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un luku oli viiime vuonna vain kahdekksan. Yritysten
aikomuksset laajentaa
a digitaalisie
en työkaluje n käyttöä ov
vat varsin maltillisia. Kassvuhakuisett pkyritykset aikovat pan
nostaa digita
aalisuuteen sselvästi muita yrityksiä yleisemmin.
y
ulkaisu on ve
erkossa osoitteessa: ww
ww.tem.fi/julkaisut
Voimakkkaasti kasvuhakuiset pk--yritykset -ju
Lisätiedot:
R
TEM
M, puh. 029 506 0150
ekonomisti Samuli Rikama,
E Tikkane
en, TEM, puh
5
(TEM Toimialapalv
T
velu)
h. 050 040 5459
kehittämispäällikkö Esa
TYÖ- JA
J ELINKEINOM
MINISTERIÖ
PL 32 (Aleksanterinka
(
atu 4)
00023 Valtioneuvosto • Puh. 029 516 001
Faksi 09
0 1606 2160 • w
www.tem.fi

AR
RBETS- OCH N
NÄRINGSMINIS
STERIET
PB
B 32 (Alexanderrsgatan 4)
00
0023 Statsrådet • Tfn 029 516 001
0
Fa
ax 09 1606 2160
0 • www.tem.fi

MINISTRY OF
F EMPLOYMEN
NT AND THE ECONOMY
P.O. 32 (Alekssanterinkatu 4)
FI-00023 Govvernment • Tel. +358
+
29 516 00
01
Fax +358 9 16606 2160 • www
w.tem.fi

