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Tutkimus ja tulokset
Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä 4.2.–4.3.2014. Kyselyyn vastasi yhteensä 634 
suomalaista ja ruotsalaista yritystä. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä osana laajempaa Vaasan yliopiston suomalaisia 
pk-yrityksiä koskevaa tutkimusprojektia. Koska ruotsalaisvastaukset tulivat vain yli 2 miljoonaa vaihtavilta yrityksiltä, on 
vertailu tehty suomalaisiin samankokoisiin yrityksiin.

Tutkimuksessa tuli selvästi esille niin perustavanlaatuisen taloushallinnon osaamisen, kassankierron tehostamisen kuin 
myös investointihalukkuuden kautta suomalaisille yrityksille selviä kehityskohtia, joilla kyetään parantamaan yritysten 
toimintaa pala palalta.

Kassanhallinta ja kassavirta

Rahoitusvaihtoehtojen huono tuntemus vaikuttaa suoraan pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyyn. Sekä Suo-
messa että Ruotsissa tilanne on sama ja pk-yrittäjistä kolmasosa koki, ettei tietoa erilaisista rahoitusvaihtoehdoista ole 
helposti ja ymmärrettävästi saatavilla.

Suomalaisista yrityksistä 76,5% (Ruotsi 75%) kykenisi käyttämään hyväkseen positiivisemman kassavirran toiminnas-
saan. Tutkimuksessa esiin tulleita käyttötarkoituksia positiivisemmalle kassavirralle olisivat mm.:
- 29% suomalaisista yrityksistä kykenisi investoimaan enemmän. (Ruotsi 33,3%)
- 28,5% suomalaisista yrityksistä kykenisi saamaan lisämyyntiä kykenemällä panostamaan enemmän myyntiin  
                ja markkinointiin. (Ruotsi 37,5%)
- 22,8% suomalaisista yrityksistä saisi ostoetuja suurempia kertaeriä ostettaessa. (Ruotsi 12,5%)
- 15,9% suomalaisista yrittäjistä kykenisi maksamaan itselleen palkkaa (Ruotsi 0%)

Kuten viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa jo todettiin, suomalaisten pk-yritysten ammattimaisessa liikkeenjoh-
dossa on puutteita, jotka vaikuttavat suoraan yritysten taloudelliseen suorituskykyyn. Collectorin Vaasan yliopistolta 
tilaama vuoden 2014 tutkimus osoittaa jälleen, että yli puolet pk-yritysten hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä on 
selitettävissä taloushallinnon hyvillä käytännöillä. Silti vain puolet tutkituista suomalaisista yrityksistä tekee budjetin 
kirjallisesti.

Yli 2 miljoonaa vaihtavissa suomalaisissa yhtiöissä budjetti tehdään kirjallisesti 67 %:ssa yrityksistä, kun vastaava luku 
Ruotsissa on 89 %. Kirjallinen kassavirtalaskelma puuttuu kokonaisuudessaan 60% suomalaisista yrityksistä. Yli 2 miljoo- 
naa vaihtavissa yhtiöissä kassavirtalaskelma tehdään Suomessa 53 %:ssa ja Ruotsissa 70 %:ssa yrityksistä. Ero yritysten 
tietämyksessä omasta tulevasta myynnistään ja kassavirrastaan on erittäin suuri, ja tällä on luonnollisesti vaikutusta 
toiminnan suunnitteluun ja kohdentamiseen. Suomalaisten yritysten toiminta on suunnitelmallisuuden ja tietämyksen 
osalta jopa huonontunut vuoden takaisesta tutkimustuloksesta.

Suomalaiset yritykset kykenisivät omilla toimillaan parantamaan kilpailukykyään ja 
toimintaympäristöään.



