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EK:n Yrittäjäpaneeli: 
keino välittää pk-yrittäjien näkemyksiä päättäjien tietoon
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• Yrittäjäpaneeli on vaikutusarvioinnin työkalu
- Kokoaa pk-yrittäjien arvioita siitä, kuinka 

ajankohtaiset poliittiset päätökset ja 
lainsäädäntöhankkeet vaikuttavat elinkeinoelämään 

- Paneelissa mukana noin 700 yrittäjää
• edustava otos tavoitteiltaan erilaisia yrittäjiä
• koottu huhtikuussa 2016 toteutetun laajan 

yrittäjätutkimuksen pohjalta

- Tässä kuvasarjassa esitetyt tulokset pohjautuvat 
13.9.–27.9.2016 tehtyyn kyselyyn

• 337 vastausta; vastausprosentti 48

- Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon, 
päätoimialan ja oheisten yrittäjäryhmien mukaan 
laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset 
ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä 
työnantajayrittäjien kokonaispopulaatioon

Pk-yrittäjien jakautuminen yrittäjyystavoitteiden mukaan;
% kaikista työnantajayrittäjistä

EK:n Yrittäjäpaneelin vastauksia analysoitaessa on hyödynnetty kehittämäämme 
typologiaa, joka kuvaa pk-yrittäjien erilaisia tavoitteita ja motiiveja 
yritystoimintaansa kohtaan. Neljän yrittäjätyypin tunnistaminen auttaa 
täsmentämään vastausten tulkintaa ja tarkentamaan vaikutusarviointia. 
EK:n Yrittäjäpanelistit edustavat neljää yrittäjätyyppejä oheisilla %-osuuksilla.



Innovaatioseteli
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• Yksi Sipilän hallituksen Yrittäjyyspaketin toimenpide-

ehdotuksista

• Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa asiantuntijapalveluita        

5 000 euron arvosta

• Kohderyhmäksi määritelty yritykset, jotka eivät vielä ole 

innovaatiopalvelujen käyttäjiä ja jotka hakevat ensimmäistä 

kertaa innovaatiorahoitusta

• Pilotointi alkaa 3.10.2016 Tekesin toimesta.



Innovaatioseteliä koskevan 
kyselyn tulokset

EK:n Yrittäjäpaneeli 10/2016



8 % pk-yrittäjistä aikoo hyödyntää innovaatioseteliä
Yrittäjäryhmien välillä eroja aikomusten suhteen
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7 000 pk-yrittäjää aikoo hyödyntää innovaatioseteliä
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Yhteenveto ja johtopäätökset
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• Innovaatioseteliä aikoo hyödyntää 8 prosenttia työnantajayrittäjistä, mikä perusjoukkoon 
yleistettäessä tarkoittaa 7 000 yrittäjää

• Aikomukset ovat yleisimpiä ns. sitoutuja- ja säilyttäjäyrittäjien ryhmissä

- Sitoutujayrittäjät ovat yleensä voimakkaasti sitoutuneita yritykseensä ja pitävät yritystoimintaansa 
osana omaa identiteettiään

- Säilyttäjäyrittäjät ovat usein pitkän linjan yrittäjiä, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata 
kannattavan yritystoiminnan jatkuvuus seuraavalle sukupolvelle

• Tulosten perusteella innovaatiosetelin perimmäinen tavoite näyttäisi toteutuvan hyvin

- Toimii katapulttina innovaatiotoiminnalle niissä yrityksissä, joissa liiketoiminta perustuu vahvasti 
yrittäjän omaan ammattiosaamiseen eikä kehittämistoimille ole välttämättä ollut riittävästi 
resursseja tai aikaa

- Innovaatiopalveluissa usein jo aktiivisemmin mukana olevat yrittäjät näyttäisivät hyödyntävän 
innovaatiosetelin sijaan enemmän muita instrumentteja ja palveluja (esim. kehittäjäyrittäjät)



Lisätiedot

3.10.2016

www.ek.fi/pk


