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EsipuhE  

helsingissä 4.9.2012

 suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinomi-
nisteriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritys-
ten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan  
pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri 
julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina ra-
portteina. 

Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko 
pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teol-
lisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaotel-
tuna. Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kysei-
sen alueen yritysten ja koko maan välillä.

syksyn 2012 pk-yritysbarometri perustuu 3 900 pk- 
yrityksen vastauksiin. se kuvaa siten kattavasti suomalais-
ten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäris-
tön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitys-
näkymiin vaikuttavista tekijöistä. 

Tässä raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneo-
dotuksia, yrittäjyysilmapiiriä ja rahoitustilannetta. 

Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä kertaa selvitetty 
yritysten viimeaikaisia maksuvaikeuksia, vientirahoituksen 
tuntemusta sekä ulkomaalaistaustaisen työvoiman palk-
kaamista ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia.    
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osastopäällikkö
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toimitusjohtaja
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TiiVisTElmä  

Euroopan velkakriisin pitkittyminen ja kotimaisen kysyn-
nän kasvun hidastuminen pitävät pk-yritysten odotukset 
varovaisina. lähimmän 12 kuukauden suhdanneodotuk-
sia kuvaava saldoluku pysyi nollassa, jonne se putosi edel-
lisessä, alkuvuoden barometrissa. 

lähiajan odotuksissa kauppa on pessimistisin. Toimi-
alan saldoluku aleni alkuvuodesta kolmella yksiköllä luke-
maan –8. Rakentamisessa suhdanteiden heikkenemiseen 
varautuvia on nyt vähemmän kuin alkuvuonna, ja teolli-
suudessa suhdannekuva on lähes sama kuin edellisessä 
barometrissa saldoluvun pysyessä nollassa. Kokoluokit-
tain tarkasteltuna mikroyritykset ovat alkuvuoden tapaan 
toiveikkaampia kuin suuremmat pk-yritykset.

Kasvu ja kannattavuus eivät kohene

lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä arvioi liikevaihtonsa 
kasvavan lähimpien 12 kuukauden aikana. Kasvua odotta-
vien osuus on kuitenkin selvästi pienempi kuin normaali-
oloissa. Yritysten liikevaihtonäkymiä ensi vuodelle on siis 
pidettävä varsin varovaisina.

suurilla pk-yrityksillä liikevaihdon näkymät ovat pie-
niä paremmat. Alle 10 hengen mikroyrityksistä vain run-
sas kolmannes näkee liikevaihtonsa nousevan.

Epävarma taloustilanne pidättelee kysyntää ja liike-
vaihtoa, mikä heijastuu selvästi yritysten kannattavuutta 
koskeviin odotuksiin. Barometrin koko 3900 yrityksen vas-
taajajoukon kannattavuusodotuksia peilaava saldoluku 
laski nyt neljättä kertaa peräkkäin ja painui lukemaan +6, 
mitä on pidettävä varsin matalana.

Vain joka neljäs pk-yritys arvioi kannattavuutensa para-
nevan lähimmän vuoden aikana. hyvissä talouden oloissa 
vastaava osuus on ollut noin 45 prosenttia.

Vähemmän investointeja,  
hieman enemmän henkilöstöä

investoinnit pk-yrityksissä vähenevät ensi vuonna edelleen 
kaikilla päätoimialoilla. Odotusten yhteenlaskettu saldo-
luku on nyt yhden yksikön korkeampi kuin edellisessä ba-
rometrissä, mutta silti negatiivinen. pieni nousu saldo-

luvussa tuli palvelualoilta, joilla nykyistä investointitahtia 
jatkavia on aiempaa enemmän. investointien lisäyssuun-
nitelmat eivät ole nousseet tälläkään toimialalla.

pisimmät miinukset ovat kaupassa ja rakentami-
sessa. Näillä aloilla joka neljäs pk-yritys ilmoittaa vähen-
tävänsä investointejaan. 

pitkittynyt talouden epävarmuus näkyy entistä sel-
vemmin myös pk-yritysten henkilöstöodotuksissa. saldo-
luku on vielä positiivinen, mutta sen lasku edellisestä ba-
rometristä oli selvä varsinkin kaupassa ja palvelualoilla. 
Tämä tarkoittaa sitä, että tähän asti täysin pk-yritysten va-
rassa ollut yksityisen sektorin työllisyyden lisäys vaikeu-
tuu ensi vuonna selvästi.

Teollisuudessa henkilöstöodotukset olivat alentuneet 
jo aiemmissa barometreissä. Nyt tämän toimialan odo-
tukset pysyivät liki ennallaan. 

Yrittäjyysilmapiiri nousi, elinkeinoindeksi laski

pk-yritysten kokonaisarvio toimintaympäristöstä eli yrit-
täjyysilmapiiristä ja elinkeinoilmastosta on edelleen po-
sitiivinen indeksin saadessa arvon 1. Osatekijöittäin tar-
kasteltuna kansalaisten suhtautuminen yrittäjyyteen on 
hieman parantunut kahden vuoden takaisesta, mutta 
samaan aikanaan muiden osatekijöiden arviot ovat hie-
man heikentyneet.

Yrittäjyysilmapiiri-indeksin osatekijöistä yrittäjien oma 
kokemus ja kansalaisten suhtautuminen saavat positiivi-
sen arvion. sen sijaan julkisen vallan asenteet ja toimet 
arvioidaan selkeästi negatiiviseen sävyyn niin paikallis- ja 
aluetasolla kuin myös valtakunnan tasolla. Yrittäjyyteen 
vaikuttavia paikallisen tason tekijöitä mittaava elinkeinoil-
mastoindeksi onkin kääntynyt selvään laskuun. Neljästä-
toista osatekijästä laskettu kokonaisindeksi laski kaksi yk-
sikköä, saaden arvon 16.

parhaan arvion vastaajat antavat sijaintipaikkakun-
nalleen asuinympäristöstä, tietoliikenneyhteyksistä ja lii-
kenneyhteyksistä. heikoimman arvion saavat sijaintikun-
nan ja yritysten välinen yhteistyö sekä elinkeinopolitiikka 
kokonaisuudessaan.
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Kasvuhakuisuus ja kehittämistarpeet ennallaan

Talouden pitkittyneestä epävarmuudesta huolimatta lä-
hes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa edelleen olevansa 
voimakkaasti kasvuhakuinen ja 38 prosenttia suunnittelee 
kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan. Kasvuhalukkuus 
on edelleen selvästi kolmen vuoden takaista aikaa korke-
ampi. Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä on kolmasosa. 
Vaisut talousnäkymät eivät ole romuttaneet pk-yritysten 
kasvuhalukkuutta, vaikka hieman aikaisempaa useampi 
yritys pyrkii vain säilyttämään asemansa. 

