
Pohjoismaissa eli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa on tehty tutkimus 
standardien vaikutuksesta Pohjoismaiden talouteen (The Influence of Standards on the 
Nordic Economies, Menon-Publication No. 31/2018). Yhteispohjoismaisen ryhmän 
toteuttamassa tutkimuksessa analysointiin sekä makro- että yritystasolla, miten standardien 
käytön lisääminen vaikutti Pohjoismaiden taloudelliseen kehitykseen. Tutkimukseen osallistui 
yhteensä 1 179 standardeja jo työssään käyttävää pohjoismaista yritystä kahdeksalta 
toimialalta. Tutkimus toteutettiin vuoden 2017 aikana. 

Standardisointi on avain toimivaan ja kestävään yhteiskuntaan sekä 
talouskasvun lisäämiseen. Se on myös tae laadusta ja tapa ansaita 
kuluttajien luottamus.

Standardit ovat yrityksille ja organisaatioille yhteistä tietoa hyvistä käytännöistä. Eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä laaditut standardit ovat tehokas tapa levittää ja soveltaa 
tietoa ja sitä kautta edistää taloutta. 

Standardisointi on osaltaan kasvattanut työn tuottavuutta kaikissa Pohjoismaissa. 
Standardit ovat pieniä parannuksia, mutta laajasti käytettynä niiden vaikutus on tehokas. 
Tutkimus osoittikin, että standardikannan kaksinkertaistaminen kasvatti työn tuottavuutta 
10,5 % ja että standardisointi selittää keskimäärin 0,7 % vuosikasvun työn tuottavuudessa. 
Tämä viittaa siihen, että standardisointi on sidoksissa jopa 39 % työn tuottavuuden kasvuun 
ja 28 % BKT:n kasvuun Pohjoismaissa tarkastelujaksolla 1976–2014. Vaikka standardit ovat 
olennainen osa tätä kasvua, ne ovat vain yksi talouden osa, minkä takia tuloksia tulee pitää ylärajana.

 

Standardit tarjoavat pohjoismaisille yrityksille suoremman tien ulko-
maisille markkinoille ja mahdollisuuden kasvattaa myyntiä. Standardit 
ovat myös hyvä keino edistää innovaatioiden pääsyä markkinoille. 

POHJOISMAINEN TUTKIMUS: 

STANDARDIT LUOVAT KASVUA 
JA AUTTAVAT YRITYKSIÄ MENESTYMÄÄN

Tutkimus vahvisti, että standardit ovat 
pohjoismaisille yrityksille tärkeä tapa paran-
taa myyntiä ja markkinoille pääsyä. Tutki-
mukseen kuuluva yrityskysely osoitti myös, 
että standardien noudattaminen on pohjois-
maisille yrityksille tärkeää. Yrityksille 
tärkeimmät syyt käyttää standardeja olivat 
markkinoille pääsyn helpottaminen (34 % 
vastaajista), tuotteen tai palvelun laadun 
parantaminen (32 % vastaajista) ja riskien 
pienentäminen (26 % vastaajista). Standar-
dien tuomat hyödyt olivat samankaltaisia 
yrityksen toimintamaasta riippumatta. 
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Standardit auttavat yrityksiä pysymään teknologisen kehityksen tahdissa ja 
ennakoimaan tulevaa kehitystä. Standardeilla on myös tärkeä rooli tehokkuuden 
ja laadun parantamisessa sekä asiakkaiden luottamuksen kasvattamisessa.

-

Jopa 85 % vastaajista on samaa mieltä siitä, että standardit 
kasvattavat asiakkaiden luottamusta yritykseen. Kolmannes yrityksistä 
kertoi myös, että standardit parantavat niiden tuotteiden ja palveluiden 
laatua ja yksinkertaistavat viestintää toimittajan ja asiakkaan välillä. 
Vientiyrityksistä 69 % on lisäksi sitä mieltä, että standardit 
yksinkertaistavat tuotteiden ja palveluiden vientiä. Standardit 
vaikuttavat helpottavan vientiä yhtä paljon sekä pienissä että suurissa 
vientiyrityksissä. 

Kuudesosa vastaajista tähdensi, että standardit ovat hyvä tapa seurata 
teknistä kehitystä. Tulos koski kaikkia toimialoja, mutta sitä pidettiin 
erityisen tärkeänä seuraavilla toimialoilla: kalatalous (73 %), ICT (67 %) 
sekä kauppa (65 %). 

Suurin osa standardeja ostavista yrityksistä (87 %) pitää standardisoin-
tia tärkeänä osa tulevaisuuden toiminnan suunnittelua. Kolme neljästä 
yrityksestä (73 %) kokee myös, että standardien hyödyt ovat suurem-
mat kuin niiden kulut, ja 18 % kokee, että hyödyt ovat yhtä suuret kuin 
kulut. Yleisesti ottaen havaittiin, että mitä suurempi yritys, sitä todennä-
köisemmin se arvioi standardien käyttämisen hyödyt niiden aiheuttamia 
kuluja suuremmiksi.

helpottaa pääsyä 
ulkomaisille markkinoille

parantaa tuotteiden 
ja palveluiden laatua

hallita 
riskejä

34 %

32 %

26 %

YRITYSTEN TÄRKEIN 
SYY KÄYTTÄÄ 
STANDARDEJA

vastaajista piti 
standardisointia 
tärkeänä osana tulevia 
toimintasuunnitelmiaan87 %

vientiyrityksistä 
on sitä mieltä, 
että standardit 
yksinkertaistavat 
tuotteiden ja 
palveluiden 
vientiä

69 % 85 %

PÄÄSY 
MARKKINOILLE

LUOTTAMUKSEN 
ANSAITSEMINEN

YMPÄRISTÖ-
VAIKUTUKSET

MÄÄRÄYSTEN 
NOUDATTAMINEN

vastaajista sanoi, 
että standardien 
noudattaminen 
pienensi 
yrityksen 
ympäristö-
vaikutusta

50 %
vastaajista 
ilmoitti, että 
standardit 
auttavat yritystä 
toimimaan 
säännösten 
mukaisesti

84 %

vastaajista koki, että 
standardien hyödyt 
ovat suuremmat 
kuin niiden kulut73 %

vastaajista 
on samaa 
mieltä siitä, 
että standardit 
kasvattavat 
asiakkaiden 
luottamusta 
yritykseen




