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Yrittäjyysstrategia osa hallitusohjelman
Elinvoimaisen Suomen Kestävän kasvun strategiaa

”

Luodaan yrittäjyysstrategia, joka ottaa
huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret
kasvuyritykset. Strategia sisältää
yksinyrittäjien aseman ja mikroyritysten
työllistämisen edistämisen, luovan alan
arvonmuodostuksen ja liiketoimintamallien
kehittämisen, pk- ja midcap-yritysten
kasvuhakuisuuden ja kansainvälistymisen
tukemisen sekä suurten veturiyritysten
kanssa tehtävän vienninedistämisen.

Yrittäjyysstrategia

Luovan
talouden
tiekartta

Elinvoimainen
Suomi:
Kestävän
kasvun
strategia

TKI-tiekartta

Yrittäjyysstrategiassa esille nostetuilla asioilla on
liittymäpintoja erityisesti hallitusohjelman toimeenpanoa
valmistelevien Työllisyyden edistämisen
ministerityöryhmän alatyöryhmien työhön ja niissä
valmisteltaviin toimenpide-ehdotuksiin.
2 | 14.4.2021

Yrittäjyyden ilmapiiri
vaikuttaa työllistämiseen,
kestävään kasvuun ja
uudistumiseen

Viennin ja
kansainvälisen
kasvun
ohjelma ml.
Vähähiilisyystiekartat

Uusiutuvan
teollisuuden
strategia

Kotimaisen
omistamisen
ohjelma

Yrittäjyysstrategian pidemmän aikavälin
visiona
Lisätä luottamusta siihen, että Suomessa
• kannattaa perustaa yrityksiä
• yritysten kannattaa työllistää, kehittää ja
investoida sekä kasvaa ja kansainvälistyä
• ulkomaiset, osaavat työntekijät ja
opiskelijat haluavat työllistyä tai toimia
yrittäjinä
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Yrittäjyysstrategia
kokoaa hallituksen
yrittäjyyden
edistämiseen liittyvät
painopisteet ja toimet
yhden sateenvarjon alle.
Tavoitteena kehittää
yrittäjyyden
toimintaympäristöä
pitkäjänteisesti.

Työskentelyn aikataulu
2020

Yrittäjyysstrategia
lausuttavana
10.3. - 9.4.2020
välisenä aikana
Strategian
laadinta
käynnistyy
11/2019
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Yrittäjyysstrategian
päivitys (ml.
Koronavaikutukset ja
skenaariot)
syksy 2020

2021

Yrittäjyysstrategian
tilaisuus
sidosryhmille
13.4.2021.
Strategia valmis
4/2021

Yrittäjyysstrategian
hyväksyminen

Yrittäjyysstrategian toteutus tiekartan
priorisoiduin toimenpitein
YRITTÄJYYSSTRATEGIA

TILANNEKUVA
Pidemmän
aikavälin haasteet
Toimintaympäristön
haasteet
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STRATEGISET
TEEMAT
Vastataan
keskeisimpiin
tilannekuvassa
tunnistettuihin
haasteisiin
(alustavat
toimenpideaihiot)

KORONAN
VAIKUTUKSET
YRITTÄJYYTEEN
Lyhyemmällä ja
pidemmällä
aikavälillä
Skenaariotarkastelu

TIEKARTTA:
Konkretisoi
strategian
toimeenpanoa
(toimenpiteet,
mittarit ja resurssit)

Yrittäjyysstrategiaan tehdyt muutokset
• Yrittäjyysstrategiaan lisätty tarkasteltu koronapandemian vaikutuksista
yrittäjyyteen
• Toimintaympäristön kuvausta syvennetty jonkin verran mutta kuitenkin niin,
ettei strategian pituus kasvaisi liikaa
• Yrittäjyydet erityiset tarpeet ja tilanteet huomioitu, eritysiesti strategiassa
teemassa: Yrittäjille suunnattujen yrityspalveluiden kehittäminen sekä
räätälöinti erityisiin tarpeisiin ja tilanteisiin
• Strategisiin teemoihin ei tehty muutoksia, sillä ne vastaavat hyvin
pidemmän aikavälin yrittäjyyden haasteisiin.
• Poimittu toimenpide-ehdotuksia sekä näkemykset tiekartasta ja mittareista
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Keskeiset nostot ja huomiot

