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Suomen Yrittäjät



Maksutonta, osaavaa ja 
luottamuksellista neuvontaa 
koronakriisissä yhteisen 
verkoston voimin.

Yritysneuvojille tehdyn kyselyn tulokset 
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/miten_yritysten_koronatuet_o
nnistuivat_092020.pdf

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/miten_yritysten_koronatuet_onnistuivat_092020.pdf


Koronatartuntojen määrä kääntymässä taas laskuun?

Suomen tilanne 12.12.

Tilanne Euroopassa.



Konkurssien kasvua on toistaiseksi padottu



• Suomi sijaluku on edelleen 11. (Ruotsi 8. ja Tanska 10.)
• Suomi koko vertailun 1. makrotalouden vakaudessa ja instituutioissa.
• Markkinoiden koossa Suomi on sijalla 60. (2018 61.)
• Työmarkkinoilla Suomen sijoitus 17. 2018 sija oli 19. (Tanska 3. ja Ruotsi 22.)

• Irtisanomiskuluissa Suomen sijoitus 30. (2018 Suomen sija oli 32.)
• Palkkaus- ja irtisanomiskäytännöissä Suomen sijoitus 97. (2018 101.)
• Palkanmuodostuksen joustavuudessa Suomen sijoitus 139. (2018 138.)
• Työntekijöiden oikeuksissa Suomen sijoitus 6. (2018 1.)
• Ulkomaisen työvoiman palkkaamisen helppoudessa Suomen sijoitus 89. (2018 80.)
• Työvoiman sisäisessä liikkuvuudessa Suomen sijoitus 109. (2018 115.)

• Pk-yritysten rahoituksessa Suomi on sijalla 1. (2018 3.)

Kilpailukykyvertailu (WEF) on päivittynyt



OECD suosittelee politiikkamuutoksia

• Pitää olla valmius elvyttää, jos talouden elpyminen viivästyy.
• Kun elpyminen alkaa, pitää leikata menoja, mm. yritystukia, nostaa alv:tä ja 

kiristää kiinteistöveroja.
• Pitää toteuttaa sote-uudistus säästötavoitteiden kera.
• Pitää ottaa käyttöön yleinen ansioturva, joka koskee kaikkia.
• Pitää lisätä kilpailua liikenteessä, energiassa ja kaupassa.
• Pitää lisätä paikallista sopimista ja poistaa sopimisen kiellot.
• Pitää poistaa eläkeputki ja lisätä jatkuvaa koulutusta.
• Pitää vähentää kotihoidontukea ja helpottaa pääsyä varhaiskasvatukseen.



Aluekehittämisen elvytysvälineet ja niiden 
roolit

Pitkäjänteistä kasvua ja uudistumista
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 
(Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma)

Suomen maaseudun kehittämisohjelma, CAP-
suunnitelma 2021-2027 

Takaisin kasvun uralle

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF)

Nopeat toimet taantuman torjumiseksi

ALKE-elvytyspaketti ReactEU 2021-2023 Maaseuturahaston 
lisärahoitus 2021-2022
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• BF:n ja Elyjen kehittämistuet nopeasti 
liikkeelle

• Yksinyrittäjätuki (1. kierros). Toinen 
kierros valmistelussa. 

• Yrittäjän työttömyysturva.
• Kustannustuki I ja II. Kolmonen jo 

valmistelussa. 
• Konkurssilain väliaikaiset muutokset.
• Runsaasti eri toimijoiden toimesta 

yrittäjien auttamista. 
• Alueesi Korona-aputoimijoiden työ ollut 

erityisen merkityksellistä. 
• Kiitos! 

Vuoden 2020 summaus



Yritysneuvojien kysely: Yksinyrittäjän tuen ja osin myös muiden tukien hakeminen
on ollut odotettua vähäisempää. Minkä koet olevan tähän syynä? Valitse 1-3 
tärkeintä.

Vastaajien määrä: 283, valittujen vastausten lukumäärä: 684
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Yrittäjät eivät tienneet tuesta.

Yrittäjät luulivat, että tuki ei koske häntä.

Hakeminen oli liian vaikeaa.

Yrittäjät kokivat tuen negatiivisesti leimaavana.

Myynti ei laskenut vaadittua 30 %.

Päätoimisia yrittäjiä on oletettua vähemmän.

Joku muu syy, mikä?

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
• liikevaihtovaatimukset
• tunnuslukujen saattaminen virkamiesten 

tietoon
• koronaa edeltäneet vaikeudet ja haasteet 

todentaa myynnin laskua
• tuen pieni määrä (suhteessa esim. 

hakemisen vaivaan tai omaan taloudelliseen 
puskuriin)

• hyväksyttävien kulujen määrä, tahto pärjätä 
itse, yrityksen kannattamattomuus

• aikaisemmat huonot kokemukset
• tukiviidakon sekavuus
• pelko takaisinmaksusta
• osa-aikainen ulkopuolisen työllistäminen
• muut mahdolliset tuet
• kesken prosessin muuttuneet kriteerit
• viive koronan vaikutuksessa
• Toimialarajaukset
• digivalmiudet hakemiseen
• palkkatyöhön hakeutuminen tai toiminnan 

jäädyttäminen
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