yritykset sekä kokonaan uusien kasvualojen edistäminen ja koulutuspolitiikan ajantasaisuus hillitsevät rakennemuutosten vaikutuksia. Proaktiivinen suhtautuminen
elinkeinorakenteen muutokseen nopeuttaa rakennemuutostilanteesta selviämistä:
rakennemuutos on aina mahdollisuus. Elinkeinorakenteen uudistamisen keskiössä
on alueilla oleva yritystoiminta ja sen uusiutumisen, kasvun sekä kansainvälistymisen kiihdyttäminen ja tätä kautta syntyvät työpaikat.
ERM-toimintamalli alueiden elinvoimaisuutta vahvistamassa

Työ- ja elinkeinoministeriön alueosasto valmistelee yhdessä alueiden kanssa uutta
ennakoivan rakennemuutoksen toimintatapaa (ERM). ERM on proaktiivinen ja ennakointiin tukeutuva tapa toteuttaa elinkeinojen ja yritysten uudistamista ja kehittämistä tavalla, joka vahvistaa alueiden joustavuutta eli resilienssiä sekä kykyä kestää
että toipua erilaisista rakennemuutostilanteista. ERM-ajattelun mukaisesti aluetalouden ja työllisyyden muutoksiin varaudutaan ennakoivasti ja elinkeinorakennetta
aktiivisesti uudistaen. ERM-toimintatapa ei sellaisenaan korvaa äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) toimenpiteitä, joilla on eräänlainen turvaverkon rooli, vaan toimintatavat täydentävät toisiaan.
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Vastuu alueellisesta elinkeinopolitiikan kehittämisestä sekä äkillisten rakennemuutostilanteiden johtamisesta kuuluu alueille itselleen. Parhaimmillaan ERM on
kiinteä osa alueiden suunnittelujärjestelmiä ja -prosesseja; ERM:ssä ei ole kyse yksittäisestä työkalusta tai mallista, vaan laveammasta ajattelu- ja toimintatavasta, joka
muotoutuu alueilla niiden vahvuuksien ja toimintakulttuurin mukaiseksi. Onnistuakseen ERM vaatii laajaa yhteistyötä, missä ylitetään niin toimiala- kuin hallinnonalarajat. Yrittäjyyden ja elinkeinoelämän edellytyksiä vahvistetaan vähentämällä siiloutumista sekä lisäämällä verkostoitumista ja joustavia toimintamalleja.
ERM-toimenpiteet ja -instrumentit voidaan ryhmittää neljään pääkohtaan. Ensinnäkin alueellisen ennakoinnin toimenpiteet, joissa korostuu vaihtoehtoisten kehityskulkujen tunnistaminen, vahva ennakoinnin ja päätöksenteon välinen suhde sekä
laaja yhteistyö ja verkostot. Erityisen tärkeäksi on tunnistettu ennakointiyhteistyö
yritysten kanssa. Toiseksi uudistumisen ja varautumisen toimenpiteet, joissa tehdään valintoja ja varaudutaan niin äkillisiin rakennemuutoksiin kuin menestykseen.
Varautumissuunnitelmien tulee olla osa alueellista suunnitteluprosessia, jolloin varmistuu myös niiden määräaikainen päivitys laajassa yhteistyössä. Varautumissuunnitelma sisältää ajantasaiset elinkeinopolitiikan täsmätoimet, sekä eri toimijoiden
roolit ja vastuut äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa. Kaiken kaikkiaan rakennemuutoksen ennakointi tulee kytkeä pysyväksi osaksi aluekehityksen suunnitteluprosessia sekä myös sopimuspohjaista yhteistyötä. Siinä missä äkillisten rakennemuutostilanteiden toimenpiteet (ÄRM) ovat yleensä kertaluonteisia ja tiettyyn ÄRMtilanteeseen sidottuja, tulee ERM:n olla pysyvää ja jatkuvaa elinkeinojen uudistamista ja varautumista. Kolmanneksi ERM:n tulee liittyä kiinteästi alueellisiin strategiaprosesseihin sekä hyödyntää monipuolisesti olemassa olevia rahoitusinstrumentteja. ERM-toimintatapaan ei liity ajatus byrokratian ja hallinnoimisen lisäämisestä,
vaan olemassa olevien prosessien hyödyntäminen sekä jouhevien ja notkeiden prosessien vahvistaminen. Strategioiden tulee olla tulevaisuuskestäviä ja aktiivisesti
päivitettäviä. Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan erilaiset rahoitusinstrumentit edistävät parhaimmillaan samansuuntaisesti ERM-toimintatapaa. Neljänneksi ERM korostaa älykästä erikoistumista ja kokeiluja. Uudet innovatiiviset avaukset ja kokeilut esimerkiksi toimialojen rajapinnoilla synnyttävät uutta liiketoimintaa uudistaen
samalla elinkeino- ja yritysrakennetta. Yritykset toteuttavat käytännössä alueiden
älykkään erikoistumisen strategioita. Kokeilevaan toimintatapaan liittyy myös riskejä ja lupa epäonnistua. Myös rahoitusinstrumenttien ja koko yritystukijärjestelmän tulee olla joustava ja ketterä, uudistumista ja kokeilevuutta tukeva.
Resurssit on perusteltua suunnata jälkijättöisen ”palokuntamallin” sijaan vahvemmin ennakoiviin ja uudistaviin toimenpiteisiin. Tämä lisää alueen omien ja valtion panostusten tuottavuutta niin jatkuvan kuin äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa. Rakennemuutostilanteissa työntekijöiden, yritysten ja TE-hallinnon yhteistyötä edistetään muutosturvan toimintamallin avulla, mikä on osoittautunut toimivaksi ja vaikuttavaksi yhteistyömalliksi Suomessa. EU-tasolla huomattavan suuriin
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rakennemuutostilanteisiin puolestaan on perustettu tukimekanismiksi Euroopan
globalisaatiorahasto (EGR).
Muuttuva ja mahdollistava ICT-ala ja EGR-tuki

Ehkä perinteisemmistä rakennemuutoksista poiketen ICT-alan murros luo muita toimialoja kiihtyvämmällä tahdilla myös uusia työllistymisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. Muutospaineet haastavat uudenlaiseen tekemiseen. ICT-rakennemuutos
on näkynyt viime vuosina Suomessa voimakkaimmin Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kasvukeskuksissa, joissa myös Euroopan
globalisaatiorahaston (EGR) rahoitusta on hyödynnetty globalisaation negatiivisten
vaikutusten lieventämiseksi. Viimeisimpien Microsoftin irtisanomisuutisten jälkeen
näyttää vahvasti siltä, että ICT-alan myllerrys ja tarve muuntautua jatkuu edelleen.
Tuoreessa Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisussa ”Uuden edessä. Start. Up16.
Tuki, toimet ja tulevaisuus ICT-alan rakennemuutoksessa” on kattava paketti siitä,
mitä toimialalla on tehty. Julkaisussa kuvataan käytännönläheisesti sekä yritysten
että yksityisten henkilöiden ajatuksia ja ratkaisuja murroksessa.
Toteutuneet ICT-alan irtisanomisia koskeneet EGR-hankkeet ovat osoittaneet,
että palvelujen suunnittelu ja toteutus vaativat ajantasaista tietoa kohderyhmän
profiilista, riittäviä henkilöstöresursseja TE-toimistossa sekä toimivaa yhteistyöverkostoa. Irtisanottujen osaaminen ja palvelutarpeet on kartoitettava mahdollisimman
tarkasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Rakennemuutoksissa tulee jatkossa pystyä entistä paremmin varmistamaan, että irtisanottavat todella ohjautuvat
palveluihin ja säilyttävät aktiivisuutensa.
Vireä yhteistyö alueellisten toimijoiden kesken sekä jalkautuminen yrityksiin
ovat tehokkaita tapoja edistää irtisanottujen työllistymistä. Myös EURES-yhteistyö
(http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/loyda_toita/toihin_ulkomaille/eures_
toihin_eurooppaan/index.html) on havaittu arvokkaaksi toimintatavaksi työnvälityksessä, sillä EURES-asiantuntijoilla on tietoa kansainvälisistä työmarkkinoista ja
hyödyllisiä kontakteja ulkomaille. Valtakunnallisen EGR-verkoston yhteiset palaverit ja tapaamiset tarjoavat myös erinomaisen foorumin kokemusten, ajatusten ja
ideoiden vaihtoon valtakunnallisesti. Hyviä benchmarking-mahdollisuuksia löytyy
myös EU-yhteyksistä.
Muutosturvaa – muutosten hallintaa?