Yritysten toimintaedellytykset muuttuvat kiihtyvällä 
tahdilla talouden ja yhteiskunnan jatkuvan muutoksen 
seurauksena. Tämän takia pk-yritysten on kehityttävä me-
nestyäkseen kilpailussa. Kehittämistarpeita omaavat pk-
yritykset kokevat, että niiden suurin kehittämistarve on 
aiempaan tapaan myynnin ja markkinoinnin alueella. seu-
raavaksi eniten tarpeita on henkilöstön kehittämisessä ja 
koulutuksessa.

On kuitenkin yllättävää, että pk-yrityksistä peräti  
18 prosenttia kokee, ettei heillä ole minkäänlaisia kehittä-
mistarpeita. huolestuttavinta tilanteessa on se, että täl-
laisten yritysten määrä on kasvussa. sen sijaan kasvuha-
kuisimmista yrityksistä lähes kaikki tunnistavat omaavansa 
kehittämistarpeita. Tällaisissa yrityksissä erityisesti kan-
sainvälistymistä ja hallitustyöskentelyä pidetään keski-
määräistä useammin tärkeimpänä kehittämisen kohteena.

Rahoituksella turvataan maksuvalmiutta

muutokset pk-yritysten ulkoisen rahoituksen yleisyydessä 
ja rahoituksen hakuaikomuksissa ovat olleet melko pieniä, 
vaikka markkinoiden kriisiherkkyys ja säätelyn tiukkenemi-
nen ovat leimanneet rahoitusmarkkinoita jo useita vuosia.  

Tämän barometrin mukaan 47 prosentilla pk-yrityk-
sistä on ulkoista rahoitusta – yleisimmin teollisuudessa ja 
vähiten palvelualoilla. Rahoituksen hakuaikomukset vaih-
televat huomattavasti yritysten kokoluokittain. Kaikkein vä-
hiten rahoitussuunnitelmia on palvelualojen muutaman 
hengen yrityksillä. Niistä vain joka kymmenes suunnitte-
lee ulkoisen rahoituksen hakemista. Tähän voi vaikuttaa 

se, että mikroyritysten luottokelpoisuus on sekä vakuuk-
sien että liiketoiminnan näkymien osalta on nykyoloissa 
tavallista heikompi.

Varovaisuus investoinneissa näkyy myös rahoituk-
sen kysynnässä. Teollisuudessa vain 16 prosenttia rahoi-
tusta suunnittelevista pk-yrityksistä kertoo tarvitsevansa 
rahoitusta ensisijaisesti laajennusinvestointeihin. Osuus 
on kuusi prosenttiyksikköä alempi kuin edellisessä baro-
metrissä. 

Yritysten käyttöpääoman tarve ei ole yhtä suuri kuin 
edellisissä barometreissä, mutta silti joka neljäs rahoi-
tuksen hakemista aikova yritys nimeää käyttöpääoman 
tarpeen tärkeimmäksi syyksi rahoituksen hakemiseen.

Rahoituksen pankkikeskeisyys on säilynyt lähes en-
nallaan. Keskiarvoa vähemmän pankkirahoitusta aiotaan 
käyttää vahvasti kasvuhakuisissa ja suhteellisen uusissa 
yrityksissä. Finnveran osuudet rahoituksen hakukohteena 
ovat nyt hieman alemmat kuin kahdessa edellisessä ba-
rometrissa kaikilla päätoimialoilla ja myös erilaisen kas-
vuhalukkuuden omaavien yritysten kesken.

Joka viidennellä ulkomaista työvoimaa

selvästi ennakkokäsitystä useammassa pk-yrityksessä on 
ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. pk-yrityksistä 18 pro-
senttia ilmoitti palveluksessaan olevan suomessa asuvaa 
ulkomaalaistaustaista työvoimaa. Alueellisesti tarkastel-
tuna eniten ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä oli paitsi 
oletetusti helsingissä, myös Etelä-Karjalassa, Etelä-sa-
vossa ja Varsinais-suomessa.

Keskeiseksi esteeksi ulkomaalaistaustaisen työvoiman 
lisäämisessä nousi heikko kielitaito. puutteellinen suomen 
kielen taito nousi esteeksi 70 prosentilla vastaajista. Kieli-
taidon merkitystä lisää se, että tutkimusten mukaan puut-
teelliseen kielitaitoon yhdistyvät usein myös heikot tiedot 
suomalaisesta kulttuurista. Kielitaidon puute korostui sitä 
merkittävämmäksi, mitä suurempi pk-yritys oli kyseessä.

Työvoiman ammattitaidon puute oli niin ikään kes-
keinen syy siihen, miksi ulkomaalaistaustaisen työvoiman 
käyttö on ongelmallista. Rakennusalalla ongelma näytti 
olevan muita toimialoja suurempi.
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n = %
pääTOimiAlA Teollisuus 608 16

Rakentaminen 454 12
Kauppa 687 17
palvelut 2151 55

hENKilÖKuNNAN määRä Alle 5 henkilöä 1851 48
5–9 henkilöä 797 21
10–19 henkilöä 575 15
20–49 henkilöä 408 10
50 – henkilöä 234 6

liiKEVAihTO Alle 0,20 milj. euroa 1402 36
0,20–0,49 milj. euroa 564 15
0,50–1,49 milj. euroa 793 21
1,50 – milj. euroa 1104 28

AluE (mAAKuNTA) helsinki 462 12
pääkaupunkiseutu 223 6
uusimaa 338 9
Varsinais-suomi 285 7
satakunta 129 3
Kanta-häme 181 5
päijät-häme 110 3
pirkanmaa 444 11
Kymenlaakso 135 3
Etelä-Karjala 65 2
Etelä-savo 82 2
pohjois-savo 193 5
pohjois-Karjala 131 3
Keski-suomi 225 6
Etelä-pohjanmaa 216 6
Keski-pohjanmaa 120 3
pohjois-pohjanmaa 171 4
pohjanmaa 182 5
Kainuu 60 2
lappi 148 4

