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Yksinyrittäjyys kasvanut vahvasti
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Mitä koronavirus on aiheuttanut yrityksesi toimintaan?
Mitä koronavirus on aiheuttanut yrityksesi toimintaan?
Voit valita useita vaihtoehtoja.
Maaliskuu 19.-24./2021 (n=1120)
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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
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Puoliväliriihen iso kuva on pettymys
• Hallituksen puoliväliriihessä ei tehty
työllisyyttä parantavia toimia ja moni
asia siirrettiin jälleen
jatkovalmisteluun.
• Velkaantuminen jatkuu, kehyksiin ei
palata tällä vaalikaudella,
työmarkkinauudistuksia ei tehdä tai
niitä lykätään eikä paikallinen
sopiminen etene.

.

Pitkä lista ”työllisyystoimia”

”Paikallisen sopimisen
edistäminen jää tältäkin
hallitukselta tekemättä”,
Makkula toteaa.

”Pelkkä järjestämisvastuun
siirto ei tuo yhtään uutta
työpaikkaa”, Kujala
huomauttaa.

Kotimaisen omistajuuden toimenpiteitä
• Nostetaan Finnveran yrittäjälainan 100000 € enimmäismäärää merkittävästi lisääntyvien
omistajavaihdosten tehokkaammaksi rahoittamiseksi.
• Kehitetään ja vakinaistetaan kansallinen ja maakuntatason omistajanvaihdoksia edistävä
palveluntarjonta. Turvataan palvelun jatkuva rahoitus.
• Selvitetään ”pk-rahoitussetelin” toteuttamisedellytykset pääoma- ja rahoitusrakenteen
sekä omistajanvaihdosten suunnittelun helpottamiseksi.
• Kasvuyrityspolku yritysten kasvun tueksi: Muodostuu selkeämpi polku yksinyrittäjyydestä
kansainväliseen kasvuun. Kasvupolun varrelle kootaan myös yksityisiä toimijoita.
• Muutetaan henkilöstörahastolakia niin, että se mahdollistaisi rahaston perustamisen
nykyistä helpommin ja useammin. Rahasto voitaisiin perustaa, jos henkilöstömäärä on
esim. vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto vähintään 100000 euroa.

Omistajanvaihdosilmiö lopulta
tunnistettu
• Suomen Yrittäjien 15 toimenpidettä omistajanvaihdosten edistämiseksi –
ohjelma.
• Kotimaisen omistamisen ohjelma (KOO) julkaistiin 24.3.2021
• Raportti: Investointien, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan
monipuolista, vastuullista ja osaavaa kotimaista omistajuutta - Työ- ja
elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)
• Esillä monessa linjapaperissa: Yrittäjyysstrategia julkistettiin 13.4,
• Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma jne.
• Valtakunnallisesti uusia alueellisia hankkeita käynnistynyt, uusimpana
Uudenmaan ov-hanke.
• Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri 2021 – kysely käynnissä

Paljon muita kirjauksia
• Yksinyrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi tehdään jatkoselvitys kehysriiheen 2022
mennessä yrittäjä- ja palkkatulojen vakuuttamisen ja päivärahan määräytymisen
uudistamiseksi yhdistelmävakuutuksen suuntaan.
• Selvitetään sääntelyvaihtoehtoja yritysten pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien
torjumiseksi (VM, OM).
• Selvitetään tarve säätää pienyritysten oikeudesta saada elinkeinon harjoittamisen
kannalta välttämättömät pankki- ja vakuutus- sekä tietoliikennepalvelut.
• Hankintalain uudistuksen yhteydessä arvioidaan kiertotalouden edistämistä.
• Jatketaan BF:n veturiyritysohjelmaa ja lisätään sen rahoitusta merkittävästi.
• Vahvistetaan yritysvetoista korkeakoulujen (ml. ammattikorkeakoulut) ja yritysten välistä
yhteistyötä luomalla PPP-malli kumppanuuksille.

1,3 miljardia rokotusta annettu

Käänne tapahtunut, onko kasvu kestävällä pohjalla?

Työpäiväkorjattu tuotanto laski M2 0,6 % y-o-y, mutta kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,3 % q-o-q.

Kustannustukea saa entistä useampi hakija

Kustannustuki III:sta jaettu vielä muita vähemmän

Kt I hyväksymis% 27,
Kt II hyväksymis% 39.

Katsetta kehittämiseen: Yrityksien kehittämispalvelut

-

TEM-konsernin tuote, jonka kohteena kehittämishaluiset ja -kykyiset pk-yritykset, joilla on jo
liiketoimintaa ja edellytykset kannattavaan toimintaan.

- Ei yhtiömuotorajoituksia
- Ei toimialarajoituksia
- Sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset
- ELY-keskus on kilpailuttanut n. 700 asiantuntijaa tuottamaan palveluja
- Asiantuntijat toimivat valtakunnallisesti
-

asiakkaalle ei aiheudu matkakuluja.
Tällä hetkellä palvelut toteutetaan etäyhteyksien välityksellä.

