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Suomeen on
palautettava
kilpailukykyinen
toimintaympäristö.
Pk-sektorin kasvua ja
kansainvälistymistä on
edistettävä.
Yritysten on uudistuttava.

Yrittäjyysohjelman
painopisteet

Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten parantamiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi Suomessa. Ohjelmassa esitetään
konkreettisia ratkaisuja, jotta pk-yritykset voisivat
vastata odotuksiin kasvun, uudistumisen ja työllisyyden parantamiseksi.

VIENTI JA KANSAINVÄLISTYMINEN

Yrittäjävaliokunta edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa
asiantuntemusta Teknologiateollisuudessa. Sen
puheenjohtaja toimii Teknologiateollisuuden hallituksen varapuheenjohtajana.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
•
•
•
•

Turvataan yritysten rahoitus.
Palautetaan suomalaisen työn kilpailukyky.
Parannetaan osaajien saatavuutta.
Uudistetaan verotus kannustamaan investointeihin
Suomessa.
• Kevennetään hallinnollista taakkaa.
• Tervehdytetään julkinen sektori.

• Tuetaan yritysten kansainvälistymistä.
• Nostetaan myynti- ja markkinointiosaaminen
kansainväliselle tasolle.

LIIKETOIMINNAN STRATEGIA JA JOHTAMINEN
• Panostetaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatio
toimintaan sekä strategiseen erikoistumiseen.

OPERATIIVINEN TOIMINTA
• Parannetaan tuottavuutta ja kilpailukykyä investointilaman jäljiltä.
• Lisätään tietotekniikan hyödyntämistä tuotteissa ja
toiminnan tehostamisessa.

LISÄTIETOJA
Eeva-Liisa Inkeroinen, varatoimitusjohtaja
puh. 0400 894 220
eeva-liisa.inkeroinen@teknologiateollisuus.fi
www.teknologiateollisuus.fi

Yritysten toimintaympäristö kuntoon
ONGELMA
Julkiset rahoitusinstrumentit eivät ole riittävän joustavia
hyväksymään pk-yritysten riskejä.
Monet tes-määräykset ovat jäykkiä. Vapaus ja valmiudet
sopia asioista yksityiskohtaisesti yrityksissä eivät ole riittäviä.
Suomi on lakkoherkkä maa.
Osaavan työvoiman saatavuudessa on haasteita erityisesti
pienillä paikkakunnilla sekä alihankintayrityksissä.

RATKAISU
Rahoitusinstrumenteissa tulee varmistaa uudistavien
investointien rahoituksen saatavuus ja korkeampi riskitaso.
Vientialojen tulee määrittää palkankorotusvara ja
tuottavuutta on parannettava myös työehtoja uudistamalla.
Aitoa paikallisen sopimisen kulttuuria tarvitaan.
Työrauha on varmistettava työpaikoilla ja yhteiskunnassa
lailla.
Koulutuksen on tuettava yrityselämän osaamistarpeita.
Oppisopimuskoulutuksen palkkamallia on kehitettävä
osaamisperusteiseksi.

Opintonsa aloittaneista vain osa suorittaa opintonsa
valmistumiseen saakka.

Toisen ja kolmannen asteen oppilaitosten on panostettava
kummiyritystoimintaan ja oppilaat on saatava tutustumaan
työelämän mahdollisuuksiin. Oppilaitosten rahoituksen on
kannustettava valmistumiseen ja työllistymiseen.

Yrityksillä ja omistajilla ei ole todellista verotuksellista
kannustinta investoida Suomeen pitkäjänteisesti.

Otetaan käyttöön yritysverotuksen malli, joka kannustaa
investoimaan Suomessa.

Julkishallinto on siiloutunut eikä jaa keskenään tietoa. Tieto
ja sen keruu on pirstaloitunutta ja päällekkäisyyksiä on liikaa.
Lupaprosessit ovat byrokraattisia ja vaativia, luvan saanti
kestää kauan.
Suomen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen on
vaikeuksissa. Näköpiirissä olevalla kasvulla ei kyetä
rahoittamaan julkisia menoja.

Varmistetaan, että viranomaiset eivät kysy yksittäistä tietoa
kuin kerran. Sähköistetään julkiset palvelut.
Lupaprosesseja on selkeytettävä ja yksinkertaistettava.
Kootaan palvelut yhden kontaktin taakse.
Julkisen sektorin uudistusten läpivienti on varmistettava,
jotta julkinen talous saadaan kestävälle pohjalle. Leikkausten
kohdentamisella ei saa vaarantaa kasvun edellytyksiä.

Vienti ja kansainvälistyminen tuo kasvun
ONGELMA
Pk-yrityksillä on heikot valmiudet kansainvälistyä. Niillä on
puutteita osaamisessa ja riskinottokyvyssä.
Kansainvälistymispalveluiden hinta, laatu ja saatavuus
vaihtelevat.

RATKAISU
Team Finlandin palveluiden saatavuus ja laatu on
varmistettava. Lisäämällä yritysohjausta varmistetaan, että
kv-palvelut vastaavat myös pk-yritysten tarpeita.
Digitaalisten palveluiden kehittämistä on nopeutettava.

Pk-yrityksillä on haasteita kv-rahoituksen järjestämisessä.

Pk-yritysten viennin rahoitukseen on luotava uusia ratkaisuja.

Kansainvälinen verotus uudistuu voimakkaasti. Riski
kaksinkertaiseen verotukseen ja hallinnollisen taakan
lisääntymiseen kasvaa.

Uudistusten täytäntöönpanossa on huomioitava yritysten
edut. Pk-yritysten osaamista kansainvälisen verotuksen osalta
on parannettava.

Yritysten on vaikea saada referenssitilauksia kotimaasta.

Julkiset hankinnat tukevat innovatiivisten tuotteiden vientiä,
innovatiiviset julkiset hankinnat 5 prosenttiin kaikista
hankinnoista.

Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi
ONGELMA

RATKAISU

Pk-sektorin liiketoiminta- ja johtamisosaamisessa
on puutteita.

Liiketoimintakonsepteja ja johtamisjärjestelmiä on kehitettävä. Hallituksiin on saatava monipuolista osaamista.

Pessimismiin ei saa vajota – keskimäärin maailman talous
kasvaa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia syntyy.

Pk-yritysten on panostettava rohkeasti kansainvälistymiseen
ja kehitettävä toimivia palvelukonsepteja sekä innovatiivisia
tuotteita.

Tuottavuuskehitys ja kilpailukyky rapautuvat
tuotantokoneiston ikääntyessä.
Suomalainen laadun ja prosessien kehittäminen on jäänyt
jälkeen keskeisistä kilpailijamaista.

Yritykset investoivat Suomeen, kun kannustimet saadaan
kuntoon.
Julkinen rahoitus on suunnattava teollisuuden kilpailukyvyn
kehittämiseen.

Tuotteiden jalostusarvoa on nostettava ja uusia innovatiivisia
tuotteita on kehitettävä.

Teollinen internet ja ICT ovat Suomelle mahdollisuus. Kannustetaan pk-yrityksiä mukaan Tekesin ja muiden toimijoiden
teollisen internetin ohjelmiin.

Hankintaosaaminen on suomalaisyrityksissä luultua heikompaa, vaikka hankintojen osuus yritysten liikevaihdosta on
keskimäärin puolet, tuotantoyrityksillä jopa 80 prosenttia.

Hankintatoimen opetusta on lisättävä niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissakin. Opetuksen sisältö on
suunniteltava yhteistyössä yritysten kanssa.