VAsTAAJAN AsEmA Yrittäjä 3193 83
palkattu toimitusjohtaja 565 15
muu 90 2

YRiTYKsEN pERusTAmisVuOsi
  2010– 80 2

  2000–2009 1420 36

  1990–1999 1063 27

  –1989 1339 35
YRiTYKsEN KAsVuhAKuisuus Voimakkaasti kasvuhakuinen 316 8

Kasvaa mahdollisuuksien mukaan 1429 38
pyrkii säilyttämään asemansa 1289 34
Ei kasvutavoitteita 631 17
Toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana 127 3

YhTEENsä 3900 100

1. pK-YRiTYsBAROmETRiN AiNEisTO JA 
ENNusTEKYKY  

Taulukko 1:  Aineiston rakenne

pk-yritysbarometri mittaa pienten ja keskisuurten yritysten 
näkemyksiä niiden toimintaan vaikuttavien taloudellisten 
tekijöiden muutoksista kahdesti vuodessa. suhdanneky-
symysten lisäksi barometri luotaa yritysten toimintaym-
päristöön vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä kuten pk-yri-
tysten kasvustrategiaa, rahoitusta sekä työllistämisen 
esteitä. Barometrissa käsitellään aina myös ajankohtai-
sia teemoja – tällä kertaa yritysten maksuvaikeuksia ja  
ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamista.  

innolink Research Oy toteutti syksyn 2012 pk-yritys-
barometrin internet- ja puhelinkyselynä kesä-heinäkuussa 
2012. Vastaajina olivat 3 900 suomalaisen pk-yrityksen 
edustajat. Otantakehikkona on käytetty toimialaluokitusta 
TOl 2008 sekä Fonecta proFinder -yritystietokantaa. Tu-
losten laskentaan aineistoa on oikaistu. Näin aineisto pyr-
kii vastaamaan mahdollisimman hyvin suomen pk-yritys-
ten todellista rakennetta.
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Kuva 1:  Pk-yritysbarometrin ennustekyky, suhdannenäkymät ja bkt

Kuva 2:  Pk-yritysbarometrin ennustekyky, odotukset henkilöstömäärästä ja työllisyys

laajalla pk-yritysten odotuksia kuvaavalla aineistolla 
pyritään ennakoimaan talouden suhdannekäänteitä sekä 
kiinnittämään huomiota talouspolitiikan toimiin, joilla yri-
tysten toimintaedellytyksiin voidaan vaikuttaa.  

Barometrin kotimarkkinayrityksiin painottuvassa otok-
sessa pk-yritysten suhdannevaihtelut ovat yleensä seu-
ranneet suurten vientiteollisuusyritysten suhdanneryt-
miä viiveellä. Tässä barometrissa kaupan alan odotukset 
heikkenivät eniten, kun taas palvelualoilla odotukset ovat 

hieman muita toimialoja positiivisemmat. Teollisuuden 
jo aiemmin heikentyneissä odotuksissa ei nyt tapahtunut 
oleellista muutosta. 

pk-yritysten odotukset heikkenivät jo kevään 2011 pk-
yritysbarometrissa, ja saman vuoden syksyllä näkymät 
synkkenivät entisestään. Nyt talouskehityksen epävar-
muus on alkuvuoden 2012 luokkaa kaikilla toimialoilla.  
myönteistä on se, että henkilömääräänsä lisääviä pk-yri-
tyksiä on edelleen hieman enemmän kuin sitä vähentäviä.   
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Kuva 3:  Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001–2010. Tilastokeskus.

2. pK-YRiTYKsET KANsANTAlOudEssA  

Tilastokeskuksen tuoreimman yritys- ja toimipaikkare-
kisterin mukaan suomessa oli vuonna 2010 hieman alle 
319 000 yritystä. ilman maa-, metsä- ja kalatalouden toi-
mialoja yrityksiä oli vajaat 263 000. Edelliseen vuoteen 
verrattuna yritysten lukumäärä väheni noin 1 500:lla. sen 
jälkeen yritysten määrä on edelleen laskenut. sen sijaan 
viime vuosikymmenen aikana yritysten määrän vuosittai-
nen nettokasvu oli keskimäärin 5 000.

Alle 10 henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus 
koko yrityskannasta oli vuonna 2010 runsaat 93 prosent-
tia. Kaikkien pk-yritysten eli alle 250 henkilöä työllistävien 
yritysten osuus pysyi ennallaan ja oli 99,8 prosenttia.

suomalaisten yritysten liikevaihtoa kertyi toissa 
vuonna 350 miljardia euroa. Vuoteen 2009 verrattuna 
nousu talouskriisistä lisäsi liikevaihtoa hieman yli 4 pro-
senttia. Koko pk-sektorin liikevaihto-osuus vuonna 2010 
oli 52 prosenttia.

suomalaiset voittoa tavoittelevat yritykset (pl. maa-
talous) työllistivät toissa vuonna 1 376 600 henkilöä, kun 
työllisten määrä muunnetaan kokopäiväisiksi työpaikoiksi. 
mikroyritysten osuus tästä työllisten määrästä oli tasan 
neljännes ja koko pk-sektorin vajaat 63 prosenttia.