”Muutosturvatilanteet ovat yhä yleisempiä. Yt-neuvottelut koskevat suurta osaa tehtaan henkilöstöstä. Koko Suomi on äkillistä rakennemuutosaluetta.” Nämä lauseet ovat
normaalia arkipäiväämme, uutisia, joilla useimmat aamumme alkavat.
Muutosturvan toimintamalli on ollut käytössä irtisanomistilanteissa Suomessa
vuodesta 2005 lähtien. Muutosturva parantaa työntekijöiden, työnantajien sekä TEtoimistojen yhteistyötä ja näin lisää työntekijöiden turvaa irtisanomistilanteissa ja
16

Linkki julkaisuun http://www.effet.fi/ely-uuden-edessa/#/article/16/page/1-1
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pitkäkestoisissa lomautuksissa. Toimintamallia on kehitetty vuosien varrella niin
valtakunnallisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Myös sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) rahoitustuella on onnistuttu vaikuttavuuden ja toimivuuden lisäämisessä irtisanomistilanteiden hallinnassa sekä uudelleentyöllistymisen jatkomahdollisuuksien löytämisessä. Olennaista
muutosturvatilanteissa on aktivoituminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa,
ennakoivuus sekä tiivis yritysyhteistyö.
Vuodesta 2005 huhtikuuhun 2015 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön erillisseurannan mukaan yli 10 henkilöä koskevia muutosturvatilanteita on ollut 8 500 yrityksellä. Arvioitu vähennystarpeen enimmäismäärä näissä yrityksissä on yt-neuvottelujen alussa ollut yli 370 000 henkilöä ja yt-neuvottelujen päättyessä irtisanotuksi
on joutunut 126 000 henkilöä. Erillisseurannan lisäksi on huomioitava alle kymmenen henkilön irtisanomistilanteet, jotka ovat kaiken kaikkiaan myös erittäin merkittäviä. Irtisanomistilanteita on ollut paljon, mutta positiivisen tiedottamiselle olisi
myös vaikeassa tilanteessa mahdollisuuksia. Tiedotusvälineet usein nostavat esiin
yt-neuvottelujen alussa esitetyn suuremman vähennystarpeen, lopulta huomattavastikin pienemmäksi jäävä irtisanottujen määrä ja löytyneet uudet työpaikat ja
tulevaisuuden polut jäävät usein vähäisemmälle huomiolle.
Yleiskuva muutosturvan toimintamallista on myönteinen. Toimintamalli on perustaltaan hyvä ja toimiva ja sen avulla on edistetty hyvin ja suhteellisen nopeasti työstä
työhön siirtymistä. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä tutkimuksesta Yhteistyöllä turvaa muutokseen17. Tutkimuksesta selviää, että työ- ja elinkeinopalveluihin eli TE-palveluihin kuuluva muutosturva auttaa ihmisiä työllistymään
uuteen työhön irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Kolmen kuukauden sisällä 35 prosenttia ja puolentoista vuoden kuluessa lähes 56 prosenttia sen piiriin tulleista henkilöistä on työllistynyt.
Muutosturvaan liittyy jalkautuva työskentelytapa eli yritysten henkilöstöön asti
ulottuvalla tiiviillä yritysyhteistyöllä on voitu pureutua irtisanottavien tarpeisiin ja
jatkopolkuihin yksilöllisesti. Muutosturvan toimintamalli on ollut myös esimerkkinä
monille yrityksille näiden rakentaessa omia toimintamallejaan rakennemuutostilanteiden hoitamiseksi ja hallitsemiseksi.
Yritykset työllistävät – yhteiskunta tukee

Uudenlaisten toimintatapojen ja mallien luominen rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välille on olennaisen tärkeää muutostilanteiden hallinnassa. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen tehokkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden avulla
sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa parantavien mallien ja palvelujen kehittäminen on elinvoimaisen työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan kulmakivi nyt
ja tulevaisuudessa.

17
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Laaja alueellinen ja kansallinen yhteistyö rakenteiden ja elinkeinojen uudistamisessa, eri toimijoiden keskinäinen luottamus ja toistensa arvostus, päämäärätietoisuus ja luontevan roolin löytäminen yhteisessä tekemisessä muodostavat perustan
vaikuttavien tulosten aikaan saamiseksi. Eri alueiden vahvuudet ovat rikkaus ja erilaisuus on tärkeätä hyväksyä. Ennakoiva rakennemuutoksen hallinta lähtee alueiden omista vahvuuksista ja on aina alueensa näköistä aktiivista tekemistä; joustava
ja sopeutumiskykyinen alue ja yritys menestyy.
Uudistumisen keskiössä ovat lopulta yritykset. Julkiset toimijat voivat omilla toimillaan edistää proaktiivista uudistumista ja mahdollistaa vastuullisen työllisyysja elinkeinopolitiikan harjoittamisen. Julkiset toimijat voivat resurssoinnin lisäksi
yksinkertaistaa ja jouhevoittaa rahoitusmalleja ja purkaa tarpeetonta sääntelyä.
Yleisen kokeilevan ja uudistumishalukkaan ilmapiirin luominen on tärkeää. Mutta
yhdenkään yrityksen puolesta ei voi mikään muu toimija uudistua, kasvaa ja rekrytoida. Sama pätee perustettaviin uusiin yrityksiin.
Muutosten pysyväisyydessä ei sinänsä ole mitään uutta. Jo Herakleitos (n. 535–
475 eaa) katsoi, ettei aineellisessa todellisuudessa voi olla mitään pysyvää. Siksi
hän ajatteli, että muutos on todellista ja pysyväisyys vain harha. Hänelle kaikki
oli liikkeessä ”Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan.” Kukaan ei voi astua kahdesti samaan virtaan, sillä sen enempää astuja kuin virtakaan ei ole sama: ”Me sekä
astumme että emme astu samoihin jokiin, olemme ja emme ole.”
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Ylijohtaja Pekka Häkkinen
Etelä-Savon ELY-keskus

Iskukykyinen ELY-keskus
Johdanto ja tausta

Suomessa toteutettiin vuoden 2010 alussa laaja valtion aluehallinnon uudistus. Kaikkiaan kuuden eri aluehallintoviranomaisen tehtävät keskitettiin perustettuihin aluehallintovirastoihin ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Periaatteellisesti
merkittävä uudistus oli tehtävien jakaminen päälinjoina alueellista kehittämistä
tukeviin toimeenpano- ja kehittämistehtäviin, joista huolehtivat ELY-keskukset,
sekä alueellista yhdenvertaisuutta tukeviin lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviin,
joita hoitavat aluehallintovirastot. ELY-keskukset toimivat alueiden kehittämisessä
kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa.
Aluehallintouudistuksen yleistavoitteena oli kansalais- ja asiakaslähtöisesti,
tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Tavoitteissa korostui selkeys ja
asiakastarpeiden huomioon ottaminen.
ELY-keskukset ovat toimineet hieman yli viiden vuoden ajan. ELY-keskusten tehtäväkenttä on hyvin laaja. Ne hoitavat niille eri lainsäädännössä määrätyt tehtävät mm. yritysten rahoitus- ja kehittämispalveluissa, liikenneasioissa, työvoima-asioissa, ympäristöasioissa sekä EU:n rakennerahastoasioissa. Tulossopimuksissa asetetut tulostavoitteet on pääsääntöisesti pystytty saavuttamaan. Vuoden 2014 palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat ELY-keskusten suoriutuneen hyvin,
ellei erinomaisesti niille osoitetuissa tehtävissä.
Kuitenkin on sanottava, että ELY-keskukset ovat asiakaslähtöisen toiminnassa
vielä lähtökuopissa. Toiminta on ollut vielä liiaksi hallinnonaloittain painottunutta.
Asiakkaiden kaikkien palvelutarpeiden tunnistaminen ja ennakointi on vähäistä.
Niinpä yhden luukun periaate ei ole vielä todellisuutta ELY-keskusten palveluissa.
Julkisen hallinnon haasteet

