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Taustaa (1/3): Selvityksen toteuttaminen ja tavoitteet 

• EK:n yrityskyselyissä vuosina 2009-2011 on havaittu pk-yritysten 
kansainvälistymisaktiivisuuden voimistumista 

 
• Tuorein selvitys helmikuun lopussa, jonka tavoitteina oli: 

1. Arvioida ulkomaankauppaa tekevien yritysten lukumäärää ja sen 
kehittymistä  

2. Tarkastella ulkomaankaupan suuntautumista ja 
3. Kartoittaa pk-yritysten kansainvälistymispalvelutarpeita 
 

•  Kyselyyn vastasi 480 yritysjohtajaa 
• Aineiston analysoinnissa käytettiin yrityskoon mukaan laskettuja 

korotettuja painokertoimia, joilla vastaukset on yleistetty koskemaan 
kaikkia pk-työnantajayrityksiä 

PK-asiat 



4.4.2012 

3 

Taustaa (2/3): Vientiyritysten lukumäärä on tilastojen 
mukaan kasvussa 
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• Vientiyritysten lukumäärän kehittyminen 2004-2010: 

Lähde: Tullihallitus 

PK-asiat 
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Taustaa (3/3): Valtaosa viennistä pienimuotoista, kansainvälistymisen 
alkuvaiheessa olevia pienyrityksiä tullut lisää 
• Vientiyritysten lukumäärä viennin arvon mukaisissa kokoluokissa (viennin 

arvo/viejä, 1000 euroina): 
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Lähde: Tullihallitus 
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Tulokset (1/3): Suomessa on nyt jo noin 25 000 kansainvälisesti 
toimivaa pk-yritystä ja lähes 19 000 vientiyritystä 
• Vientiä ja/tai tuontia harjoittavien pk-yritysten lukumäärät 2012*: 
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% -osuus työllistävistä pk-yrityksistä (pl. Yksinyrittäjät) 

Yht. 11 270 yritystä 

Yht. 7 540 yritystä 

Yht. 6 330 yritystä 

Lähde: EK:n yrityskysely, Helmikuu 2012, *Tulokset ovat suuntaa-antavia ja sisältävät 
vientiä ja/tai tuontia tekevät pk-työnantajayritykset 
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Tulokset (2/3): Puolet teollisuusyrityksistä käy 
ulkomaankauppaa 
• Ulkomaankaupan yleisyys eri kokoluokan yrityksissä ja eri toimialoilla (% vastaajista): 
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Lähde: EK:n yrityskysely, Helmikuu 2012 
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Tulokset (3/3): EU:n ulkopuolista kauppaa 15 000 pk-yrityksellä 
• Yleisimmät EU:n ulkopuolisen kaupan muodot (% ulkomaankauppaa tekevistä 

yrityksistä)*: 
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  Yht. 10 260 yritystä 

Yht. 7 530 yritystä 

Yht. 6 380 yritystä 

Yht. 980 yritystä 

Lähde: EK:n yrityskysely, Helmikuu 2012, *Tulokset ovat suuntaa-antavia ja sisältävät vientiä 
ja/tai tuontia tekevät pk-työnantajayritykset 

PK-asiat 
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Yhteenveto ja johtopäätökset (1/2) 

• Pk-yritysten kansainvälistymisaikomukset toteutuvat nyt 
käytännössä 
– EK:n suuntaa-antavan arvion perusteella noin 25 000 pk-työnantajayritystä 

käy ulkomaankauppaa ja 19 000 harjoittaa vientiä 
– Esim. vientiyritysten lukumäärä on EK:n kyselyaineistoissa noussut vuodesta 

2008 arviolta noin 2 000 – 4 000 yrityksellä 

• EU:n ulkopuolisen kaupan merkitys on kasvussa 
– EU-alueen ulkopuolisen viennin arvo jo lähes 45 % kokonaisviennistä 
– EU:n ulkopuolista kauppaa käy noin 15 000 työnantajayritystä 
– Erityisesti Venäjä kiinnostaa pk-yrityksiä 

• Yritykset toivovat nykyistä tehokkaampaa ja 
yksinkertaisempaa yrityspalvelujärjestelmää 
– Nykyinen palvelujärjestelmä vastaa heikosti lisääntyneeseen tarpeeseen 
– Yrityksissä kannatetaan järjestelmän yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista 

sekä palveluntuotannon parempaa koordinaatiota ja viestintään 
panostamista 

PK-asiat 
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Yhteenveto ja johtopäätökset (2/2) 
• Team Finland -verkostolta odotetaan konkreettisia ratkaisuja palvelujen 

asiakaslähtöisyyden kehittämiseen ja niiden löytämisen helpottamiseen 
– Palveluorganisaatioiden on tehostettava ja tiivistettävä yhteistyötään (ml. 

ministeriöiden välinen työnjako) 
– Yhden kontaktin kautta ohjaus eri palvelujen pariin ja opastusta palvelujen sisällöstä 
– Erilaisen ”profiilin” omaavat yritykset tarvitsevat niille räätälöityjä yritys-, innovaatio- ja 

kauppapoliittisia edistämistoimia 
• Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn on kiinnitettävä huomiota 

– Uhkana on yritystoimintojen siirtyminen verotukseltaan kilpailukykyisempiin ja 
tuotantokustannuksiltaan edullisempiin maihin  
• EK:n toimintaympäristökyselyyn vastanneista teollisuusyrityksistä peräti viidennes harkitsee 

toimintojen siirtämistä pois Suomesta 

• Patoutuneet investointiaikomukset on saatava liikkeelle 
– Stadighin ja Elorannan työryhmien ehdotuksia on pystyttävä toteuttamaan: 

• Mm. edullisen rahoituksen saatavuuden turvaaminen eri tarpeisiin sekä kasvua ja työllisyyttä 
tukevien verokannusteiden käyttöönottaminen 

 Pk-yritysten tarpeisiin on nyt kiinnitettävä erityistä huomiota, että 
lisääntynyt kansainvälistymisaktiivisuus saadaan hyödynnettyä, 
vaihtotase ylijäämäiseksi ja työllisyyskehitykseen vauhtia 
 

  PK-asiat 
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