1/2

● Yrittäjyyspolitiikalla tärkeä rooli uudistumisen ja kestävän kasvun tukemisessa
● Koronapandemiasta on toistaiseksi selviydytty vähin vaurioin mutta tulevaisuuden näkymissä on edelleen epävarmuutta
● Elpymisvaiheessa on kiinnitettävä huomio pidemmän aikavälin rakenteellisiin kasvun esteisiin, jotta viriävä kasvu ei pysähdy
● Kasvuyrittäjyys ja uudistuminen yksi yrittäjyysstrategian keskeisimmistä fokusalueista
● Kasvuyrittäjyyden mahdollistajia ovat innovaatiot, jotka edellyttävät tki-rahoituksen ja osaavan työvoiman ohella toimivia
rahoitusmarkkinoita (ml. riskinottoon kykenevää pääomaa) sekä uudistamiseen kannustavaa toimintaympäristöä. Yrityksiä tulee
kannustaa hyödyntämän kaikki keinot, joilla on mahdollista lisätä tuotteiden tai palveluiden arvoa asiakkaille.
● Muutosvoimat haastavat yhteiskuntaa mutta tuovat mahdollisuuksia nopeille ja innovatiivisille yrityksille. Vastuullisuus on
mahdollisuus pk-yrityksille.
● Innovaatiomyönteistä sääntelyä ja julkisia innovatiivisia hankintoja tulisi hyödyntää enemmän, jotta saadaan uusia ratkaisuja
yhteiskunnallisiin haasteisiin.
● Nopea teknologinen kehitys ja niiden mahdollistamat uudet liiketoimintamallit (erityisesti jakamis- ja alustatalous) haastavat sääntelyä
ja aiheuttavat paineita ottaa innovatiiviset ratkaisut paremmin huomioon
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Keskeiset nostot ja huomiot

2/2

● Toimintaympäristö on pääasiassa kunnossa mutta jatkotyössä tulisi selvittää tarkemmin
mikro- ja pk-yritysten kasvun kapeikkoja ja viennin vähäisyyttä sekä alhaisen
perustamisaktiivisuuden juurisyitä. Suomi tarvitsee lisää uusia yrityksiä kasvualoille.
● Yrittäjät ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, joissa yrittäjien poikkeavat lähtökohdat tulisi
huomioida räätälöidyimpiäni palveluratkaisuina. Yrityspalveluita tulee kehittää räätälöinnin
lisäksi parantamalla kokonaisuutta.
● Yrittäjyyden toimintaympäristöä tulee tarkastella kokonaisuutena, poikkihallinnollisesti ja
pitkäjänteisesti
● Tilannekuvassa tunnistettuihin haasteisiin vastaamiseksi on tunnistettu kahdeksan strategista
teemaa, jotka tullaan konkretisoimaan toimenpiteiksi erillisessä tiekartassa
● Yrityksen kasvukykyä ja omistajuutta käsitellään Kotimaisen omistajuuden ohjelmassa mutta
tärkeä tavoite myös yrittäjyydelle
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Strategiset teemat
Strateginen teema

Tavoite

1.

Ennustettava ja
kilpailukykyinen yritysverotus

Hallitusohjelman mukaan verotuksen tulee tukea talous- ja työllisyyspolitiikalle asetettuja tavoitteita, kansainvälistä
kilpailukykyä ja koko Suomen elinvoimaisuutta.

2.

Osaaminen ja osaavan
työvoiman saatavuus
yritysten kasvun tukena

Lisätä osaavan työvoiman saatavuutta kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi parantamalla työmarkkinoiden
toimivuutta ja osaavan työvoiman tarjontaa sekä helpottaa kansainvälisten osaajien rekrytointia.
Lisäksi tavoitteena on parantaa yrittäjien osaamista inhimillistä pääomaa tukemalla sekä lisäämällä yksinyrittäjien ja
pienempien työnantajien rekrytointiosaamista.

