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Lähes 2/5 ilmoittaa kilpailuesteistä –
Itä-Suomessa kolmannes 
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Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten
yleistä kilpailutilannetta toimialallanne?

% kaikista yrittäjistä

Yritysten välillä on vireä
ja tasapuolinen kilpailu

Kilpailu toimii melko
hyvin eikä sille ole
esteitä

Kilpailulle on esteitä

Kilpailu ei toimi lainkaan

En osaa sanoa
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Kilpailuneutraliteetissa 
parannettavaa
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Kotikuntani ostaa palveluja jonkun toisen kunnan
omistamalta yksiköltä

Kunnan virasto, liikelaitos tai yhtiö myy palveluja
alihintaan

Lainsäädäntö antaa kilpailijalleni yksinoikeuden tai
muun kilpailuedun

En pysty tasapäisesti kilpailemaan julkisen
sektorin omistaman yksikön kanssa

Kilpailutilanteen keskeiset heikkoudet
% yrittäjistä, jotka ilmoittivat puutteita kilpailutilanteessa
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Kunnallisten 

osakeyhtiöiden 

kilpailuetuja

• Voi myydä palveluja 

omistajakunnalle 

ilman kilpailutusta

• Käyttää verovaroin 

kustannettuja 

resursseja

• Pienemmät 

liiketoiminnan riskit ja 

tuottovaatimukset



Kriittisyys yleisintä mikroyrityksissä
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10 - 49 työntekijää

Alle 10 työntekijää

ITÄ-SUOMI

50+ työntekijää
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Alle 10 työntekijää

KAIKKI

Näkemykset kilpailutilanteesta*
% yrittäjistä eri kokoluokissa

Kilpailu toimii hyvin Kilpailutilanteessa puutteita
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*Kuviossa Toimii hyvin –kategoria sisältää vastausvaihtoehdot ”Yritysten välillä on vireä ja tasapuolinen kilpailu” ja ”Kilpailu toimii hyvin eikä sille ole esteitä. 

Kilpailutilanteessa puutteita –kategoria taas sisältää väittämät ”Kilpailulle on esteitä” ja ”Kilpailu ei toimi lainkaan”. En osaa sanoa –vastanneet on rajattu 

tarkastelun ulkopuolelle.

”Julkiset (toimijat), 

jotka rahoittavat 

toimintansa myös 

verotuloin tekevät 

pienempien yritysten 

osallistumisen 

tarjouskilpailuihin 

mahdottomiksi 

tekemällä ehdot 

pienyrityksiä 

syrjiviksi”. 

pienyrittäjä kyselyssä



Kilpailutilanteen kehitystä kuvaava 
lämpömittari ”pakkasella"

• Saldoluku, koko maa: Kilpailutilanne parantunut, % - Kilpailutilanne 

heikentynyt, %
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KILPAILUESTEET

38 % työnantajayrittäjistä 

ilmoittaa kilpailuesteistä.
38%

KILPAILUTILANTEEN KEHITYS ITÄ-

SUOMESSA

Kilpailutilanteen 

kehittymistä kuvaava 

saldoluku -38.

38%

KILPAILUESTEET ERILAISISSA 

YRITYKSISSÄ

41 % mikroyrityksistä 

raportoi kilpailuesteistä. 

Yleisin este heikko 

kilpailuneutraliteetti.

41%

KILPAILUESTEET ERILAISISSA 

YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMESSA

38 % Itä-Suomen 

mikroyrityksistä raportoi 

kilpailuesteistä.

-38

KILPAILUESTEET ITÄ-SUOMESSA

33 % Itä-Suomen 

yrittäjistä ilmoittaa 

kilpailuesteistä

33%

KILPAILUTILANTEEN KEHITYS

Kilpailutilanteen 

kehittymistä kuvaava 

saldoluku -20.

-20

Kokemukset kilpailuesteistä yleisiä



EK:n Yrittäjäpaneeli: työkalu vaikutusarviointeihin
• Suunniteltu erityisesti poliittisten päätösten ja 

lainsäädäntöhankkeiden vaikutusarviointeja varten

– Perustuu laajaan huhtikuussa 2017 toteutettuun 
yrittäjätutkimukseen

– Paneelissa mukana noin 800 yrittäjää (edustava otos 
tavoitteiltaan erilaisia yrittäjiä)

– Tässä kuvasarjassa esitetyt tulokset pohjautuvat kyselyyn, 
joka toteutettiin loppuvuodesta 2017 ja siihen vastasi 
yhteensä 318 yrittäjää (vastausprosentti 40)

• Itä-Suomen osalta vastauksia saatiin 39 yrittäjältä, joiden 
yritykset työllistävät yhteensä yli 600 työntekijää. Tulokset 
ovat luonteeltaan suuntaa-antavia.

– Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon, päätoimialan 
ja yrittäjäryhmien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden 
ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayrittäjien 
kokonaispopulaatioon

Omistamisen tavoitteiltaan erilaiset yrittäjät
% kaikista työnantajayrittäjistä
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Tutkimuksen toteutus Julkisen sektorin kilpailu, kilpailun esteet
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Lisätiedot kilpailukyselystä


