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Teknologiateollisuuden 
yrittäjävaliokunta 



Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma 

•  Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan 
kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten 
parantamiseksi ja kilpailukyvyn palauttamiseksi 
Suomessa. Ohjelmassa esitetään konkreettisia 
ratkaisuja, jotta pk-yritykset voisivat vastata odotuksiin 
kasvun, uudistumisen ja työllisyyden parantamiseksi.  

  
•  Yrittäjävaliokunta edustaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä 

sekä omistajayrittäjyyttä koskevaa asiantuntemusta 
Teknologiateollisuudessa. Sen puheenjohtaja toimii 
Teknologiateollisuuden hallituksen 
varapuheenjohtajana.  

Suomeen on 
palautettava 

kilpailukykyinen              
toimintaympäristö.  

Pk-sektorin kasvua ja 
kansainvälistymistä 

on edistettävä.  



Yrittäjyysohjelman painopisteet 

Toimintaympäristö 
-  Verotus kannustamaan investointeja ja uudistumista. 
-  Palautetaan suomalaisen työn kilpailukyky. 
-  Kevennetään hallinnollista taakkaa. 
-  Turvataan yritysten rahoitus. 

Vienti ja kansainvälistyminen 
-  Tuetaan yritysten kansainvälistymistä. 
-  Nostetaan myynti- ja markkinointiosaaminen 

kansainväliselle tasolle. 

Liiketoiminnan strategia ja 
johtaminen 
-  Panostetaan tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoimintaan sekä strategiseen 
erikoistumiseen.  

Operatiivinen toiminta 
-  Parannetaan tuottavuutta ja kilpailukykyä 

investointilaman jäljiltä. 
-  Lisätään tietotekniikan hyödyntämistä 

tuotteissa ja toiminnan tehostamisessa. 



Toimintaympäristö kuntoon 

ONGELMA RATKAISU 

Kasvava sääntely kiristää yritysrahoituksen ehtoja.  
Julkisilla rahoitusinstrumenteilla ei oteta riskiä. 
 

Julkista rahoitusta on kohdistettava myös uudistaviin ja 
riskipitoisiin hankkeisiin sekä viennin käynnistämiseen.  

 

Työvoimakustannusten nousu ja jäykät työehdot ovat 
heikentäneet kilpailukykyä. 
 

Työn hintaa ei saa nostaa lähivuosien aikana ja 
tuottavuus on otettava työehtojen kehittämisen 

tavoitteeksi. 
 

Alan koulutuksen vetovoimaisuus on heikkoa.  
Koulutuksen niukat resurssit ovat säästöjen kohteena. 
 

Opetussisältöjä on uudistettava tarpeita vastaaviksi, 
yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä sekä työssä 

oppimista on lisättävä.  
 

Hallinnollinen taakka sekä viranomaisten päällekkäinen 
toiminta aiheuttavat tehottomuutta. Uudistuminen on 
hidasta. 
 

Informaation keräämistä ja hallintaa on 
yksinkertaistettava ja sähköistettävä.  

Viranomainen saa kysyä yksittäistä tietoa vain kerran. 
 

Julkiset menot ovat kasvaneet 49 %:sta 58 %:iin bkt:sta 
vuoden 2008 jälkeen. Taso on OECD-maiden korkein. 
 

Julkisten menojen osuus bkt:stä on palautettava  
vuoden 2008 tasolle. 

 
Veroratkaisut ovat olleet lyhytjänteisiä ja poukkoilevia. 
Verotuksella ei vieläkään kannusteta investoimaan 
Suomeen. 
 

Ns. Viron yritysveromalli sekä sukupolvenvaihdosten  
perintö- ja lahjaverotuksen poisto  

kannustaisivat investointeja Suomeen. 
 



 
 
 
 
 

Vienti ja kansainvälistyminen tuo kasvun 

ONGELMA RATKAISU 

Pk-yrityksillä ei ole valmiuksia eikä riittävää tukea 
kansainvälistymiseen. 
 

Pk-yritysten on kehitettävä omia vientituotteita ja 
vähennettävä riippuvuuttaan päähankkijoista. 

 

Julkinen kansainvälistymisrahoitus ja –palvelut  ovat 
uhattuina.  
 

Viennin rahoitus on turvattava. Pk-palveluja ja 
rahoitusinstrumentteja on kehitettävä vastaamaan 

yritysten tarpeita ja niiden tunnettuutta on parannettava. 
 

Kansainvälisen markkinoinnin ja myynnin koulutus ovat 
täysin riittämättömiä, eikä niitä arvosteta etenkään 
tekniikan alojen opinnoissa. 
 

Myynti- ja markkinointitaitojen on kuuluttava opetukseen 
kaikilla koulutusasteilla. Yhteistyötä oppilaitosten, 

yritysten ja ulkomaisten osaajien kanssa on 
syvennettävä. 

 
Pk-yrityksillä on heikko osaaminen innovaatioiden 
suojaamisesta esim. patentilla tai mallisuojalla.  
 

Pk-yritysten IPR-osaamista ja  
IPR-järjestelmän strategista hyödyntämistä  

on parannettava. 
 



Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi 

ONGELMA RATKAISU 

Tuottavuuskehitys ja kilpailukyky ovat rapautuneet 
tuotantokoneiston ikääntyessä. 
 

Yritykset investoivat, kun kannustimet saadaan kuntoon 
(verotus ja rahoitus). 

 
Liiketoimintaosaamisessa on puutteita 
ansaintalogiikassa,  talouden hallinnassa sekä 
johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssä. 
 

Kehitetään ja otetaan käyttöön uusia 
liiketoimintakonsepteja ja johtamisjärjestelmiä. 

Hallituksiin monipuolista osaamista. 
 

Laadun ja prosessien kehittämisessä on heikkouksia 
verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. 
 

Pk-yritysten on panostettava t&k&i-toimintaan ja  
omien tuotteiden kaupallistamiseen. 

 
Hyödynnetään tietotekniikan kasvavat mahdollisuudet 

tuotteissa ja palveluissa. 
 

Käynnistetään teollisen internetin ohjelma, jossa 
painopisteenä ovat pk-yritykset yli toimialarajojen. 

 
Yrityksillä ei ole tarpeeksi hankintaosaamista. 
Hankintakoulutus on vähäistä eikä vastaa yritysten 
tarpeita. 
 

Hankintaosaaminen on sisällyttävä opetukseen ja  
sitä on kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa. 
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