Aikavälillä 2001–2010 yritysten työpaikkojen nettoli-
säys kertyi kokonaisuudessaan pk-yrityksiin. Kaikkein eni-
ten henkilöstön määrä kasvoi erittäin pienissä 1–4 hen-
keä työllistävissä yrityksissä.

 sen sijaan suurissa, yli 250 henkilöä työllistävissä 
yrityksissä henkilöstön määrä oli vuonna 2010 saman-
suuruinen kuin vuosikymmenen alussa. suuryritysten 
työllisten määrän kasvun pysähtymistä selittää osin mo-
nien toimintojen yhtiöittäminen ja ulkoistaminen. Verrat-
taessa erikokoisten yritysten henkilömäärien muutoksia 
on myös huomattava, että yritykset siirtyvät kokoluokasta 
toiseen kasvun myötä.

henkilömäärät muunnettu kokopäiväisiksi työpaikoiksi,  pl. maa- ja metsätalous 
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Kuva 4:  Suhdannenäkymät, saldoluku

3. suhdANTEET  

Tässä osioissa tarkastellaan pk-yritysten odotuksia siitä, miten talouden tila ja sen vaikutuksesta  
yritysten liiketoiminta muuttuvat seuraavien 12 kuukauden aikana: mihin suuntaan yleisen suhdan-
netilanteen arvioidaan muuttuvan ja miten se vaikuttaa yritysten liikevaihtoon, kannattavuuteen, 
investoineihin ja henkilöstön määrään. Tarkastelun kohteena ovat myös yritysten odotukset  
niiden vakavaraisuudesta, ulkomaankaupasta sekä inflaatiosta ja palkoista.  

3.1 YlEisET suhdANNENäKYmäT 

Euroopan velkakriisin pitkittyminen ja kotimaisen kysyn-
nän kasvun hidastuminen pitävät pk-yritysten odotukset 
varovaisina. lähimmän 12 kuukauden suhdanneodotuk-
sia kuvaava saldoluku pysyi nollassa, jonne se putosi edel-
lisessä, alkuvuoden barometrissa. 

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna pk-yritysten 
liiketoimintaympäristö on kuitenkin hieman kohentunut: 
27 prosenttia vastaajista katsoo tilanteen parantuneen ja 
23 prosenttia heikentyneen syksyn 2011 jälkeen. Vakaim-
pana tilanne on pysynyt palvelualoilla, joissa talousti-
lanne näkyy kohentuneen 26 prosentilla ja heikentyneen  
20 prosentilla vastaajista.

lähiajan odotuksissa kauppa on pessimistisin. Toi-
mialan saldoluku on eniten miinuksella ja kolme yksikköä 
alempi kuin alkuvuonna. Rakentamisessa suhdanteiden 
heikkenemiseen varautuvia on nyt vähemmän kuin alku-
vuonna, ja teollisuudessa suhdannekuva on lähes sama 
kuin edellisessä barometrissa. 

Kokoluokittain tarkasteltuna mikroyritykset ovat al-
kuvuoden tapaan toiveikkaampia kuin suuremmat pk- 
yritykset. 
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Paranevat % Pysyvät ennallaan % Heikkenevät % Saldoluku x/

Kaikki yritykset 21 58 21 0

                                            Toimialoittain

Teollisuus 22 56 22 0

Rakentaminen 19 56 25 -6

Kauppa 18 56 26 -8

Palvelut 22 60 18 4

                                Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti kasvuhakuiset 47 41 12 35

Kasvuhakuiset 30 55 15 15

Asemansa säilyttäjät 14 63 23 –9

Ei kasvutavoitetta 7 70 23 –16

Toimintansa lopettavat 4 28 68 –64

                                         Kokoluokittain

alle 5 henkilöä 21 60 19 2

5–9 henkilöä 25 56 19 6

10–19 henkilöä 22 55 23 –1

20–49 henkilöä 19 56 25 –6

yli 50 henkilöä 17 58 25 –8

                               Perustamisvuoden mukaan

ennen 1990 16 59 25 –9

1990–1999 19 59 22 –3

2000–2009 27 56 17 10

2010 jälkeen 33 54 13 20
X/ Saldoluku on laskettu ”paranevat” ja ”heikkenevät” -vastausten osuuksien erotuksena.

Taulukko 2:  Suhdannenäkymät seuraavan 12 kuukauden aikana
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Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 38 45 17 21

Teollisuus 43 42 15 28

Rakentaminen 28 49 23 5

Kauppa 39 42 19 20

Palvelut 39 45 16 23

Kuva 5:  Liikevaihdon muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 3:  Odotukset liikevaihdon muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.2 liiKEVAihTO 

lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä arvioi liikevaihtonsa 
kasvavan lähimpien 12 kuukauden aikana. Kasvua odotta-
vien osuus on kuitenkin selvästi pienempi kuin normaali-
oloissa. Yritysten liikevaihtonäkymiä ensi vuodelle on siis 
pidettävä varsin varovaisina.

Alkuvuoden tapaan vaisuimmat liikevaihto-odotuk-
set ovat rakennusalalla. Varsinkin keskikokoisilla 10–49 
hengen rakennusyrityksillä näkymät ovat varovaiset: lii-
kevaihdon laskuun varautuvia on tässä yritysryhmässä 
enemmän kuin sen nousuun uskovia.

Kaupassa liikevaihdon kehitysodotuksia kuvaava sal-
doluku nousi hieman alkuvuodesta, vaikka toimialan nä-
kymät ovat lähes kaikilla muilla osa-alueilla synkentyneet.

positiivisin muutos tapahtui teollisuudessa. sen sal-
doluku nousi muita toimialoja korkeammaksi, vaikka 
kansainvälisen talouden ennusteita on viime kuukau-
sina pääosin korjattu alaspäin. suurilla pk-yrityksillä liike-
vaihdon näkymät ovat pieniä paremmat. Alle 10 hengen 
mikroyrityksistä vain runsas kolmannes näkee liikevaih-
tonsa nousevan.
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Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 25 56 19 6

Teollisuus 30 52 18 12

Rakentaminen 22 59 19 3

Kauppa 22 53 25 –3

Palvelut 25 58 17 8

Taulukko 4:  Odotukset kannattavuuden muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

Kuva 6:  Kannattavuuden muutosodotukset, saldoluku

3.3 KANNATTAVuus 

Epävarma taloustilanne pidättelee kysyntää ja liikevaih-
toa, mikä heijastuu selvästi yritysten kannattavuutta kos-
keviin odotuksiin. Barometrin koko 3 900 yrityksen vas-
taajajoukon kannattavuusodotuksia peilaava saldoluku 
laski nyt neljättä kertaa peräkkäin ja painui lukemaan +6, 
mitä on pidettävä varsin matalana.