3.

Kasvuhakuisen
yritystoiminnan lisääminen

Kehittää toimintaympäristöä kasvua sekä yritys- ja elinkeinorakennetta monipuolistavaksi. Toimenpiteet kohdennetaan
sekä nopeasti kasvavien että perinteisten potentiaalisten PK-yritysten (ml. midcap) ja kansainvälistä kasvua hakeviin
yrityksiin tunnistaen pk-yritysten kasvun kapeikkoja.

4.

Sääntelyn ja asioinnin
sujuvoittaminen sekä
toimivan kilpailun
edistäminen

Sujuvoittaa yrityksiä koskevaa sääntelyä ja luoda paremmat edellytykset yrittäjänä toimimiselle, yritysten kasvulle,
innovaatioille ja uusien työpaikkojen syntymiselle sekä lisätä markkinoiden avoimuutta siten, että toimijoilla on
tasapuoliset toimintaedellytykset eikä markkinoille tuloon tai sieltä poistumiseen liity perusteettomia esteitä.
Sujuvoittaa julkisen hallinnon palveluita ja asiointia.

5.

Yrittäjyys aluekehityksen
ajurina

Edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä ja alueiden mahdollisuuksien tunnistamista, vahvistamista ja
hyödyntämistä sekä vahvistaa alueiden yrittäjyyttä, osaamista, omaleimaisuutta, identiteettiä ja tulevaisuudenuskoa.

6.

Yrittäjän uusi alku, turva ja
jaksaminen

Turvata yrittäjän uusi alku ja parantaa jaksamista sekä lisätä yrittäjien ymmärrystä eläke- ja sosiaaliturvan
määräytymisestä.

7.

Yrittäjille suunnattujen
yrityspalveluiden
kehittäminen ja räätälöinti
erityisiin tarpeisiin ja
tilanteisiin

Kehittää julkisia yrityspalveluita ja -kokonaisuutta sekä lisätä palveluiden asiakaslähtöisyyttä räätälöimällä paremmin
yrittäjille suunnattuja palveluita erityisiin tarpeisiin kuten nuorten, nais-, ikääntyneiden, maaseutu- ja
maahanmuuttajayrittäjien ml. vammaisten ja osatyökykyisten yrittäjien erityistarpeet. Tavoitteena on lisätä ao.
ryhmienyrittäjyys-, johtamis- ja liiketoimintaosaamista sekä tukea verkostoitumista ja kasvua. Palveluiden räätälöimistä
edellyttävät myös yrittäjyyden erityistilanteet kuten omistajanvaihdokset.
Parantaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien
työllistämiseksi hallitusohjelman mukaisesti.
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8.
Ilmiölähtöisyys
ja koordinaatio
yrittäjyyden
edistämisessä
Yrittäjyyden
tarkastelu
poikkihallinnollisesti
valtioneuvostossa yli
hallituskausien.
Pohjana
säännölliset
tilannekuvat
yrittäjyydestä
hyödyntäen
monipuolisia
data-aineistoja
sekä näyttöön
perustuvat
politiikkasuositukset.

Työskentelyn aikataulu, luonnos
2020

2021

Y R I T T Ä J Y Y S S T R AT E G I A

Yrittäjyysstrategia
lausuttavana
10.3. - 9.4.2020
välisenä aikana
Strategian
laadinta
käynnistyy
11/2019
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Yrittäjyysstrategian
päivitys (ml.
Koronavaikutukset ja
skenaariot)
syksy 2020

Yrittäjyys-strategian
tilaisuus
sidosryhmille
13.4.2021.

Yrittäjyysstrategian
hyväksyminen Työllisyyden
edistämisen ministerityöryhmä/Kestävän kasvun
ministerityöryhmä

Strategia valmis
4/2021

T I E K A R T TA 2 0 2 1 - 2 0 2 3

.

