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Pk-yritysbarometri:  

Suhdanne jatkuu hyvänä, työvoiman saatavuus jo ongelma 

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset jatkuvat edelleen hyvinä, sillä niistä 43 
prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Syksyllä suhdan-
teiden paranemista odotti 47 prosenttia pk-yrityksistä. Suhdanteen heikkenemistä odotti nyt 
vain kahdeksan prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä. 

Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-
yritysbarometrista, joka julkaistiin 15. helmikuuta. 

– Kaksi kolmasosaa uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä yritys-
joukko on Suomen talouden ja työllisyyden selkäranka, joten niiden näkymät kertovat paljon 
myös yleisestä talouden kehityksestä. Barometri lupaa hyvän suhdannetilanteen jatkuvan, elin-
keinoministeri Mika Lintilä toteaa. 

– Suhdannenäkymät ovat hyvällä tasolla, mutta kasvu vaimenee. Tulevaisuuden kasvun var-
mistamiseksi pk-yritysten toimintaedellytyksistä pitää huolehtia, ekonomisti Petri Malinen Suo-
men Yrittäjistä sanoo.  

Osaavan työvoiman saatavuuden eteen tehdään töitä 

Yli puolet yrityksistä kokee osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan jossain määrin kasvua. 
Yhteensä 14 prosenttia pitää tätä merkittävänä kasvun esteenä. Osuus on kasvanut selkeästi 
vuoden takaisesta. 

– Barometristä nousee esiin yksi erittäin vakava huoli: työvoiman saatavuus estää tai rajoittaa 
kasvua jo yli puolella yrityksistä. Osuus on kasvanut selkeästi vuoden takaisesta. Tämä on vah-
va viesti koulutusjärjestelmän uudistamisen ja työmarkkinareformien puolesta, Suomen Yrittä-
jien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

– Noususuhdanteessa on syytä kiinnittää huomiota myös mahdollisiin kasvun pullonkauloihin. 
Työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaanto sekä osaavan työvoiman saanti 
ovat hallituksessakin tunnistettuja ongelmia, joiden eteen tehdään töitä. Yhtä hopealuotia ei ole 
olemassa, vaan tarvitsemme laajasti työnvoiman liikkumiseen, osaamiseen, työkykyyn ja kan-
nustinloukkuihin liittyviä ratkaisuja, ministeri Lintilä vastaa.  

Kannattavuusodotukset ja odotukset henkilöstömäärän kasvun suhteen ovat pk-yrityksissä lie-
västi piristyneet samaan aikaan, kun talouskasvu on jatkunut. Parantunut suhdannetilanne nä-
kyy myös pk-yritysten sopeuttamistarpeen vähentymisenä.  
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Menestystä haetaan kansainvälistymisestä ja uusista teknologioista 

Yhteensä jo 22 prosentilla pk-yrityksistä on liiketoimintaa ulkomailla. Voimakkaasti kasvuhakui-
sista yrityksistä jopa 50 prosenttia hakee kasvua ulkomailta. Viimeisen vuoden aikana jopa 76 
prosenttia pk-yrityksistä on investoinut koneisiin, ohjelmistoihin tai tietotekniikkaan. Henkilöstö-
ään on kouluttanut noin 60 prosenttia. 

Viidennes pk-yrityksistä on ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja ja neljännes uutta tekniik-
kaa. Pk-yrityksiltä kysyttiin myös ensimmäistä kertaa tekoälyn käytöstä. Tekoälyä jossakin 
muodossa hyödynsi noin kuusi prosenttia vastaajista, minkä lisäksi yli neljännes vastaajista ker-
toi tutkivansa tai pilotoivansa tekoälyn hyödyntämistä. 

– Yritysten uusiutuminen on tärkeää kasvun ja tuottavuuden näkökulmasta. Onkin ilahduttavaa 
huomata, että pk-yritykset ovat lähteneet rohkeasti uusiutumisen tielle. Voimakkaasti kasvuha-
kuisissa pk-yrityksissä uusiutuminen on erityisen vahvaa, kertoo ministeri Lintilä. 

Voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä 84 prosenttia arvioi, että suhdannetilanne oman liike-
toiminnan kannalta paranee seuraavan vuoden aikana. Voimakasta kasvua hakee 10 prosenttia 
ja kasvua mahdollisuuksien mukaan 37 prosenttia pk-yrityksistä. Voimakkaasti kasvuhakuisten 
yritysten vastauksia on analysoitu tarkemmin nyt julkaistavassa työ- ja elinkeinoministeriön 
Voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset -julkaisussa. 

Yritykset hakevat rahoitusta kasvu- ja kehityshankkeisiin 

Neljännes pk-yrityksistä aikoo hakea rahoitusta tulevan vuoden aikana, osuus on kasvanut vii-
me syksystä. Finnveran mukaan taustalla näkyy talouskasvu ja oletus kasvun jatkumisesta se-
kä siitä seuraava investointiaktiviteetin lisääntyminen. Jo yli puolet ulkoisen rahoituksen lisäystä 
suunnittelevista aikoo hakea sitä kone- ja laiteinvestointeihin. Aikomukset ovat lisääntyneet sel-
västi edellisestä barometristä. Yrityksen kasvu ja kehittämishankkeet ovat myös merkittäviä syi-
tä hakea rahoitusta. 

– Tämä näkyy myös Finnveran rahoituksessa, kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten osuus 
rahoituksesta jatkoi kasvuaan viime vuonna. Positiivista on myös se, että kasvavien ja kansain-
välistyvien yritysten investointiaktiivisuus osoittaa myönteisiä merkkejä. Kyselyn mukaan rahoi-
tuksen saatavuutta ei myöskään pidetä enää yhtä suurena ongelmana kuin aiemmin. Tämä on 
tärkeää, jotta kehityshankkeita uskalletaan viedä eteenpäin, sanoo liiketoimintajohtaja Katja 
Keitaanniemi Finnverasta. 

Näkemykset rahoituksen saatavuudesta ovat normalisoituneet. Pankkikeskeisyys on pk-
yritysten rahoituksessa edelleen yleistä, ja Finnveran rooli pankkirahoituksen täydentäjänä on 
säilynyt lähes ennallaan. Reilu viidennes rahoituksen hakua suunnittelevista kertoo kääntyvän-
sä Finnveran puoleen, suurinta kiinnostus on teollisuudessa. 

Pk-yritysbarometri https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12018-569429  
Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-296-5 
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