Pian ELY-keskusten perustamisen jälkeen valtion talouden näkymät heikkenivät selvästi. Kestävyysvajeeksi nimetty valtion tulojen ja menojen epäsuhta heijastui ELYkeskusten toimintamenokehyksiin. Tilanne kärjistyi vuosien 2015–2018 kehyksistä
päätettäessä. ELY-keskuksissa aloitettiin yhteistoimintamenettely. Toiminta sopeutettiin erityisesti vuoteen 2016 kohdistuviin säästöihin.
Sopeuttamisen seurauksena ELY-keskusten resurssit vähenevät eri tehtävissä
15–20 % vuoteen 2018 mennessä. Näin suuri resurssivähennys edellyttää huomattavia toimintatapamuutoksia, jotta palvelutaso pystyttäisiin pitämään nykyisellä
tasolla. On nähtävissä, että kaikki valtion ja kuntien palvelut ovat lähivuosina saman
haasteen edessä kuin ELY-keskusten palvelut.
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Vastausta haasteisiin haetaan toiminnan ja palveluiden sähköistämisestä. Uusi
pääministeri Juha Sipilän hallitus on asettanut digitaalisen Suomen yhdeksi strategiseksi kärkihankkeekseen. Siihen sisältyy kansallisen palveluväylän täysimääräinen hyödyntäminen. Suomen kansallinen palveluarkkitehtuuri on uudistettava vastaamaan tuottavuushaasteisiin. Samalla on uudistettava myös kokonaisuudessaan
tavat tuottaa julkisia palveluita.
ELY-palvelut

ELY-keskusten toiminnan sähköistämisessä on alkanut kolmas vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa vuodesta 2010 alkaen ELY-keskusten perustietotekniikkaa yhtenäistettiin. Kaikki ELY-keskusten työntekijät siirtyivät samaan työasemaratkaisuun.
Muutos koski tuhansia työntekijöitä ja sen merkitys oli yhtenäisen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin myös toiminnan sähköistämisen yleiset periaatteet.
Toinen vaihe pitää sisällään eEly-hankkeen. Se jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: sähköistämisen peruspilareiden rakentamiseen, yhtenäisten toimintamallien
kehittämiseen sekä substanssitehtävien sähköistämiseen. eEly-hankkeen seurauksena ELY-keskuksen siirtyivät mm. yhteiseen asianhallintajärjestelmään ja uudistivat internet- ja intranet-sivustonsa. Jälkimmäisen osalta kehitys jatkuu kohti uudenlaista sähköistä työympäristöä.
Toimintojen ja tehtävien kehittämisen linjaksi muodostui varsin pian monikanavaisuus. Monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että ELY-keskusten toimeenpano- ja
kehittämistehtävät puretaan verkossa tapahtuvaksi sähköiseksi asioinniksi, asiointia tukevaksi asiakasneuvonnaksi sekä toimipaikoissa annettavaksi palveluksi.
Kuva 1. Monikanavaisen palvelun tavoitetila

Asiakasta
kannustetaan
ensisijaisesti
itsepalveluun
verkossa.

(mm. ymparisto.fi,
yrityssuomi.fi,
ely-keskus.fi)

Kun itsepalvelu ei
riitä, asiakas ohjataan
asiakaspalvelukeskukseen.

Syvempää ja
pidempiaikaista
asiantuntemusta
vaativat
asiakasyhteydet
ohjataan
asiantuntijalle.
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Monikanavaiseen palvelutarjontaan siirtyminen sisältää suuren muutoksen toimintavoissa. Toiminnan laadun parantaminen on aiemmin keskittynyt toimintaprosessien ja tehtävien kuvaamiseen ja sitä kautta tapahtuvaan prosessien kehittämiseen.
Nyt huomion onkin kiinnitettävä asiakkaan palvelutarpeeseen ja siihen vastaavien
palveluiden kehittämiseen. Muutos ei ole helppo. ELY-keskuksille ja julkiselle sektorille yleensäkin tuottaa päänvaivaa määritellä asiakkaansa. Erilaisille päätöksille
ja tukimuodoille löytyy kyllä helposti asiakas. Mutta kun määritetään vaikkapa liikennejärjestelmän kehittämisen tai yleisen edun valvonnan asiakkaita, välittömän
asiakkaan käsite hämärtyy.
Vaikka asiakkaiden tunnistaminen vaatii eräiltä osin pohdintaa, on se välttämätöntä ELY-keskusten toiminnan uudistamiselle. ELY-keskusten on tunnistettava
kaikkein tärkeimmät eri asiakkaille tuottamansa palvelut. Tätä tarkoitusta varten
eEly-hankkeessa on tuotettu listaus näistä tärkeimmistä palveluista. Kokonaisuus
nimettiin ELY-palveluiksi. ELY-keskusten johtoryhmä päätti maaliskuussa 2015, että
monikanavaiset ELY-palvelut ovat toiminnan kehittämisen tärkein tavoite.
ELY-palvelut ovat ELY-keskuksen toimeenpano- ja kehittämistehtävistä asiakkaille syntyvät palvelut ja julkishyödykkeet. Palvelut on helppo kohdistaa asiakkaille. Julkishyödykkeiden käsite otettiin käyttöön ELY-keskusten välillisiä asiakkaita varten. Julkishyödykkeet palvelevat usein laajaa kansalaisten ja yritysten joukkoa, kuten esimerkkinä ollut toimiva liikennejärjestelmä.
ELY-keskusten asiakkaat voidaan jakaa kolmeen pääsegmenttiin: yritykset, henkilöasiakkaat ja kansalaiset sekä viranmaiset ja kumppanit. Jokaiselle pääsegmentille voidaan esittää tarkempi sisältö. Jako pääsegmentteihin vastaa kansallisen palveluväylän palvelunäkymien jaottelua.
ELY-palveluista on koottavissa pääasiassa yrityksille kohdistuva palvelukokonaisuus. Se sisältää tärkeimmät valtion elinkeino-, liikenne- ja ympäristöasioissa tuottamat palvelut. Vastaavat palvelukokonaisuudet on muodostettu sekä henkilöasiakkaille ja kansalaisille että viranomaisille ja kumppaneille. Jokaisen palvelukokonaisuuden palvelut jakaantuvat monikanavaisesti sähköiseen asiointiin, asiakasneuvontaan ja toimipaikkojen palveluihin.
Iskykyinen ELY-keskus hankekokonaisuus

Kun ELY-keskusten johtoryhmä asetti ELY-palvelut toiminnan kehittämisen maaliksi, se päätti myös käynnistää Iskukykyinen ELY 2 -hankekokonaisuuden. Hankekokonaisuus on jatkoa päättymässä olevalle aiemmalle hankekokonaisuudelle.
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Kuva 2. Iskukykyinen ELY 2 -hankekokonaisuus