Vain joka neljäs pk-yritys arvioi kannattavuutensa para-
nevan lähimmän vuoden aikana. hyvissä talouden oloissa 
vastaava osuus on ollut noin 45 prosenttia.

suurin pudotus alkuvuoteen verrattuna tapahtui kau-
pan alalla, jossa saldoluku painui negatiiviseksi ja sel-
västi muita toimialoja heikommaksi. Kannattavuuden 
laskuun varautuu joka neljäs kaupan pk-yritys. Teollisuu-
dessa muutos oli toisensuuntainen: saldoluku nousi vii-
dellä yksiköllä, ja oli toimialoista korkein.

selvästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella olevat odo-
tukset sekä kannattavuuden että liikevaihdon kohdalla vai-
keuttavat pk-yritysten mahdollisuuksia laajentaa toimin-
taansa investoinnein tai henkilöstön lisäyksin.
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Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 24 64 12 12

Teollisuus 31 58 11 20

Rakentaminen 22 63 15 7

Kauppa 25 60 15 10

Palvelut 23 67 10 13

Kuva 7:  Vakavaraisuuden muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 5:  Odotukset vakavaraisuuden muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.4 VAKAVARAisuus 

myös vakavaraisuuden kohdalla odotusten alamäki jatkui. 
pudotusta tuli kaikilla muilla toimialoilla paitsi teollisuu-
dessa. Vakavaraisuuden muutosta kuvaava saldoluku ei 
ole barometrin historiassa ollut kertaakaan miinusmerk-
kinen, mutta tuorein noteeraus +12 kertoo kuitenkin ylei-
sestä taseiden heikkenemisestä.

Talouden nousun ja monipuolistumisen kannalta 
oleellisten kasvuhakuisten yritysten kohdalla vakavarai-
suuden näkymät ovat selvästi muita paremmat: joka toi-
nen vahvasti kasvuhakuinen pk-yritys näkee vakavaraisuu-

tensa vahvistuvan. Vahvaa kasvua tavoittelevien yritysten 
osuus on taloudessa kuitenkin melko pieni. Barometrin 
vastaajayrityksistä 8 prosenttia luokitteli itsensä vahvasti 
kasvuhakuiseksi.

Vakavaraisuuden nosto lähitulevaisuudessa on haas-
teellista varsinkin pienille yrityksille. Alle puolen miljoo-
nana euron liikevaihtoa tekevistä yrityksistä vain vajaat 
20 prosenttia näkee mahdollisuuksia vakavaraisuuden 
nostoon.
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Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 17 62 21 –4

Teollisuus 21 54 25 –4

Rakentaminen 15 60 25 –10

Kauppa 15 60 25 –10

Palvelut 17 65 18 –1

Kuva 8:  Investointien arvon muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 6:  Odotukset investointien arvon muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.5 iNVEsTOiNNiT 

pk-yritysten investoinnit vähenevät edelleen kaikilla pää-
toimialoilla. Odotusten yhteenlaskettu saldoluku on nyt 
yhden yksikön korkeampi kuin edellisessä barometrissä, 
mutta silti negatiivinen. Nousu tulee palvelualoilta, joissa 
nykyistä investointitahtia jatkavia on aiempaa enemmän. 
investointien lisäyssuunnitelmat eivät ole nousseet tällä-
kään toimialalla.

pisimmät miinukset ovat kaupassa ja rakentami-
sessa. Näillä aloilla joka neljäs pk-yritys ilmoittaa vähen-
tävänsä investointejaan. 

myös kansainvälisesti toimivilla teollisuusyrityksillä 
investointitahti hiipuu. Vielä alkuvuonna näiden yritys-
ten saldoluku oli +11, ja nyt se on pyöreä nolla, kun sekä 
investointeja lisääviä että vähentäviä on 25 prosenttia 
vastaajista. 
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Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 19 69 12 7

Teollisuus 24 63 13 9

Rakentaminen 13 72 15 -2

Kauppa 16 68 16 0

Palvelut 19 70 11 8

Kuva 9:  Tuotekehityspanostusten muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 7:  Odotukset tuotekehityksen muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.6 TuOTEKEhiTYs 

Vaisu talouskehitys ja yritysten alentunut kannattavuus 
rajoittavat tuotekehitystä. pk-yritysten lähiajan tuoteke-
hityspanostuksia kuvaava saldoluku on nyt vain +7, kun 
entistä useampi yritys suunnittelee pitävänä tuotekehi-
tyksen nykyisellään.

saldoluku laski alkuvuodesta kaikilla neljällä päätoimi-
alalla – eniten teollisuudessa, jossa luontainen potentiaali 

tuotekehitykseen on muita aloja suurempi. myös suurilla, 
yli 5 miljoonan euron liikevaihtoon yltävillä teollisuuden 
pk-yrityksillä tuotekehitysodotukset ovat normaalia hei-
kommat: niistä 30 prosenttia aikoo lisätä tuotekehitystään.

Yhdessä varovaisten investointiodotusten kanssa hei-
kentyneet tuotekehitysnäkymät vaikeuttavat yritystoimin-
nan uudistumista koko pk-kentässä.
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Kasvaa  % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 17 73 11 6

Teollisuus 20 67 13 7

Rakentaminen 12 75 13 –1

Kauppa 14 72 14 0

Palvelut 17 74 9 8

Kuva 10:  Henkilöstön määrän muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 8:  Odotukset henkilöstön määrän muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.7 hENKilÖKuNNAN määRä 

pitkittynyt talouden epävarmuus näkyy entistä selvemmin 
pk-yritysten henkilöstöodotuksissa. saldoluku on vielä 
plussan puolella, mutta sen lasku edellisestä baromet-
ristä oli selvä varsinkin kaupassa ja palvelualoilla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tähän asti täysin pk-yritysten varassa 
ollut yksityisen sektorin työllisyyden lisäys vaikeutuu ensi 
vuonna selvästi.

Teollisuudessa henkilöstöodotukset olivat alentuneet 
jo aiemmissa barometreissä. Nyt tämän toimialan odo-
tukset pysyivät liki ennallaan: saldoluku nousi alkuvuo-
desta yhdellä yksiköllä. 