0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

FIN (2013) FIN (2014) SWE (2014)

Yritykset, joissa budjetti tehdään kirjallisesti
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Yritykset, joissa tehdään kassavirtabudjetti

Vaikka yritysten välisessä kaupassa käytettävät maksuehdot ja etenkin toteutuneet maksuehdot ovat pidentyneet, käy 
tutkimuksesta ilmi, että Suomen ja Ruotsin välisessä maksuehtokulttuurissa on vielä edelleen huomattava ero suoma-
laisen myyjäyrityksen eduksi. Ottaen huomioon että suomalaisyritysten maksuehdot lähentyvät eurooppalaista maksu-
ehtokäytäntöä, missä alle 30 päivän maksuehtoja ei käytännössä tunneta, tarkoittaa tämä jatkossa yhä kasvavia kassa-
haasteita suomalaisyrityksille. Käytännössä esimerkiksi liikevaihdoltaan 2 miljoonan euron suomalaisyritykselle tämä ero 
tarkoittaa, että yritys tarvitsee kassaansa yli 80 000 euroa lisää maksuehtojemme saavuttaessa ruotsalaisen tason.

Keskimääräinen maksuehto päivissä 
(myyntilaskut)
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Maksuviiveiden lisääntyminen
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Rahoituksen tuntemus ja kassavirran katkeamisen kestokyky

Pk-yritysten rahoitustilanne on edelleen haastava ja rahoitusvaihtoehtojen tuntemus huono. 30 % suomalaisista vastaa-
jista kertoo, että heidän yrityksensä kassa kestää tulovirran katkeamisen 30 päiväksi vain heikosti ja 15 %:lla kassa kestää 
vajeen välttävästi. Suuremmissa yhtiöissä tilanne ei ole kassan kannalta parempi. Heikosti tai välttävästi vajeen kestäviä 
yrityksiä on 40 %, mutta Ruotsissa vastaava luku on peräti 70 %. Samaan aikaan 30 % vastaajista koki, että eri rahoitus-
vaihtoehtoja ei ole helposti ja ymmärrettävästi saatavilla.

Miten hyvin kassanne kestäisi tulovirran katkeamisen tai viivästymisen?
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”Kuten jo viime vuonna havaittiin, ei niukoin resurssein toimiville pk-yrityksille riitä, että tarjoaa hyviä tuotteita tai palve-
luita. Menestyäkseen suomalaisten pk-yritysten johtaminen on vietävä entistä ammattimaisemmaksi. Tässä ruotsalaiset 
ovat meitä jonkin verran edellä, vaikka parannettavaa löytyy sieltäkin suunnalta”, toteaa Vaasan yliopiston tuotantota-
louden professori Josu Takala.

Ottaen huomioon tutkimuksessa esiin tulleet tulokset koskien maksuehtojen muuttumista, maksuviiveiden lisääntymis-
tä ja parantuneen kassavirran mahdollisia käyttötarkoituksia, voidaan todeta, että kassavirran tehostamisella on kriitti-
nen merkitys yritysten omalle toimintaympäristölle.
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Yritysten kasvuodotukset
Kaikista tutkimukseen vastanneista ruotsalaisista yrityksistä 90 prosenttia arvioi 
liikevaihtonsa kasvavan. Suomalaisista vain alle 60 prosenttia arvioi liikevaihtonsa 
kasvavan.

Viennin merkitys:
Tutkimuksessa ilmeni, että myös tänä vuonna suomalaiset vientiyritykset odottavat kasvua selvästi muita enemmän. 
Vientiä yli 50 prosenttia liikevaihdostaan harjoittavista yhtiöstä yli 80 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan kuluvana 
vuonna. 

IMF:n World Economic Outlook (October 2013) -tilastosta ilmenee, että vuonna 2014 maailmantalouden ennustetaan
elpyvän ja vuoden 2013 tapaisilta BKT:n supistumisilta Euroopan alueella vältytään. Suomen tärkeimpien vientimaiden
osalta IMF:n BKT-kasvuennusteista voidaan ennustaa suomalaisille vientiyrityksille kasvua ja hyviä näkymiä myös vuo-
delle 2014.

