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Tarkastajat selvittävät, 
edistääkö EU pk-yritysten 
kansainvälistymistä 
Pk-yritykset ovat elintärkeitä EU:n taloudelle. Unionin yleiseen kilpailukykystrategiaan kuuluu 
siksi olennaisena osana se, että pk-yrityksiä autetaan kehittymään niin sisämarkkinoilla kuin 
EU:n ulkopuolellakin. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on käynnistämässä tarkastusta, 
jossa arvioidaan, onko EU:n soveltama pk-yritysten kansainvälistämisstrategia 
johdonmukainen ja ovatko toimenpiteet tähän mennessä olleet tuloksekkaita.  

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset; alle 250 työntekijää) pidetään laajalti talouden 
selkärankana. EU:n yksityisen sektorin työpaikosta kaksi kolmasosaa on pk-yrityksissä, ja 
pk-yritykset tuottavat yli puolet kaikesta taloudellisesta tuotoksesta. Toimenpiteillä, joilla 
edistetään pk-yritysten kasvua ja niiden liiketoiminnan kansainvälistymistä, voi siis olla suuri 
vaikutus työllisyyteen ja kasvuun.  

Pk-yritysten tiellä on kuitenkin monia esteitä, kun ne pyrkivät aktivoitumaan kansainvälisesti ja 
käymään kauppaa yli rajojen. Tällaisia esteitä ovat muun muassa epätietoisuus markkinoista ja 
liiketoimintamahdollisuuksista muualla kuin kotimaassa, säännösten monimutkaisuus ja 
hallinnolliset esteet sekä kansainvälistymiseen tarvittavien resurssien puutteellisuus. EU on 
kirjannut asialistansa kärkeen pyrkimyksen auttaa yrityksiä ylittämään tällaiset esteet 
tehokkaasti, ja se tehnyt useita aloitteita, jotta pk-yritysten tarpeisiin voitaisiin vastata. Näitä 
aloitteita ovat esimerkiksi Yritys-Eurooppa-verkosto, Startup Europe -aloite, pk-yritysten 
rahoitusvälineen ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen tuki sekä pk-yritysten 
kilpailukykyä käsittelevään COSME-ohjelmaan kuuluvat aloitteet. 
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“Pk-yritykset muodostavat Euroopan talouden kulmakiven. Erityisen huomionarvoinen on se 
seikka, että niillä on kasvupotentiaalia ja sen myötä suurempi mahdollisuus edistää kasvua EU:ssa 
hakeutumalla uusille markkinoille niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolellakin”, toteaa 
tarkastuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ivana Maletić. “Siksi on 
erittäin tärkeää tehostaa pk-yritysten osallistumista kansainvälisille markkinoille. 
Tarkastuksessamme selvitetään nimenomaan, ovatko EU:n tässä tarkoituksessa toteuttamat 
toimet kantaneet hedelmää.” 

EU on laatinut strategian ja määrittänyt toimenpiteitä, joilla tuetaan pk-yrityksiä ja autetaan niitä 
hyötymään maiden rajat ylittävästä kaupasta ja yhteistyöstä. Pk-yrityksiä tukevalla Small Business 
Act -aloitteella käynnistettiin vuonna 2008 EU:n yleinen toimintapolitiikka, jolla edistetään 
pk-yritysten kansainvälistymistä niin sisämarkkinoilla kuin niiden ulkopuolellakin. Kolme vuotta 
myöhemmin Euroopan komissio antoi tiedonannon “Pieni yritys, suuri maailma ”, jossa kuvattiin 
pk-yritysten kansainvälistymistä koskevaa EU:n strategiaa. Strategialla pyrittiin lisäämään 
lukuisten toimien ja välineiden johdonmukaisuutta, sillä niiden toimintatavat ja tavoitteet olivat 
hyvin erilaisia. Näin haluttiin tukea eurooppalaisten pk-yritysten kansainvälisen toiminnan 
kasvua. Lisäksi strategiassa määritettiin periaatteet, jotka ohjaavat EU-tason tavoitteita alalla. 

Juuri käynnistetyssä tarkastuksessa keskitytään siihen, miten EU auttaa pk-yrityksiä pääsemään 
kansainvälisille markkinoille. Tarkastuksessa selvitetään etenkin sitä, kuinka kaksi Euroopan 
komission suoraan hallinnoimaa keskeistä tointa (Yritys-Eurooppa-verkosto ja Startup 
Europe -aloite) ovat edesauttaneet EU:n päämäärien toteutumista tällä alalla. Tarkastajat tutkivat 
erityisesti, 

o kuinka johdonmukainen pk-yritysten kansainvälistymistä koskeva EU:n strategia on 
o kuinka tehokkaasti nykyisiä toimia koordinoidaan EU:n tasolla 
o kuinka hyvin nämä toimet täydentävät kansallisia aloitteita.  

 

Toimittajille tiedoksi  

Kansainvälistymisellä tarkoitetaan yritysten kasvavaa osallistumista kansainvälisille markkinoille 
etenkin viennin kautta mutta myös tuonnin ja teknisen yhteistyön kautta. Kansainväliset 
markkinat voivat sijaita EU:n sisämarkkinoilla tai EU:n ulkopuolisissa maissa. 

Tänään julkaistavassa tarkastuksen ennakkoesittelyssä annetaan tietoa tästä meneillään olevasta 
tarkastuksesta, jonka aiheena on EU:n tuki pk-yritysten kansainvälistymiseen. Tarkastuksen on 
määrä valmistua vuoden 2021 toisella puoliskolla. Tarkastusten ennakkoesittelyt perustuvat 
ennen tarkastuksen käynnistämistä suoritettuun valmistelutyöhön. Niissä ei esitetä 
tarkastushavaintoja, johtopäätöksiä tai suosituksia. Tarkastuksen ennakkoesittely löytyy 
kokonaisuudessaan englanninkielisenä tilintarkastustuomioistuimen sivustolta eca.europa.eu. 

Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin tänä vuonna julkaissut erityiskertomukset pk-yritysten 
rahoitusvälineestä ja EU:n kaupan suojatoimista. Tilintarkastustuomioistuin aikoo lisäksi arvioida 
vuoden 2021 loppuun mennessä, miten vaikuttavasti Euroopan aluekehitysrahasto tukee 
pk-yritysten kilpailukyvyn ja valmiuksien parantamista tulevaisuutta ajatellen. 

http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=52862
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=52862
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=54349
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Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt toimenpiteisiin covid-19-pandemian 
torjumiseksi. Ks. tarkemmat tiedot täältä. 

Ennakkoesittelyä koskevat tiedustelut 

Vincent Bourgeais – sähköposti: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
puhelin: (+352) 4398 47502 / matkapuhelin: (+352) 691 551 502 
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