Vähintään 50 henkeä työllistävistä kaupan pk-yrityk-
sistä lähes joka neljäs aikoo vähentää henkilöstönsä mää-
rää lähimmän vuoden kuluessa.
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Kaikki  
yritykset %

Teollisuus 
%

Rakenta- 
minen %

Kauppa 
%

Palvelut 
%

Vientiä harjoittavat 29 66 12 32 22

Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 32 57 11 21

Teollisuus 37 52 11 26

Rakentaminen 18 69 13 5

Kauppa 31 57 12 19

Palvelut 31 59 10 21

Kuva 11:  Viennin arvon muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 10:  Vientiyritysten odotukset viennin arvon muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

Taulukko 9:  Vientiyritysten osuus, % pk-yrityksistä

3.8 ViENTi 

Kansainvälisen talouden heikkenemisestä huolimatta pk-
yritysten vientiodotukset ovat säilyneet alkuvuoden tasolla, 
ja teollisuudessa ne jopa nousivat kuudella yksiköllä. li-
säksi on huomattava, että vuoden takaiseen tilanteeseen 
verrattuna teollisuuden vientiyritysten tilanne on hieman 
parantunut: 28 prosenttia niistä raportoi vientinsä kasva-
neen ja 17 prosenttia vähentyneen.

Toinen myönteinen piirre barometrin tuloksissa on se, 
että teollisuudessa vientiä harjoittavien pk-yritysten osuus 
on palautunut 66 prosenttiin. sen sijaan rakennusalalla 
vientiodotukset ovat edelleen laskeneet, ja saldoluku on 
nyt 7 yksikköä alempi kuin alkuvuonna.
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Kaikki  
yritykset %

Teollisuus 
%

Rakenta- 
minen %

Kauppa 
%

Palvelut 
%

Suoraa tuontia harjoittavat 23 50 9 47 10

Kasvaa % Pysyy ennallaan % Pienenee % Saldoluku

Kaikki yritykset 35 53 12 23

Teollisuus 31 58 11 20

Rakentaminen 31 53 16 15

Kauppa 37 49 14 23

Palvelut 39 51 10 29

Kuva 12:  Tuonnin arvon muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 11:  Tuontiyritysten osuus, % pk-yrityksistä 

Taulukko 12:  Tuontiyritysten odotukset tuonnin arvon muutoksesta

3.9 TuONTi 

Odotukset tuonnin kehityksestä ovat kauttaaltaan hieman 
paremmat kuin edellisessä barometrissä. saldoluku nousi 
neljällä yksiköllä, kun teollisuuden odotukset kohenivat. 
Näissä oloissa on pidettävä myönteisenä tuloksena sitä, 
että vain 11 prosenttia teollisuuden tuontiyrityksistä arvioi 
tuontinsa arvon alenevan lähitulevaisuudessa. 

Tuonnin näkymät ovat yhteneväiset viennin kanssa 
sekä saldolukujen että tuontiyritysten osuuksien kanssa. 

Teollisuudessa joka toinen pk-yritys harjoittaa tuontia, kun 
vielä alkuvuonna osuus oli 10 prosenttiyksikköä pienempi. 

Kaupassa ja palveluissa tuontiodotusten nousu on 
yllättäen hieman suurempi kuin näiden alojen näkymät 
liikevaihdon osalta. 
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Kasvavat  % Pysyvät ennallaan % Alenevat  % Saldoluku

Kaikki yritykset 43 48 9 34

Teollisuus 45 43 12 33

Rakentaminen 39 51 10 29

Kauppa 40 51 9 31

Palvelut 44 48 8 36

Kuva 13:  Tuotantokustannusten muutosodotukset, saldoluku

Taulukko 13:  Odotukset tuotantokustannusten muutoksesta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.10   TuOTANTOKusTANNuKsET 

muista suhdannenäkymien osa-alueista poiketen pk-yri-
tysten näkemykset tuotantokustannusten muutoksista 
ovat tavanomaisissa lukemissa. Edelliseen barometriin 
nähden saldoluku aleni nyt kolmella yksiköllä. 

Toimialoittain suurin muutos tapahtui rakentami-
sessa, jonka saldoluku aleni yhdeksällä yksiköllä. Korkein 

saldoluku löytyy palvelualoilta, joihin tulossa oleva arvon-
lisäveron korotus vaikuttanee välillisesti eniten. lähes  
60 prosenttia vähintään 20 henkeä työllistävistä palvelu-
alan pk-yrityksistä näkee tuotantokustannustensa nouse-
van. Vastaavan kokoluokan yrityksissä kaupan alalla osuus 
on 10 yksikköä pienempi.
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Lopputuotteet % Välituotteet % Palkat %

Kaikki yritykset 1,7 1,4 1,9

Teollisuus 1,6 1,6 1,5

Rakentaminen 1,9 1,2 2,0

Kauppa 1,8 1,1 1,8

Palvelut 1,6 1,4 2,0

Kuva 14:  Inflaatio-odotukset, hintojen muutos-%

Taulukko 14:  Odotukset inflaation tasosta seuraavan 12 kuukauden aikana

3.11   iNFlAATiO-OdOTuKsET 

Talouden vaisut näkymät lähiajan kehityksestä näkyvät 
myös pk-yritysten inflaatio-odotuksista. Arviot sekä palk-
kojen että tuotteiden hintojen noususta ovat nyt selvästi 
keskimääräistä alemmat.

pk-yritysten myymien tuotteiden hinnoitteluvara on 
barometrin mukaan vähäinen. lopputuotteiden hintojen 
yritykset arvioivat nousevan lähimmän vuoden aikana vain 
runsaat 1,5 prosenttia.

pk-yritysten hintaodotukset ovat linjassa yleisten in-
flaatioennusteiden kanssa, joiden mukaan kuluttajahinto-
jen keskimääräinen nousu on ensi vuonna noin kaksi pro-
senttia. Ansiotason osalta ennusteet ovat hieman kolmen 
prosentin alapuolella. pk-yritysten varovaisia palkkaodo-
tuksia selittää osin se, että tässä barometrissä kysytään 
palkkakustannusten muutosta henkeä kohti. Osa-aikai-
set työntekijät alentavat siten yritysten koko palkkapotin 
keskimääräistä nousua.
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4. TOimiNTAYmpäRisTÖ, KAsVuhAKuisuus JA 
sOpEuTumiNEN  
Tämä osio käsittelee pk-yritysten toimintaympäristöä, kasvuhakuisuutta sekä kehittämistarpeita 
ja -esteitä. Lisäksi osiossa tarkastellaan pk-yritysten rahoitusta. 

