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Liian vähän työnantajia, yksinyrittäjyys 

kasvanut, yrittäjät ikääntyneitä 
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Mitä koronavirus on aiheuttanut yrityksen toimintaan, kierrosvertailu

Yrittäjägallup, kierros 2/2021 maaliskuu
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Myynti on vähentynyt

Etätöitä on lisätty

On tullut maksuvaikeuksia

Olemme lykänneet veroja ja/tai eläkemaksuja

Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet

On ollut häiriöitä tuotantoketjussa

Myynti on lisääntynyt

Pohdin yritykseni alasajoa

Tarvitsemme verojen ja maksujen lykkäyksiä

Olemme hakeneet helpotusta toimitilavuokriin

Pohdin yritykseni myymistä

Työntekijät eivät ole päässeet töihin

Olemme saaneet helpotusta toimitilavuokriin

Yritykseni uhkaa mennä konkurssiin

Olen lopettanut liiketoimintani

Muu, mikä?

Ei mitenkään

En osaa sanoa

Maaliskuu 19.-24./2021 (n=1120)
Helmikuu 22.-24./2021 (n=1114)
Loka-Marras 28.10.-5.11/2020 (n=1097)
Heinä-Elo 30.7.-10.8/2020 (n=1034)
Toukokuu 19.-25./2020 (n=1008)

Mitä koronavirus on aiheuttanut yrityksesi toimintaan? 
Voit valita useita vaihtoehtoja.
Maaliskuu 19.-24./2021 (n=1120)
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• Visiossa korostuu luottamus: sitä nyt tarvitaan. Ei yhtään signaalia siitä, että Suomessa ei 
kannata yrittää tai investoida. 

• Sote-uudistus, varhaiskasvatuksen voitontavoittelun kieltäminen ja jätelain uudistus. 

• Julkisen sektorin liiketoiminnan laajentumispyrkimykset.

• Strategiset teemat oikeansuuntaisia. Käsiteltävä siten, että ulottuvat kaikkiin yrityksiin.

• Kokonaisuutta on hyvä täydentää teemalla, joka käsittelee kriisissä pahiten kolhiintuneiden yrittäjien ja 

yritysten toipumista ja uuden alun mahdollisuuksia. 

• Nopeita toimenpiteitä. Esimerkiksi Re-Starttiraha työttömyysturvan jälkeen. 

• Korona on vaurioittanut isoa osaa yrityskenttää. Nyt maksuvaikeuksissa on 15 %, lopettamista 
pohtii 12 % ja konkurssiuhkaa kokee 6 %.

• Yritystoiminnan päivittämisen tarve ei akuutin kriisivaiheen jälkeen häviä, päinvastoin. 

• Ennätysmäärä yrittäjiä hakee tulevina kuukausina ja vuosina uutta alkua ja suuntaa yritystoiminnalleen.

• Tiekartta-vaihe tärkeä, josta odotetaan päätettäviä toimenpiteitä. 

Luottamusta ja ennustettavuutta



• Yritysten kasvu lähtee siitä, että yrityksen omistajat haluavat kasvua.

• Strategiassa tärkeitä työkaluja yritysten kehittämiseksi, mutta tarvitaan 
riittävää insentiiviä omistajan taholta saada aikaan kasvua. 

• Strategia korostaa hyvin ennustettavan ja kannustavan verotuksen 
merkityksellisyyttä yrittäjien kannalta

• Sipilän raportin esitykset vahvasti yrittäjyysstrategiaan. Ilman vahvaa ja 
osaavaa omistajuutta yritykset eivät kasva. 

• Pitää olla keinoja, että omistajilla on halua investoida yritykseen ja ottaa 

riskiä. Riskin otosta on myös voitava hyötyä. 

• Yritystoiminnasta luopuminen on edessä 75 000 yrittäjällä seuraavan 10 
vuoden aikana. Tämä pitää huomioida erityisponnisteluina lähivuosina ov-
työhön.

• Omistajanvaihdokset ovat keino luoda kasvuyrityksiä, joko rakentamalla 
isompia yrityksiä ostamalla tai tuomalla uusi kasvunälkäinen omistaja 
olemassa olevaan kannattavaan yritykseen. 

• Onnistunut omistajanvaihdos edellyttää hyvää omistamisen osaamista niin 
myyjältä kuin ostajalta.

Omistamista vahvistettava



• Paikallisen sopimisen merkitys tulee strategiassa hyvin 
esille. Miksi sitä ei aidosti edistetä?

• Työllisyyttä on pakko vahvistaa. Päätöksiä tarvitaan, ei 
työllisyyttä heikentäviä ehdotuksia.

• Sopimisen lainsäädäntökehikon uudistaminen on todella 
tärkeää, koska moni ala on siirtymässä pois tes-
järjestelmän piiristä.

• Esimerkiksi on ilmeistä, että huomattava osa teknologia-
alan yrityksistä siirtyy lähivuosina pois tes-järjestelmän 
piiristä.