		
Ensimmäisen
Iskukyky-hankkeen
toimeenpanovaihe
4/2013–3/2015

OSY

Päätös
ELYpalveluista

IE2
-ohjelman
valmistelu

Ohjaavien tahojen
ehdotukset
sopeutustoimiksi

Iskukykyinen
ELY 2 -ohjelma

ELY-palvelut

Ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän keventäminen

ELY-palvelujen kehittäminen
ja tuotanto

KEHA
eEly 2.0

ELY-keskusten toiminnan ja
palvelujen sähköistäminen

eEly 2.1

ASPA

Uusi asiakaspalvelukeskus 2017

Erikoistumiset ja
keskittämiset

Asiakaslähtöinen ja monipaikkainen
toimintamalli

Maksupolitiikka

ELY-hankintojen sähköistäminen

3/2013

1/2014

1/2015

1/2016

1/2017

1/2018

Hankekokonaisuuden keskiössä ovat ELY-palveluiden kehittäminen ja tuotanto.
Kyse on usean vuoden ajan kestävästä työstä, jossa ELY-keskusten palvelut puretaan
kansalliseen palveluväylän ja laajemmin kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisiksi palveluiksi. Työtä on paljon, mutta toisaalta on huomattava se, että valtaosa
ELY-keskusten resursseista käytetään kuitenkin suhteellisen rajattuun palveluiden
joukkoon. Näiden tärkeimpien palveluiden nykyaikaistaminen on ELY-keskusten toiminnan kehittämisen ydin.
ELY-palveluiden kehittäminen vaatii sen, että tehtävät puretaan eri palvelukanaviin. Purkamisen seurauksena syntyvät kuvaukset siitä, mitä palveluita eri palvelukanavissa tarjotaan. Nämä palvelukuvaukset ja -kartat muodostavat syötteen ja
perustan sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmien kehittämiselle (eELY 2.1 -hanke)
ja asiakasneuvonnan parantamiselle (ASPA -hanke).
ELY-palveluiden ja Iskukykyinen ELY 2 -hankekokonaisuuden merkitykset korostuvat, kun otetaan huomioon se, että ne kattavat useiden hallinnonalojen tehtäviä.
Kansallisen palveluarkkitehtuurin kahdeksasta osa-alueesta on mukana neljän osaalueen tehtäviä. Onnistuminen ELY-palveluiden kehitystyössä avaa ovia ja antaa
malleja myös muiden julkisten palveluiden sähköistämiseen.
Huomio palveluiden sisältöön eikä hallintoon

Valtion aluehallinnon lähivuosien suurin haaste on sen tuottamien palveluiden
sisällön kehittämisessä. Pääministeri Juha Sipilän hallitus on ottanut julkisten
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palveluiden digitalisoinnin hallituskauden kärkihankkeeksi. ELY-palveluiden kehittäminen tukee täysillä hallituksen kärkihanketta. Toivottavasti palveluiden digitalisointi saa kaipaamansa työrauhan ja tuen. Vaarana on se, että hallinnon tehtäväjaot ja aluehallinnon rakenteelliset uudistukset vievät päähuomion julkisen hallinnon kehittämisessä. Digitalisaatio vaatii myös kehittämispanoksia. Hallitusohjelman
IT-säästöt onkin haettava perustietotekniikasta ja yhteisistä tietojärjestelmistä palveluiden sähköistämisen sijasta.
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Neuvotteleva virkamies Pertti Hämäläinen
työ- ja elinkeinoministeriö, työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Yritykset ja yrittäjät Suomessa18
Yritysten lukumäärän kehitys 1990–2013 (pl. alkutuotanto) 19
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2006
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180 000

Yrityksiä

30

Yrityksiä 1000 asukasta kohden

Lähteet: Yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR (1990–2012); yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot (2013) ja väestötilasto,
Tilastokeskus

18
19

Tämän luvun kuviot ja taulukot on valittu Lith Consulting Group Pekka Lithiltä hankitusta tilastoaineistosta
Yritystilastojen muutosten vuoksi yrityksiä ja niiden toimipaikkoja koskevat toimialakohtaiset perustiedot eivät ole
tilastovuodesta 2013 lukien täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Tilastovuoteen 2012 saakka yrityksiä
ja toimipaikkoja koskevat tilastotiedot tuotettiin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR:ssä. Nyttemmin yritystason tilastot ovat saatavilla yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastosta. Alueellinen yritystoimintatilasto
julkaisee Tilastokeskuksessa toimipaikkakohtaiset tilastot. Yritystilastouudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut
yhtenäistää tilastoissa käytettyjä luokituksia (toimiala, liikevaihto, henkilöstö, ym.) ja yksikkörakenteita (yritykset,
toimipaikat, ym.). Kun hyödynnetään entistä enemmän Tilastokeskuksen yritysrekisteriä perustietolähteenä, on
voitu pienentää päällekkäistä tiedonkeruuta ja yritysten tiedonantorasitusta erillisissä yritystilastoissa. Vastapainona
uudistus on merkinnyt kuitenkin muutoksia yritystilastojen aikasarjoihin. Muutosten suuruus riippuu asianomaisesta
yritystilastosta, käytetyistä luokituksista ja kuvauksen kohteena olevasta toimialasta.
Ennen vuotta 2013 vuositilastoihin otettiin ne yritykset, jotka olivat toimineet tilastovuonna vähintään puoli vuotta, ja
joiden henkilöstö oli yli 0,5 henkilöä kokovuosityöllisyyden käsitteellä mitattuna tai liikevaihto ylitti vuosittain määritellyn minimirajan (10 595 euroa vuonna 2012). Nyt vuositilastoon pääsevät Tilastokeskuksen asiantuntijahaastattelun
mukaan myös yritykset, joiden taseen loppusumma on vähintään 170 000 euroa ja nettoinvestoinnit tilastovuonna
vähintään 50 000 euroa, vaikka henkilöstö- ja liikevaihtokriteerit eivät täyttyisikään. Myös (kuntien) liikelaitokset
sisältyvät yritystilastoihin vuodesta 2013 lukien. Muutokset ovat kasvattaneet yritysten määriä tilastollisesti etenkin
metsätaloudessa ja kiinteistöpalveluissa. Yritysten toiminta-aikaa ja henkilöstön määrää koskevat minimirajat ovat
säilyneet tilastouudistuksessa ennallaan. Liikevaihdon minimiraja oli 10 845 euroa tilastovuonna 2013.
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Yritysten lukumäärän yrityskatsausta varten oikaistu kehitys 1990–
2013 (ilman alkutuotantoa ja toimialoja Nace 681-2[1]) 20
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Lähteet: Yritys- ja toimipaikkarekisteri YTR (1990-2012); yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot (2013), Tilastokeskus
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2003–2014

40 000
11,9

15

12,0

35 000
7,8

10
6,8

25 000

5

3,2
1,3

20 000

-0,6

15 000
10 000

-6,0

-6,7

-5

-8,2

5 000
0

0

-2,5

Muutos, %

Uudet yritykset, lkm

30 000

23351 25169 26876 30071 33693 34143 31359 32366 32178 31379 30243 29291

-10

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2013 2014
Uudet yritykset, lkm

Muutos, %

Lähde: PRH:n kaupparekisterin tilastot
20

92

Tässä kuviossa vertailukelpoisuutta aikaisempiin vuosiin on pyritty parantamaan jättämällä tarkastelun ulkopuolelle
alkutuotannon toimialat ja kiinteistöjen kauppaa, hallintaa ja omistusta koskevat toimialat. Jos kiinteistöjen kauppaa,
hallintaa ja omistusta (Nace:t 681-2) koskevat toimialat jätetään tarkastelun ulkopuolelle, oli Suomessa arviolta
262 270 muuta yritystä (ilman alkutuotantoa), mikä oli noin 8 300 yritystä (3,3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.
Toisin sanoen noin 50 prosenttia yritysten kokonaismäärän (16 830 yritystä pl. alkutuotanto) lisäyksestä on voinut
johtua pelkästään tilastollisista syistä.