4.1 pK-YRiTYsTEN TOimiNTAYmpäRisTÖ 

pk-yritysten toimintaympäristön muuttumista selvitetään 
kahdella erillisellä kysymyssarjalla, joista toinen tarkaste-
lee yrittäjyysilmapiiriä ja toinen elinkeinoilmastoa. Yrit-
täjyysilmapiiriä tarkastelevan kysymyssarjan perusteella 
pk-yritysten aseman koetaan säilyneen viime vuodet en-
nallaan. Kokonaisarvio on edelleen positiivinen, indeksin 
saadessa arvon 1. Osatekijöittäin tarkasteltuna kansalais-
ten suhtautuminen on hieman parantunut kahden vuoden 
takaisesta, mutta samaan aikanaan muiden osatekijöiden 
arviot ovat hieman heikentyneet. selkeimmin muutos nä-
kyy julkisen vallan mukaan luettuna kuntien suhtautumi-
sessa valtakunnan tasolla, mutta myös paikallisella ta-
solla suhtautuminen on muuttunut negatiivisemmaksi.

Arviot ovat varsin yhteneväiset toimialasta riip-
pumatta. Teollisuus ja kauppa antavat julkisen vallan 
toiminnasta hieman kriittisemmät arviot kuin raken-
taminen ja palvelut, joka puolestaan antaa hieman po-
sitiivisemman arvion kuin muut toimialat. Kokoluokit-
tain tarkasteltuna on kehityksessä tapahtunut muutosta. 
mikroyritysten osalta ilmapiiri näyttää kehittyneen pa-
rin viime vuoden aikana paremmaksi, mutta vastaavasti  

10–19 henkilöä työllistävät yritykset kokevat ilmapiirin hei-
kentyneen selvästi. Keskisuurten pk-yritysten kokemukset 
ilmapiiristä eivät ole muuttuneet ja ne ovat edelleen pie-
nempiä yrityksiä parempia.

Yrittäjyysilmapiiri-indeksin osatekijöistä oma koke-
mus ja kansalaisten suhtautuminen saavat positiivisen 
arvion. sen sijaan julkisen vallan asenteet ja toimet ar-
vioidaan selkeästi negatiiviseen sävyyn niin paikallis- ja 
aluetasolla kuin valtakunnan tasolla. 

Yritykset arvioivat myös julkisia ja markkinaehtoisia 
rahoittajia. hieman yllättäen julkisten rahoittajien indeksi 
on täsmälleen sama kuin markkinaehtoisten rahoittajien. 
molemmat saavat arvon 0. molempien rahoittajien arvio 
on laskenut selvästi kahden vuoden aikana. Julkisten ra-
hoittajien arvio on laskenut 9 yksikköä ja arvio markkina-
ehtoisista rahoittajista peräti 13 yksikköä. Julkiset rahoit-
tajat saavat suhteessa paremman arvion suuremmilta ja 
teollisuuden pk-yrityksiltä. sen sijaan kasvuhakuisimpien 
yritysten arviot julkisista rahoittajista ovat kääntyneet sel-
keään laskuun.

Yrittäjyyteen vaikuttavia sijaintikunnan tekijöitä mit-
taava elinkeinoilmastoindeksi on kääntynyt selvään las-
kuun. Neljästätoista osatekijästä laskettu kokonaisindeksi 

Kuva 15: Yrittäjyysilmapiiri ja elinkeinoilmasto, kokonaisindeksi
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Kuva 16: Yrittäjyysilmapiiri, indeksi

Taulukko 15: Kokemukset yrittäjyysilmapiiristä */

*/ Indeksit on laskettu antamalla seuraavat arvot vastausvaihtoehdoille: erittäin huono (–100), melko huono (–50), neut-
raali (0), melko hyvä (+50) ja erittäin hyvä (+100). Kokonaisindeksi on laskettu antamalla seuraavat painot kriteereille: 
oma kokemus (1/3), kansalaisten suhtautuminen (1/3), julkinen valta valtakunnalla tasolla (1/6) ja paikallistasolla (1/6).

laski kaksi yksikköä, saaden arvon 16. Osatekijöittäin tar-
kasteltuna ei merkittäviä muutoksia kuitenkaan ole ta-
pahtunut, vaan valtakunnan tasolla useimman osatekijät 
ovat hieman laskeneet. poikkeuksen muodostavat liiken-
neyhteydet, joiden koetaan parantuneen kahden vuoden 

takaisesta. parhaan arvion vastaajat antavat sijaintipaik-
kakunnalleen asuinympäristöstä, tietoliikenneyhteyksistä 
ja liikenneyhteyksistä. heikoimman arvion saavat sijain-
tikunnan ja yritysten välinen yhteistyö sekä elinkeinopoli-
tiikka kokonaisuudessaan.

Oma kokemus
Kansalaisten 

suhtautuminen

Julkinen valta 
valtakunnan  

tasolla

Julkinen valta 
paikallis/ 

alue-tasolla
Kokonaisindeksi

Kaikki yritykset 15 15 –30 –25 1

Toimialoittain

Teollisuus 15 10 –35 –25 –2

Rakentaminen 15 15 –30 –25   1

Kauppa 10 10 –35 –30 –4

Palvelut 15 15 –25 –25   2

Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti kasvuhakuiset 10 10 –35 -30 –4

Kasvuhakuiset 15 15 –30 -25   1

Asemansa säilyttäjät 15 15 –30 -25   1

Ei kasvutavoitetta 10 10 –25 -25 –2

Toimintansa lopettavat 5 10 –25 -25 –3

Perustamisvuoden mukaan

ennen 1990 15 10 –30 –25 –1

1990–1999 15 10 –30 –25 –1

2000–2009 15 15 –30 –25  1

2010 jälkeen 20 15 –20 –20  5
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Kuva 17:  Kasvuhakuisuuden kehitys, % pk-yrityksistä

innovatiiviset kasvavat yritykset ovat tärkeitä lähteitä kan-
santalouden kasvulle ja työllisyydelle. Yritysten kasvu on 
tärkeää paremman kannattavuuden ja kilpailuaseman saa-
vuttamiseksi, sekä työllistämisen näkökulmasta.