• Muutos koskee niin suuria kuin pieniä yrityksiä. Teknologia-
alalla on noin 16000 yritystä ja yli 300000 työntekijää.

• Samaan aikaan maailman onnellisin, vähiten korruptoitunut, 
turvallisin jne. yhteiskunta kärsii osaavan työvoiman 
puutteesta. 

Työmarkkinamurros ei saa jumiutua



• Entistä useampi yhdistää joustavasti yrittäjyyden ja palkkatyön joko 
rinnakkain tai peräkkäin työuransa aikana. Yhteiskunnan rakenteet eivät 
tue tätä vielä joustavasti.

• Yksinyrittäjistä viidennes toimii kolmen tai neljän yrittäjän verkostossa. 

• Pientä työnantajayrittäjyyttä korvaa tällä hetkellä yksinyrittäjien 
verkostoyrittäjyys, josta on tullut uusi työnantajayrittäjyyden muoto.

• Verkostomaisuus ja sen hyödyntäminen strategian kärkiteemaksi.   

• Strategiassa ei tule riittävästi esille mikrotyönantajayritysten ongelma ja 
työllistämisen riskin sekä taakan suuruus. 

• Verkostoyrittäjien pitää päästä nykyistä vahvemmin yritysten kehittämis- ja 
tukipalveluiden piiriin.

• On tärkeä, että isojen ja pienten yritysten välillä on terve tasapaino. 
Molempia tarvitaan, ne toimivat samoissa arvoketjuissa.

o Tällä hetkellä tasapaino ei ole kunnossa. Esimerkiksi 
maksuaikasäätelyä ei valvota, ja varsinkin isot käyttävät pieniä 
pankkeinaan.

Yksin yhdessä, verkostoissa



• Kuntien työllisyyskokeilut ja työllisyyden hoidon pysyvä malli

• Suomeen luotava kattava valtakunnallinen ja alueellinen early warning –
toimintamalli talous- ja jaksamisongelmista kärsivien yrittäjien auttamiseksi.

• Palvelulla tuetaan yrittäjyyden jatkumista ja työpaikojen säilymistä vaikeidenkin 
aikojen yli. Mikäli yritystoiminnan jatkumien ei ole mahdollista, yrityksen hallittua 
lopettamista tuetaan. 

• Yrityspalveluissa tarvitaan uusia julkisen ja yksityisen sovelluksia: esimerkiksi 
Alueesi Korona-Apu neuvonut 50k yrittäjää.

• Neuvontapalveluissakin tärkeää huomioida maahan muuttaneet yrittäjät, joita on 
noin 10k ja jotka työllistävät noin 30k. Suomi tarvitsee heitä.

• Yrityspalveluissa on huomioitava yrityksen koko elinkaari. 

• Monipaikkaisuus haastaa myös yrityspalveluita

• Tärkeää panostaa yrittäjien osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. 

• Myös julkiset hankinnat tarvitsevat osaamista: 35 miljardin markkina on 
tärkeässä roolissa eri toimialojen markkinoiden kehittämisessä ja yrittäjyyden 
vahvistamissa.

• Yritysvaikutuksien arviointi kaikilla hallinnon tasoilla

Yritys- ja työllisyyspalveluitten uudistaminen 

käynnissä
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Aloittavan yrittäjän palvelut

Verkostoituminen

Rahoitus- ja investointineuvonta

Yrityksen tilaratkaisut

Koulutukset

Uusien teknologioiden tai energiaratkaisujen käyttöönoton edistäminen

Yrittäjien digivalmiuksien kehittäminen

Omistajanvaihdospalvelut

Yritysmentori- tai kummitoiminta

Kansainvälistymispalvelut

En osaa sanoa

Vastaajat ovat voineet valita mielestään kolme tärkeintä osa-aluetta

Valtakunnallisesti 

yrittäjät ovat 

arvioineet nämä 

kolme tärkeimmiksi 

yrityspalveluiksi. 

Yrityspalvelut

tärkeysjärjestyksessä % koko maa, N=10404

9 Yrittäjien kuntabarometri 2020, Valtakunnallinen raportti, 9.6.2020 16.4.2021



• Koronakriisistä palautumista

• Kasvuhalua, sitä on nyt aivan liian vähän. 

• Osaavampaa omistamista

• Investointikyvykkyyttä.

• kansainvälisen liiketoiminnan osaamista. 

• Kannustavuutta ryhtyä yrittäjäksi ja työllistää – nämä kaksi 
kaipaavat strategian lisäksi konkreettisia toimia.

• Koronakriisin jälkeen valtion, kuntien, alueitten, yksityisen ja 

järjestöjen on etsittävä yhdessä ratkaisut.

• Esimerkki: Maakuntien selviytymissuunnitelmat.

• Kaikki ”elpymisvälineet” maksimaaliseen käyttöön.

• Luottamusta ja ennustettavuutta. 

Tarvitsemme nyt 