• ELY-keskus auttaa asiantuntijan valinnassa. Lopullisen valinnan tekee kuitenkin asiakas
• Kaikki tarvittava tieto löytyy osoitteesta www.yritystenkehittamispalvelut.fi
• Em. osoitteesta löytyvät myös Yritysten kehittämispalvelujen käsittelijöiden yhteystiedot

Riikka Huhtanen-Pitkänen

Analyysi

Muodosta kokonaiskuva liiketoiminnan
nykytilasta ja uusista mahdollisuuksista.
Kartoitat kokeneen liikkeenjohdon
asiantuntijan kanssa liiketoiminnan osaalueet ja laadit kehittämis-suunnitelman
2-3 vuodelle.

•
•
•
•
•
•

Palvelut ja tuotteet
Asiakkaat, markkinointi ja myynti
Talous
Johtaminen, henkilöstö ja rekrytoinnit
Tuotanto, prosessit ja digitalisointi
IPR

Konsultointi

Koulutus

Kehitä yritystäsi kokeneen
liikkeenjohdon asiantuntijan kanssa.

Kehitä liiketoimintaosaamistasi ja
verkostoidu muiden yrittäjien kanssa.

Palvelu räätälöidään yrityksesi tarpeisiin.
Konsultoinnin teemana voi yrityksen
tarpeesta riippuen olla olla:

Koulutusohjelmat pk-yritysten johdolle
ja avainhenkilöille. Teemoina:

•

Kasvu ja kansainvälistyminen

•

Tuottavuus ja digitalisointi

•

Markkinointi ja asiakkuudet

•

Johtaminen ja henkilöstö

•

Innovaatioiden kaupallistaminen

•

Kasvuun johtaminen

•

Talouden ja tuottavuuden
johtaminen

•

Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen

Kesto 1-2 päivää

Kesto 2-5 päivää kerralla. Enintään 15
päivää kolmessa vuodessa.

Kesto 10 yhteistä koulutuspäivää ja
2 yrityskohtaista konsultointipäivää

Hinta 260 € + alv/päivä

Hinta 325 € + alv/päivä

Hinta 1 590 € + alv/osallistuja
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Suomi on yritystensä summa

Aluekehittämisen linjoja
• Ennätysmäärä rahoitusinstrumentteja tulossa.
• Esimerkiksi nyt jaossa koronaelvyttävä React-EU, uusi
rakennerahastokausi ja Suomen Kestävän kasvun ohjelma.
• Rahoitusta aidosti vaikuttaviin hankkeisiin, ei
seminaariturismiin.
• Yrityksille oltava tarjolla tukea ja apua hankebyrokratiassa.
• Yritysten on löydettävä soveltuvat hankkeet. Avoin ja
varhainen tiedotus tärkeää.
• Maakunnalliset selviytymissuunnitelmat ja aluekehitys
entistä tärkeämpää pitkittyvässä koronatilanteessa.

Monipaikkaisuus
on mahdollisuus

Kuntavaalit 18.4.2021

Yrittäjämyönteinen kunta tarjoaa:
• verkostoitumismahdollisuuksia
• yrityspalveluita ja -neuvontaa
• sujuvat tietoliikenneyhteydet
• joustavan joukkoliikenteen kunnan vapaaajanasutukselle
• vaikuttamismahdollisuuksia
• työtiloja ja kohtaamispaikkoja
Kaksi tyytyväistä perhokalastajaa Tornionjoella Pellossa. / Kuva: Pellon Kehitys Oy, kuvaaja Joonas Linkola
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Aikooko yrityksesi lisätä pysyvästi monipaikkaista työskentelyä?
Aikooko yrityksesi lisätä pysyvästi monipaikkaista
työskentelyä?

Aikooko yrityksesi lisätä pysyvästi monipaikkaista työskentelyä?
Heinä-Elo 30.7.-10.8/2020 (n=1034)

Heinä-Elo 30.7.-10.8/2020 (n=1034)
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En osaa
sanoa

Heinä-Elo 30.7.-10.8/2020 (n=1034)
TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ:
1 hlö (n=444)
2-4 hlöä (n=267)
5-9 hlöä (n=156)
10 hlöä tai enemmän (n=168)
YRITYKSEN TOIMIALA:
Teollisuus (n=96)
Kauppa (n=162)
Rakentaminen (n=108)
Palvelut (n=630)
ASEMA YRITYKSESSÄ:
TJ tai johdon jäsen (n=324)
Muu yrittäjä/omistaja (n=710)
ALUE (NUTS2, PKS ERIKSEEN):
Pääkaupunkiseutu (n=255)
Uusimaa (n=131)
Etelä-Suomi (n=212)
Länsi-Suomi (n=263)
Pohjois- ja Itä-Suomi (n=169)

Hieman alle kolmannes (30%) yrityksistä aikoo lisätä pysyvästi
monipaikkaista työskentelyä. Aikomus on vahvin palvelualan
yrityksissä (36%).
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En osaa sanoa

Yrittäjägallup, kierros 6/2020 elokuu
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EU:n elpymisväline tämän viikon teema

