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*Kasvuhakuisina yrityksinä kuviossa ne, joiden liikevaihdon kasvutavoite on vähintään 10 % vuodessa. Tarkastelussa olevat taustamuuttujat on 

poimittu EK:n jäsentietorekisteristä ja Yrittäjäpaneelille kohdistetuista kyselyistä.



Luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä
edistäviä päätöksiä (1/2)

9.9.2019 Jari Huovinen4

46

29

25

SYKSY 2017:
Luottamus Sipilän hallituksen kykyyn tehdä 

työllisyyttä edistäviä päätöksiä
% yrittäjistä

Heikko tai erittäin heikko Ei heikko eikä vahva Vahva tai erittäin vahva

81

15

4

SYKSY 2019:
Luottamus Rinteen hallituksen kykyyn tehdä 

työllisyyttä edistäviä päätöksiä
% yrittäjistä

Heikko tai erittäin heikko Ei heikko eikä vahva Vahva tai erittäin vahva



Luottamus hallituksen kykyyn tehdä 
työllisyyttä edistäviä päätöksiä (2/2)

79

83

86

83

80

80

79

93

81

16

14

14

13

16

17

13

7

15

5

3

4

4

3

8

4

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Aseman säilyttäminen

Kasvu

KASVUSTRATEGIA*

50 tai enemmän

10 - 49 työntekijää

Alle 10 työntekijää

YRITYSKOKO

Palvelut

Rakentaminen

Teollisuus

TOIMIALA

KAIKKI

Luottamus maamme hallituksen kykyyn 
tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä

% yrittäjistä

Heikko tai erittäin heikko Ei heikko eikä vahva Vahva tai erittäin vahva

9.9.2019Jari Huovinen 5

*Kasvuhakuisina yrityksinä kuviossa ne, joiden liikevaihdon kasvutavoite on vähintään 10 % vuodessa. Tarkastelussa olevat taustamuuttujat on 

poimittu EK:n jäsentietorekisteristä ja Yrittäjäpaneelille kohdistetuista kyselyistä.



Arviot työllisyystavoitteen 
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Kuinka arvioit maamme hallituksen mahdollisuuksia saavuttaa 
työllisyystavoitteensa eli 60 000 uutta työpaikkaa?
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Saavuttaa varmasti Saavuttaa ehkä Ei saavuta
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*Kasvuhakuisina yrityksinä kuviossa ne, joiden liikevaihdon kasvutavoite on vähintään 10 % vuodessa. Tarkastelussa olevat taustamuuttujat on 

poimittu EK:n jäsentietorekisteristä ja Yrittäjäpaneelille kohdistetuista kyselyistä.



Hallituksen yrittäjämyönteisyys (1/2)
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Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa mielestäsi parhaiten 
maamme hallituksen tavoitteita ja toimintaa?
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Hallituksen yrittäjämyönteisyys (2/2)
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*Kasvuhakuisina yrityksinä kuviossa ne, joiden liikevaihdon kasvutavoite on vähintään 10 % vuodessa. Tarkastelussa olevat taustamuuttujat on 

poimittu EK:n jäsentietorekisteristä ja Yrittäjäpaneelille kohdistetuista kyselyistä.
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Antti Rinteen yrittäjäystävällisyydestä 

vielä vähän tietoa. Puhuu kyllä pk-

yritysten puolesta, saas nähdä miten 

sitten teot.

Yrittäjä teollisuudesta



Suuri osa nykyisestä hallituksesta on 

aina ollut "toisen lompakolla" niin heillä 

ei ole mitään hajua siitä mitä tarvitaan 

hyvän yrittäjäympäristön 

rakentamiseen. Suuri osa työllistävistä 

yrityksistä ovat pieniä ja keskisuuria. 

Kuitenkaan yrittäjyyttä kannustavia 

toimenpiteitä ei juurikaan mietitä 

pitkällä tähtäimellä lainkaan. Ei ole 

työntekijöitä jos ei ole yrityksiä. Jos 

kaikki oltaisiin Valtion leivissä, niin 

mistä tulisi verotulot?

Yrittäjä palvelualalta



Hallitus voi ainoastaan luoda puitteet 

että työpaikkojen syntymiselle on 

edellytyksiä. Tällä hetkellä tuo 

hallituksen toiminta ei valitettavasti tue 

tätä millään tavalla.

Yrittäjä teollisuudesta



Tutkimuksesta

• EK:n Yrittäjäpaneeli on suunniteltu erityisesti poliittisten päätösten ja 
lainsäädäntöhankkeiden vaikutusarviointeja varten

– Perustuu laajaan huhtikuussa 2016 toteutettuun yrittäjätutkimukseen

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

– Tässä kuvasarjassa esitetyt tulokset pohjautuvat kyselyyn, joka toteutettiin elo-
syyskuussa 2019, jonka aikana 411 yrittäjää vastasi kyselyyn (vastausprosentti 
51)

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

– Kuvasarjassa esitetyt tulokset ovat suuntaa-antavia
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