		

Yritykset päätoimialoittain 1995, 2002, 2008 ja 2013
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114773

Yrityksiä, lklm

102350

100 000
77869

80 000

57152

60 000
24613
41295
26083
30131
27010
25146
23138

20 000
0

Teollisuus

33728
47042
45425
44466

Rakentaminen

1995

59823

45011

42484

40 000

84326

Kauppa

2002

33808
31954
29442

Kuljetus,
Muut
Muut
majoitus- ja palvelualat (pl. palvelualat
ravitsemisala kiinteistöala)
yhteensä

2008

2013

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (1995,2002, 2008); yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto (2013), Tilastokeskus

Yritysten henkilöstön määrän kehitys 1990-2013
1 600 000
1 400 000

Henkilöä

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000

0

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

200 000

(Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri 1990-12; yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2013, Tilastokeskus).
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Päätoimialojen henkilöstön ja reaalisen liikevaihdon määrän kasvu
2008–2013 (pl. alkutuotanto), prosenttia

Henkilöstön kasvu
2008–2013, lkm

Henkilöstön kasvu
2008–2013, %

Liikevaihdon kasvu
2008–2013, %

Sosiaali- ja terveyspalvelut

16377

35,2

38

Hallinto- ja tukipalvelut

13509

12,9

5,4

Ammatillinen ja tekninen toiminta

6915

7,5

0,2

Rakentaminen

5530

3,6

-3,9

Majoitus- ja ravitsemisala

4438

8,3

0

Kauppa

2509

1,0

-9,8

Koulutus ja henkilöpalvelut

1368

2,9

9,6

Rahoitustoiminta

-1568

-3,4

Informaatio ja viestintä

-3687

-4,4

Kuljetus

-6518

-4,8

-4,9

Teollisuus

-62520

-15,5

-15,1

Yhteensä (pl. kiinteistöpalvelu)

-90498

-6,1

-10

Yhteensä (ml. kiinteistöpalvelu)

-89610

-6,0

-9,4

-4,7

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri ja yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot, Tilastokeskus

Yritysten henkilöstön, reaalisen liikevaihdon ja tuottavuuden kehitys
1990–2013 (pl. alkutuotanto)

200

Ind. (1990=100)

180
160
140
120
100

Henkilöstö

Liikevaihto

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

60

1990

80

Liikevaihto/henkilöstö (tuottavuus)

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri 1990 - 2013; yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2013, Tilastokeskus
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Tk-menojen määrän ja bkt-osuuden sekä koko yritystoiminnan
tuotannon ja teollisuustuotannon määrän kehitys 2000–2014

4,5

300

200

3,17
2,71

3,35 3,32 3,36 3,44

3,45

3,48

3,48

3,47

4

3,55 3,49
3,13

2,88

3,5
3
2,5

2,26

2

150

1,5

Tk-menot bkt:sta, %

Ind. (1995=100)

250

3,94 3,9
3,8
3,7

1

100

0,5

Tk-menojen bkt-osuus

Tk-menot

Yritystoiminnan tuotanto

Teollisuustuotanto

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0
1995

50

Lähde: Kansantalouden tilinpito ja teknologiatilasto, Tilastokeskus

Yritykset henkilöstön kokoluokittain 2013 (pl. alkutuotanto; suluissa
pl. kiinteistöpalvelu Nace 68, ks. alaviite 20)

Yrityskoko

Yrityksiä, lkm Osuus
Osuus henki- Osuus liikeyrityksistä, % löstöstä, %
vaihdosta, %

Pienet yritykset: alle 50 henkilöä

280110
(256293)

98,9 (98,8)

46,8 (46,4)

33,4 (32,4)

- alle 2 henkilön

192216
(170444)

67,8 (65,7)

7,2 (7,1)

5,8 (5,2)

- 2–9 henkilön

72219
(70474)

25,5 (27,2)

18,3 (18,1)

10,2 (10,0)

- 10–49 henkilön

15675
(15375)

5,6 (5,9)

21,3 (21,2)

17,4 (17,2)

2592 (2565)

0,9 (1,0)

17,8 (17,9)

21,4 (21,5)

588 (585)

0,2 (0,2)

35,4 (35,8)

45,2 (46,1)

283290
(259443)

100,0

100,0

100,0

Keskisuuret yritykset: 50–249 henkilöä
Suuret yritykset: väh. 250 henkilöä
Yhteensä

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastot, Tilastokeskus
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Pk-yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihdosta
1993–2013 (pl. alkutuotanto; vuoden 2013 osalta pl. myös
kiinteistöpalvelu Nace 68), prosenttia
64
62

Prosenttia

60
58
56
54
52

Osuus työllisyydestä

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

48

1993

50

Osuus liikevaihdosta

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri 1993 - 2012; yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

Yritykset päätoimialoittain ja henkilöstön kokoluokittain 2013 (pl.
alkutuotanto), prosenttia yrityksistä

Koulutus ja henkilöpalvelut

85,4

Rahoitus- ja vakuutusala

12,8

83,0

Sosiaali- ja terveyspalvelut

11,2

77,7

Ammatillinen ja tekninen toiminta

17,4

73,3

Rakennusala

22,5

64,0

29,3

Informaatio ja viestintä

62,7

27,0

Hallinto- ja tukipalvelut

62,2

27,9

Kauppa

59,8

Teollisuus

32,2

55,1

Kuljetus ja varastointi

28,6

52,5

Majoitus- ja ravitsemisala

40,9

46,3

Yritykset (pl. kiinteistöpalvelut)

45,8
65,7

Yritykset (ml. kiinteistöpalvelut)

27,2

67,9

0

25
Alle 2 henkilöä

25,5

50
Prosenttia
2-9 henkilöä

75

100

Yli 9 henkilö

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus
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Yritysten henkilöstö päätoimialoittain ja kokoluokittain 2013 (pl.
alkutuotanto), prosenttia henkilöstöstä

Koulutus ja henkilöpalvelut

25,1

Sosiaali- ja terveyspalvelut

41,7

18,0

Ammatillinen ja tekninen toiminta

67,1

26,9

Rakennusala

58,9

28,9

Kuljetus ja varastointi

61,4

22,0

Majoitus- ja ravitsemisala

70,8

34,2

Kauppa

59,4

21,0

Hallinto- ja tukipalvelut

73,6

11,9

Rahoitus- ja vakuutusala

83,5

6,6

Informaatio ja viestintä

89,0

12,1

Teollisuus

84,0

8,2

89,9

Yritykset (pl. kiinteistöpalvelut)

18,1

74,8

Yritykset (ml. kiinteistöpalvelut)

18,3

74,5

0

25

50
Prosenttia

Alle 2 henkilöä

2-9 henkilöä

75

100

Yli 9 henkilöä

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

Suurten yli 250 henkilön yritysten osuus yritysten liikevaihdosta,
työllisyydestä ja palkkasummasta 1993–2013 (pl. alkutuotanto),
prosenttia
55

Prosenttia

50

45

40

35
1993

1995

1997

Osuus liikevaihdosta

1999

2001

2003

2005

Osuus työllisyydestä

2007

2009

2011

2013

Osuus palkkasummasta

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri vuodet 1993 - 2012 ja yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosi 2013, Tilastokeskus
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Yritysten vaihtuvuus eri toimialoilla: tammikuu 2012–kesäkuu 2014
(pl. alkutuotanto), prosenttia

Majoitus- ja ravitsemisala

30,7

Rahoitus- ja vakuutusala

29,7

Koulutus ja henkilöpalvelut

27,4
23,9

31,3

Informaatio ja viestintä

21,6

29

Sosiaali- ja terveyspalvelut

20,4

29,5

Kauppa

19,1

23,1

Ammatillinen ja tekninen toiminta

22,4

25,6

Rakentaminen

19,3

22,2

YHTEENSÄ

21,3

23,2

Kiinteistö-, hallinto- ja tukipalvelut

19,7

20,9

Teollisuus

16,6

14,9

Kuljetus ja varastointi

15,3

11,5

0

14,3

10

20

Aloittaneet yrityskannasta, %

30
40
Prosenttia

50

60

70

Lopettaneet yrityskannasta, %

Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, Tilastokeskus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1995–2014 (pl. alkutuotanto)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
012
2013
2014

Aloittaneet
yritykset, lkm

Lopettaneet
yritykset, lkm

27196
24946
25857
24415
23123
23498
22750
23071
25270
27458
29139
32102
34387
33559
30098
32206
31520
30214
29244
27718

15059
16234
15795
19098
19638
20044
19952
19398
20156
21457
20683
21609
22496
26287
25224
20855
23723
24728
26552
29952

Nettolisäys
lkm
12137
8712
10062
5317
3485
3454
2798
3673
5114
6001
8456
10493
11891
7272
4874
11351
7797
5486
2692
-2234