IMF:n maailman BKT kasvuennuste

Liikevaihdon kasvun todennäköisyys verrattuna 
yhtiön viennin osuuteen myynnistä

Viennin osuus myynnistä
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Positiivinen suhtautu-
minen tulevaisuuteen 
ympäristöstä huolimatta
77% tutkimukseen vastanneista yli 2 miljoonaa euroa vaihtavista suomalaisista pk-yrityksistä näkee toimintaympäristönsä 
heikentyneen Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Vastaava luku Ruotsissa on 14%. Kuvaavaa on, että tällä hetkellä 
40% suomalaisista, mutta vain 17% ruotsalaisista yrittäjistä näkee toimintaympäristön olevan heikko tai välttävä. Toimin-
taympäristön ei myöskään odoteta parantuvan, sillä Suomessa 46% vastaajista näki toimintaympäristön pysyvän tulevan 
vuoden aikana samana ja 31% odotti sen heikentyvän, kun Ruotsissa toimintaympäristön uskoo heikentyvän vain 11%.

Kilpailukyky koetaan Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisena. Pk-yritykset näkevät oman kilpailukykynsä huomatta-
vasti positiivisemmin kuin toimintaympäristönsä. Suomessa 42% ja Ruotsissa 45% vastaajista luonnehti oman kilpailu-
kykynsä olevan hyvä tai erinomainen. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Heikentynyt Heikentynyt
hieman

Pysynyt samana Parantunut
hieman

Parantunut

Suomi 2013 2Me+ Ruotsi 2014 Suomi 2014 2Me+

Miten pk-yritysten toimintaympäristö on 
muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana?

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Suomi 2013 2Me+ Ruotsi 2014 Suomi 2014 2Me+

Millaisena näette oman kilpailukykynne?



Yritysten investointisuunnitelmat 2014 
82%:lla ruotsalaisista yli 2 miljoonaa vaihtavista yrityksistä on investointisuunnitelmia. Suomalaisten vastaava osuus on 
vain 75%. Tuleeko tämä investointien ero vaikuttamaan suomalaisten ja ruotsalaisten kilpailukykyyn ja toimintaym-
päristöön myös tulevaisuudessa?

Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta yritykset myös uskovat kasvuun. Kolmasosa yrityksistä molemmissa 
maissa uskoo kasvun olevan yli 10%.

Tutkimuksessa ilmeni myös odotettu tulos, missä paremman rahoitustilanteen omaavat yritykset olivat kilpailukykyi-
sempiä kuin huonommassa rahoitustilanteessa olevat yritykset.

 

Rahoitustilanteen vaikutus kilpailukykyyn
Ki

lp
ai

lu
ky

ky

FIN (2013) FIN (2014) SWE (2014)

Liikevaihdon kasvu  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Suomi 2013 2Me+ Ruotsi 2014 Suomi 2014 2Me+

Yr
ity

st
en

 m
ää

rä
 

Kuinka paljon odotatte liikevaihdon kasvavan 
seuraavan vuoden aikana?



Collector on luottomarkkinayritys, joka on kehittymässä pankiksi. Tarjoamme mahdollisuuden 
tehokkaaseen liiketoimintaan tuottamalla yksilöllisiä ratkaisuja nykyisiin rahoitusalan haas-
teisiin: modernia laskusaatavarahoitusta, joustavia maksujärjestelmiä, ihmisläheistä luoton-
hallintaa, yksinkertaisia yksityislainoja, käteviä luottokortteja ja kannattavia säästömahdolli-
suuksia. Yrittäjyys, omistautuneisuus ja eettisyys johtoajatuksinamme mukautamme koko ajan 
palveluitamme ja tuotteitamme sekä kehitämme uutta. Collectorin nopeasti muuttuva toimin-
taympäristö, jonka yhteisenä innoituksenlähteenä ovat uudet ideat ja uudenlaiset ajatukset, 
on tuottanut kasvua jo vuodesta 1999. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 697 miljoonaa 
kruunua, ja tulos ennen veroja oli 191 miljoonaa kruunua. Taseen loppusumma oli 4,8 miljar-
dia kruunua. Lue lisää osoitteessa www.collector.fi

Arabiankatu 12 | PL 79, 00560 Helsinki, Finland | Tel +358 9 3158 9909
info@collector.fi | www.collector.fi

Collector

• Hyödyntää vahvan kassan mahdollisuudet

• Hakee aktiivisesti kasvua

• Uskaltaa investoida

• Tekee budjetit ja kassavirtalaskelmat kirjallisesti

Kilpailukykyinen ja 
menestyvä yhtiö