Yrityskannan
vaihtuvuus
%
19,5
18,1
17,5
17,6
17,0
17,1
16,6
16,4
17,1
17,9
17,8
18,5
18,7
19,0
17,4
16,3
16,5
16,1
16,4
16,8

Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, Tilastokeskus
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Konkurssiin haetut yritykset 1990–2014 (pl. alkutuotanto), lkm
8 000
7 000

7391
6861
6255

6 000

5545
4700
4296

Yrityksiä

5 000
4 000 3634

3612
2908 2885
3138
3080 2793
2717

2891
3223
3034
2892
2809 2873
2382 2254 2566
2238
2214

3 000
2 000
1 000
0

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Lähteet: Oikeustilastot ja yritys- ja toimipaikkarekisteri, Tilastokeskus

Aktiivisesti toimineet yritykset marraskuussa 2014
luottokelpoisuusluokituksen mukaan, prosenttia

30

27,8

26,8

25
20,9

Prosenttia

20
15
9,8

10
5

2,4

8,3
4

0

Lähde: Suomen Asiakastieto Oy
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Vireille pannut yrityssaneeraukset 2003–2014 (pl. alkutuotanto), lkm
600
519

551

522

500

473

491

493

Yrityksiä, lkm

400
324

300

303

295

300

298

258

200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: Oikeustilastot, Tilastokeskus

Yritykset omistajatyypin mukaan 2013 (pl. alkutuotanto)
Omistajat

Yksityinen kotimainen

Yrityksiä

Osuus
kaikista
yrityksistä

Osuus
henkilöstöstä

Osuus liikevaihdosta

Liikevaihto /
henkilöstö

lkm

%

%

%

1 000 euroa

277 727

98,0

78

70,4

Valtio

218

0,1

4,2

8,5

556

Kunta

1 854

0,7

1,5

2,2

409,1

3 471

1,2

16,2

18,9

323,5

283 290

100

100

100

277,9

Ulkomaalaisomisteinen
Yhteensä

250,7

Lähde: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

100

		

Yritykset oikeudellisen muodon mukaan 2007–13 (pl. alkutuotanto),
lkm
160 000
140 000
120 000 113067

108438

Yrityksiä, lkm

105300

107306

107620

106006

133640

128944

126945

124510

123436

120574

109224

107371

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000

29326

28820

27668
5349

5169

5122

26737

26035

5295

5462

25111

24059
16367

5484

0
2007

2008

Osakeyhtiö

2009
Toiminimi

2010

2011

Henkilöyhtiö

2012

2013

Muu yritysmuoto

Lähde: Yritys- ja toimipaikkarekisteri (2007–2012), yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto (2013), Tilastokeskus

Vientiyritykset ja niiden osuus tavaraviennin arvosta (56,0 mrd.
euroa) viennin suuruusluokittain 2013

Viennin arvo,
1000 euroa

Vientiyritykset, lkm

Osuus vientiyrityksistä,
%

Osuus viennin arvosta,
%

500 000–

17

0,1

41

100 000–499 000

75

0,4

26

50 000-99 999

64

0,4

8

10 000–49 999

344

1,9

13

1 385

7,8

8

100–999

2 263

12,7

2

Alle 100

13 690

76,7

2

Yhteensä

17 838

100

100

1 000–9 999

Lähde: Tullihallituksen tilastot
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Tavaravienti (56,0 mrd. euroa) yrityksen kokoluokittain 2013
Viennin arvo, milj. euroa
Suuret yritykset

Osuus viennistä, %

46 776

83,6

Pk-yritykset

7 482

13,4

- 50–249 henkilön yritykset

4 805

8,6

- 10–49 henkilön yritykset

1 911

3,4

767

1,4

- alle 10 henkilön yritykset
Kokoluokka tuntematon
Yhteensä

1 699

3,0

55 958

100,0

Lähde: Tullihallituksen tilastot

Korkean teknologian tuotteiden vienti ja osuus tavaraviennistä
1995–2014, prosenttia
14000

23,3
20,5
18,9

20

20,920,6
20,1

21,3

12000
17,6 17,5

17,5
16,1

18,2

13,7
15
12,4

10000
14

8000
10,1

10

8,2

6000
7,5

6,3

6,9

5

4000

Viennin arvo, milj. euroa

Osuus tavaraviennistä, %

25

2000
0

0
1995

1997

1999

2001

2003

Viennin arvo

2005

2007

2009

2011

2013

Osuus tavaraviennistä, %

Lähde: Tullihallituksen tilastot
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Yritystoimipaikat maakunnittain (pl. alkutuotanto) 2013
Toimipaikkoja, Osuus toimilkm
paikoista, %
Uusimaa

Osuus henkilöstöstä, %

Osuus liikevaihdosta, %

Liikevaihto/
henkilöstö,
1000 euroa

103 571

32,5

37,2

49,5

369,8

Varsinais-Suomi

30 251

9,5

8,4

6,6

220,6

Pirkanmaa

29 115

9,1

9

7,5

230,6

Pohjois-Pohjanmaa

19 064

6

6,3

4,9

219,3

Keski-Suomi

14 308

4,5

4,2

3

197,6

Satakunta

13 138

4,1

4,1

3,6

248,1

Pohjois-Savo

11 997

3,8

3,7

2,6

198,1

Etelä-Pohjanmaa

11 979

3,8

3

2,4

223,4

Päijät-Häme

11 433

3,6

3,5

2,5

203,1

Lappi

10 371

3,3

2,6

2,5

266,3

Pohjanmaa

9 892

3,1

3,3

3,1

268,3

Kanta-Häme

9 882

3,1

2,8

2,1

211,6

Kymenlaakso

9 057

2,8

2,7

2,3

228,5

Etelä-Savo

8 486

2,7

2,1

1,3

171,9

Pohjois-Karjala

7 683

2,4

2,2

1,6

202,4

Etelä-Karjala

6 799

2,1

2,1

2

258,5

Keski-Pohjanmaa

3 762

1,2

1,1

1

255,3

Kainuu

3 540

1,1

1

0,6

172,6

Ahvenanmaa

2 328

0,7

0,6

0,5

227,4

Tuntematon alue

2 429

0,8

0,1

0,1

267,3

319 085

100

100

100

277,8

Yhteensä

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto, Tilastokeskus
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Maakuntien elinkeinorakenne yritystoimipaikkojen henkilöstöllä
mitattuna (pl. alkutuotanto) 2013, prosenttia

Pohjanmaa
Satakunta
Etelä-Pohjanmaa
Päijät-Häme
Pohjois-Karjala
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Etelä-Karjala
Keski-Suomi
Pohjois-Pohjanmaa
Pirkanmaa
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Lappi
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Yhteensä
Kainuu
Uusimaa
Ahvenanmaa

51,5

21,7

48,8
46,5

24,9

43,4

25,4

43,0

27,1

41,4
39,9

23,0

39,6

27,3

38,6

27,3

38,5

27,9

37,5

26,8

35,1

27,0

34,0

27,4
28,7

Jalostusalat

15,4
16,7

Kauppa ja kuljetus

50
Liike-elämän palvelut

13,0
10,2
12,2

21,9

12,9

22,6

13,1

25,0
15,9
20,4
16,8
17,5
22,8
25,4
22,2

12,2
17,1
13,6
16,8
11,8
13,0
12,5
16,3

34,4
49,8

11,2
15,3

16,9

33,2

37,3

25

11,4

15,9

23,8
24,3

24,7

13,8
19,8

28,6

40,1

21,5

10,5

31,7

42,5

8,9

17,1

28,3

44,1

42,7

0

17,9

23,6

12,2
16,6

12,1

75

100

Kuluttajapalvelut

Lähde: Alueellinen yritystoimintatilasto, Tilastokeskus

104

		

Yrityskannan vaihtuvuus maakunnittain 2013–14, prosenttia

Uusimaa
Pirkanmaa
Yhteensä
Pohjois-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Varsinais-Suomi
Etelä-Karjala
Päijät-Häme
Kanta-Häme
Kainuu
Pohjois-Savo
Keski-Pohjanmaa
Lappi
Pohjois-Karjala
Pohjanmaa
Satakunta
Ahvenanmaa
Etelä-Savo
Etelä-Pohjanmaa

14,6

12,4

13,1

11,7

13,2

11,6

13,2

11,5

13,1

11,0

12,2

11,8

12,4

11,3

11,9

11,4

11,7

11,5

12,1

11,0

11,5

11,4

11,8

10,9

11,3

10,1

10,6

10,7

11,5

9,6

12,0

9,0

10,9

9,6

11,4

0

9,0

10,4

9,6

10,6

9,0

5

10

15
Prosenttia

Aloittaneet/yrityskanta, %

20

25

30

Lopettaneet/yrityskanta, %

Lähde: Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilasto, Tilastokeskus

12

300

10

250
248

Prosenttia

8
213

6
4

208

212
190
192 201 207
206
200
201 210
195
211
186

215

219

228

230

200

251
261

241
255

265
257

2

150
100

Yrittäjien määrä

Yrittäjien määrä ilman avustavia perheenjäseniä (pl. alkutuotanto) ja
osuus työllisistä 1990–2014

50

0

0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Yrittäjien määrä (oikea pystyakseli)

Yrittäjien osuus työllisistä (vasen pystyakseli)
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Yksinyrittäjien määrä ilman avustavia perheenjäseniä (pl.
alkutuotanto) ja osuus kaikista yrittäjistä 1997–2014
180
63,8 63,6

160

61,8

150

58,0 58,1 58,0

130

66
64

62,3

62

61,1 61,0

60,0

59,7

140 59,2

64,8 65,0 64,9

58,7

60
58,2

58

120
56

110
100

Oosuus yrittäjistä, %o

170
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Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Yrittäjien osuus työllisistä mukaan lukien avustavat perheenjäsenet
(pl. alkutuotanto ja kaivostoiminta) päätoimialoittain 2014,
prosenttia
30

18

Yrittäjiä työllisistä, %

25

24,1

16

23,1

14

20
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14,3

14,0

10

13,4
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11,9

10,0

8

9,5
7,0

6
5,2

5

4
2,2

0

Osuus yrittäjistä, %

24,9

2
0

Yrittäjiä työllisistä, %

Osuus kaikista yrittäjistä, %

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus
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Yrittäjät (ml. avustavat perheenjäsenet) ja palkansaajat
ikäryhmittäin 2014, prosenttia
45

42,5

40
34,4

35

28,1

Prosenttia

30
25
18,1

20
15

24,7

22,4

22,2

31,5

30,1

18,5

16,4
11,0

10
5
0
15-34
Yrittäjät

35-44

45-54

55-74

Maatalousyrittäjät

Palkansaajat

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Yrittäjät (pl. alkutuotanto, ml. yrittäjäperheenjäsenet) ja
palkansaajat koulutusasteen mukaan 1997, 2005 ja 2013, prosenttia
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45
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40

Prosenttia

35
30
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44 45
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20
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23 25
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Perusasteen koulutus Keskiasteen koulutus
Yrittäjät 1997

Yrittäjät 2005

Alemman korkeaasteen koulutus

Yrittäjät 2013

Ylemmän korkeaasteen koulutus

Palkansaajat 2013

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus
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Yrittäjyysaktiivisuus (pl. alkutuotanto, ml. yrittäjäperheenjäsenet)
eri koulutusasteilla 1997, 2005 ja 2013, prosenttia
18
16
Yrittäjiä työllisistä, %

14
12
10
8
6

15,3
12,1 12,7
9,8

9,2

4

11,3
8,4

7,8

10,1
7,6

7,2

9,2

2
0
Perusasteen koulutus Keskiasteen koulutus
1997

Alemman korkeaasteen koulutus

2005

Ylemmän korkeaasteen koulutus

2013

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Yrittäjien osuus työllisistä maakunnittain (ml. avustavat
perheenjäsenet) 2012, prosenttia
Etelä-Pohjanmaa

9,8

Etelä-Savo

5,8

10,1

Keski-Pohjanmaa

8,6

Pohjois-Karjala

8,8

Ahvenanmaa

4,4
5,9
3,9

9,7

Pohjois-Savo

2,8

8,1

Satakunta

4,2

9,3

Varsinais-Suomi

2,7

9,6

Lappi

2,3

9,2

Päijät-Häme

2,6

9,5

Kanta-Häme

9,0

Keski-Suomi

9,0

Kainuu

2,0
2,4
2,3

8,0
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3,3

7,5

Pohjois-Pohjanmaa

3,7

7,9

Etelä-Karjala

3,2

8,4
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Kymenlaakso

1,5
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Osuus työllisistä, %
Yrittäjät

Maatalousyrittäjät

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus
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Naisyrittäjien kokonaismäärä jaettuna yrittäjiin, maatalousyrittäjiin
ja avustaviin yrittäjäperheenjäseniin 1995–2014, 1000 henkilöä
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40
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20
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Yrittäjät
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Avustavat yrittäjäperheenjäsenet

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Nais- ja miesyrittäjät Suomessa päätoimialoittain avustavat
perheenjäsenet mukaan lukien (pl. alkutuotanto ja kaivostoiminta)
vuonna 2014, prosenttia

Toimiala (Nace 2008)

Naisia kaikista Miehiä
alan yrittäjistä, kaikista alan
%
yrittäjistä, %

Naisyrittäjien
jakauma
toimialoittain,
%

Miesyrittäjien
jakauma
toimialoittain,
%

Sosiaali- ja terveyspalvelut

72,7

27,3

17

3,4

Henkilöpalvelut

61,5

38,5

25,5

8,4

Majoitus- ja ravitsemisala

50

50

6,4

3,4

Koulutus

50

50

2,1

1,1

39,2

60,8

21,3

17,4

Liike-elämän palvelut
Kauppa

30

70

12,8

15,7

Teollisuus

24

76

6,4

10,7

18,2

81,8

2,1

5,1

Informaatio ja viestintä
Rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala

16,7

83,3

1,1

2,8

Kuljetus

14,3

85,7

3,2

10,1

4,9

95,1

2,1

21,9

34,6

65,4

100,0

100,0

Rakentaminen
Yhteensä (ml. yrittäjäperheenjäsenet)
Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus).
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Nais- ja miesyrittäjien koulutustaso (pl. alkutuotanto) 2013,
prosenttia
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Prosenttia

35
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47

20
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10
5

20
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15

11

11

0
Perusasteen
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Keskiasteen
koulutus
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korkea-asteen
koulutus

Ylemmän
korkea-asteen
koulutus

Miehet

Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus

Nais- ja miesyrittäjät (pl. alkutuotanto ja avustavat perheenjäsenet)
sukupuolittain ja ikäryhmittäin 2014, prosenttia
35

Prosenttia yrittäjistä, %

30
25
20
15
10

28,2
17,2

19,8

23,0

29,7

31,0
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5
0
Alle 35 -vuotiaat

35-44 -vuotiaat
Miehet, %

45-54 -vuotiaat

55-74 -vuotiaat
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Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus).
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Ulkomaalaistaustaiset yrittäjät Suomessa kansalaisuuden ja kielen
mukaan 2000–13
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Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus
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Neuvotteleva virkamies Seppo Kangaspunta
työ- ja elinkeinoministeriö, tieto-osasto

Kasvuyrityksiä21 koskevia tilastotietoja22
Kasvuyritykset jaoteltuna nuoriin ja muihin kasvuyrityksiin viidellä
kaudella
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Muut kasvuyritykset
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Kasvuyritykset yht.

Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta

21

22
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Kasvuyritystietokantaan kuuluva yritys, jonka henkilöstö oli kauden 1. vuonna vähintään 10 ja henkilöstö kasvoi
kaudella keskimäärin vähintään 20 % vuodessa. Kasvuyritystietokanta ei sisällä yrityksiä, jotka kuuluvat seuraaville
toimialoille: Maatalous, metsätalous ja kalatalous, Rahoitus- ja vakuutustoiminta, Julkinen hallinto ja maanpuolustus
ja pakollinen sosiaalivakuutustoiminta, Koulutus.
Perustuu ToimialaOnlinen kasvuyritystietokantaan http://www2.toimialaonline.fi/

		

Kasvun taustatekijöitä: fuusio, kotimainen konserni,
ulkomaalaisomisteinen konserni, aito kasvu viidellä kaudella
(yritysten lukumäärä, kpl)
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137

Fuusio

125
111
146

Kotimainen konserni

2006-2009
191

Ulkomaalaisomisteinen konserni

2007-2010
2008-2011

55
49
54
53

2009-2012

347
356

Aito kasvu

414
430

Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta

Kasvuyritysten henkilöstö viidellä kaudella (1000 henkeä)
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Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta

		113

Kasvuyritysten liikevaihto (mrd €) viidellä kaudella
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20,55
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18,15
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16,23
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Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta
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Kasvuyritysten lukumäärä (kpl) eri toimialoilla 23 viidellä kaudella
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81

Teollisuus

104

125

110
78

Rakentaminen

97

Kauppa

Kuljetus ja varastointi

91

91
97

111

140
145
129

109

43
43

51
50
45

2006-2009
67
66
69
75

Informaatio ja viestintä

67
61

Ammatillinen toiminta

69

Hallinto- ja tukipalvelut

2007-2010
2009-2011
93

2009-2012
2010-2013

76
79

90
92

123
115

Terveys- ja sosiaalipalv.

45
51
51
51

Muut toimialat

137

61

59
57
64
53
52

Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta

23

Luokka ”Muut toimialat” sisältää seuraavat toimialat: Kaivannaistoiminta, Energia, Majoitus- ja ravitsemustoiminta,
Kiinteistöalan toiminta ja Muut tukipalvelut.
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Kasvuyritysten henkilöstö (1 000 henkeä) eri toimialoilla viidellä
kaudella

11,0

7,7

Teollisuus

7,7

Kauppa

12,4

13,0

7,8
7,6
2,8

10,2

Kuljetus ja varastointi
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8,1
4,4
5,5
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6,5
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13,5
13,5

2006-2009
2007-2010
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13,9
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2008-2011
2009-2012
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8,0
9,0
9,0
9,2
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Terveys- ja sosiaalipalv.
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9,0

4,3

Rakentaminen

12,4

7,8

12,8

21,8

9,3

6,1
4,9
4,6
4,2

Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta
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Kasvuyritysten liikevaihto (mrd. €) eri toimialoilla viidellä kaudella
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Teollisuus

2,5
2,6
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3,0
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Informaatio ja viestintä
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0,6
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0,9
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0,6
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0,9
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4,0
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1,9
2,3
2,6
2,7
1,9

7,0
6,6

7,7
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0,4
0,5
0,6
0,6
0,4
1,0
0,8
0,7
0,6
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Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta
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Kasvuyritysten lukumäärä (kpl) ELY-keskusalueittain viidellä kaudella
287
278

Uusimaa

314

343

360

58
54
58
53
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Varsinais-Suomi

Satakunta
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30
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40
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Häme
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Kaakkois-Suomi

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

21
25
32
37
32
15
12
14
12
12
20
22
23
35
26
11
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13
14
19

Pohjanmaa

Lappi

2008-2011
2009-2012
2010-2013

15
17
19
17
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18
17
31
35
27
47
39
59
64
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Pohjois-Pohjanmaa
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2007-2010
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28
31
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Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

2006-2009

7
6
11
9
5
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13
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Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta
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Kasvuyritysten henkilöstö (1 000 henkeä) ELY-keskusalueittain
viidellä kaudella
44,8
45,8

Uusimaa

42,2

Varsinais-Suomi

Satakunta

Häme

Etelä-Savo

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaa

61,1

4,0
3,1
3,7
3,9
3,3
2,7
1,9
2,4
2,4
1,4
4,4
4,0
2,7
2,8
2,1
5,4
5,3
7,1
8,7
9,1

Pirkanmaa

Kaakkois-Suomi

51,9

3,5
1,8
3,2
3,3
2,0
0,6
0,5
0,6
0,6
0,6

2006-2009

0,9
1,0
1,4
2,9
1,6
0,6
0,6
0,7
0,7
1,1

2007-2010
2008-2011
2009-2012
2010-2013

1,1
1,8
1,9
2,2
2,1
0,6
1,0
1,1
0,9
1,0
1,2
1,2
1,9
3,9
1,9
4,5
5,0
6,4
5,3
4,0

Kainuu

0,7
1,0
1,1
1,0
0,3

Lappi

1,4
1,2
1,1
1,4
0,9

Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta
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Kasvuyritysten liikevaihto (mrd. €) ELY-keskusalueittain viidellä
kaudella

9,2
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Uusimaa

10,6
12,6

Varsinais-Suomi

Satakunta

Häme

Pirkanmaa

Kaakkois-Suomi
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0,5
0,5
0,6
0,6
0,3
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1,1
0,9
0,5
0,6
0,6
1,0
0,9
0,9
1,1
1,2
0,4
0,2
0,7
0,6
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,5
0,3
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,3
0,7
0,3
1,0
0,9
1,2
0,8
0,6
0,0
0,2
0,3
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2
0,4
0,2

14,1

4,0

2006-2009
2007-2010
2008-2011
2009-2012
2010-2013

Lähde: ToimialaOnline, kasvuyritystietokanta
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förnyelse som utmaning. Med det avses en ständigt pågående förändring av näringsstrukturen, behovet av ny näringsverksamhet och tillväxt samt behovet att reformera politiken så, att den på bästa möjliga sätt uppmuntrar näringslivet att
förnya sig. Artiklarna är huvudsakligen skrivna av tjänstemän vid arbets- och näringsministeriet. Antti Joensuu granskar
riktlinjerna i det nya strategiska regeringsprogrammet och frågar sig vad som kommer att förändras. Johanna Alatalo
och Samuli Rikama presenterar synpunkter på hur den finländska ekonomin och det finländska samhället kommer
att utvecklas fram till år 2030 utgående från VATT:s scenariearbete. Pekka Lindroos presenterar Europas strategiska
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och Maija Lyly-Yrjänäinen har skrivit en artikel om arbetslivet 2020, om hur förbättrad praxis utgör källan till produktivitet. Artikeln presenterar projektet Arbetsliv 2020 och studerar också på annat sätt problematiken kring utvecklingen av
arbetslivet och framtidsutsikterna för det. Pekka Hokkanens tema är ett nytt föregripande förfaringssätt vid strukturomvandlingar (ERM) som utarbetats av ANM tillsammans med regionerna. Pekka Häkkinens artikel skisserar upp olika sätt
för NTM-centralerna att utveckla och effektivisera sina tjänster i en situation där deras resurser skärs ned kraftigt och
allt större förväntningar riktas mot deras verksamhet till följd av den förändrade verksamhetsmiljön. Pertti Hämäläinen
har sammanställt statistikmaterial som granskar utvecklingen av företagssektorn utgående det material som Pekka Lith
har producerat. Seppo Kangaspunta å sin sida har sammanställt centrala uppgifter om tillväxtföretag utgående från
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Business Review 2015 – The Challenge of Renewal
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Yrityskatsaus 2015 – Haasteena uudistuminen
Yrityskatsaus 2015 tarjoaa informatiivisia ja ajankohtaisia näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yritystoimintaan ja yrittäjyyteen. Teemana on uudistumisen haaste. Sillä viitataan elinkeinotoiminnan toimintaympäristön ja Suomen elinkeinorakenteen voimakkaasta muutoksesta syntyvään
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Katri Lehtonen ja Samuli Rikama kertovat muotoiluosaamisen asemasta, hyödyntämisestä ja
merkityksestä yrityksissä. Kari Komulainen ja Marko Laiho esittelevät Team Finland -palvelukonseptin. Elise Pekkalan aiheena on yritysten näkemykset hankintojen kilpailuttamisesta.
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