Talouden pitkään jatkuneesta epävarmuudesta huo-
limatta lähes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa edelleen 
olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen ja 38 prosenttia 
suunnittelee kasvavansa mahdollisuuksiensa mukaan. 
Vastaajista 17 prosentilla ei ole lainkaan kasvutavoitteita ja 
kolme prosenttia arvioi toimintansa loppuvan seuraavan 
vuoden aikana. Asemansa säilyttämiseen pyrkiviä on kol-
masosa. Talousnäkymien pitkään jatkunut epävarmuus ei 
ole romuttanut pk-yritysten kasvuhalukkuutta, vaikka hie-
man aikaisempaa useampi yritys pyrkii vain säilyttämään 
asemansa. Toistaiseksi suurta muutosta ei taloustilanteen 
epävarmuuden pitkittymisestä huolimatta ole nähtävissä 

yritysten kasvuhalukkuudessa ja kasvuhalukkuus on edel-
leen selvästi kolmen vuoden takaista aikaa korkeampi.

Toimialoittain tarkasteltuna rakennusalalla kasvuha-
kuisuuden hiipuminen on hieman voimakkaammin kuin 
muilla aloilla. Rakennusalalla ilman kasvutavoitetta toi-
mivien yritysten määrä on edelleen kasvanut ja ilman 
kasvutavoitteita olevia rakennusalan yrityksiä on jo lähes 
neljännes. syynä tähän pessimismiin lienee pitkittynyt 
talouden epävarmuus, joka on vähentänyt uuden raken-
nuskannan kysyntää. positiivista sen sijaan on, että teol-
lisuudessa kasvuhakuisuus on nousussa. Voimakkaasti 
kasvuhakuisten osuus on lähes kaksinkertaistunut edel-
lisestä kyselystä ja näitä yrityksiä on noin kuudennes kai-
kista teollisuusyrityksistä. Kasvuhakuisuus on yleisempää 
nuoremmissa ja suuremmissa pk-yrityksissä. luonnolli-
sesti laajemmilla markkinoilla toimivien yritysten keskuu-
dessa kasvuhakuisuus on yleisempää.

4.2 pK-YRiTYsTEN KAsVusTRATEgiAT 
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4.3 pK-YRiTYsTEN KEhiTTämisTARpEET JA -EsTEET 

Yrityksen hallitustyöskentelyä, jota kysyttiin kolmannen 
kerran, ja kansainvälistymistä sekä vientiä pidetään vain 
harvoin tärkeimpänä kehittämiskohteena. Kansainvälisty-
mistä ja vientiä pidetään teollisuudessa kuitenkin muita 
aloja useammin tärkeimpänä. positiivisesti yllättävää on 
se, että taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta huoli-
matta rahoituksessa ei koeta olevan kehittämistarpeita.

Nuorissa yrityksissä nähdään muita yrityksiä useam-
min kehittämisen tarvetta rahoituksessa ja verkostoitumi-
sessa. Jossain määrin yllättävä havainto on se, että kaik-
kein nuorimmissa yrityksissä on myös enemmän niitä, 
jotka ei koe tarvetta kehittyä.

pienemmissä yrityksissä on enemmän niitä yrityksiä, 
jotka eivät tunnista kehittämistarpeita, kun taas suurem-
missa pk-yrityksissä lähes kaikissa on kehittämistarpeita, 
joissa painottuvat erityisesti kansainvälistyminen sekä hen-
kilöstön kehittäminen ja koulutus. Kotimarkkinayrityksissä 
nähdään kehitettävää erityisesti henkilöstössä sekä hie-
man muita useammin myös verkottumisessa ja yhteis-
työssä. laajemmilla markkinoilla toimivissa yrityksissä 

Yritysten toimintaedellytykset muuttuvat kiihtyvällä tah-
dilla jatkuvasti tapahtuvien yhteiskunnallisten muutos-
ten seurauksena. Tämän seurauksen myös pk-yritysten 
on menestyäkseen ja kilpailussa pärjätäkseen kehityt-
tävä. On yllättävää että pk-yrityksistä peräti 18 prosenttia 
kokee, ettei heillä ole minkäänlaisia kehittämistarpeita. 
huolestuttavinta tilanteessa on se, että tällaisten yritys-
ten määrä on kasvussa.

Kehittämistarpeita omaavat pk-yritykset kokevat, että 
niiden suurin kehittämistarve on myynnin ja markkinoin-
nin alueella. seuraavaksi eniten tarpeita yrityksillä on hen-
kilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. henkilöstön 
osaamisen turvaamista ei koeta samassa määrin tärkeim-
mäksi teollisuudessa kuin muilla toimialoilla. myynnin ja 
markkinoinnin kehittämistä pidetään tärkeänä erityisesti 
kaupassa, kun taas rakentamisessa sen merkitys nähdään 
keskimääräistä pienemmäksi. Rakentamisessa sen sijaan 
pidetään johtamista ja verkottumista hieman keskimää-
räistä useammin tärkeimpänä kehittämisen kohteena. 

Taulukko 16:  Yritysten kasvuhakuisuus

Voimakkaasti  
kasvuhakuiset

%

Kasvu- 
hakuiset

%

Asemansa  
säilyttäjät

%

Ei kasvu- 
tavoitetta

%

Toimintansa  
lopettavat

%

Kaikki yritykset 8 38 34 17 3

Toimialoittain

Teollisuus 15 43 28 12 2

Rakentaminen 4 32 38 23 3

Kauppa 8 42 36 10 4

Palvelut 7 36 34 19 4

Kokoluokittain

alle 5 henkilöä 4 27 37 26 6

5–9 henkilöä 8 45 37 9 1

10–19 henkilöä 13 49 29 8 1

20–49 henkilöä 15 50 30 5 0

yli 50 henkilöä 25 49 22 3 1

Perustamisvuoden mukaan

ennen 1990 7 37 36 17 3

1990–1999 7 36 35 18 4

2000–2009 10 40 32 15 3

2010 jälkeen 15 39 29 17 0
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Kuva 18:  Tärkein kehittämistarve, % pk-yrityksistä

Taulukko 18: Yrityksen tärkein kehittämistarve

Kaikki  
yritykset 

%

Teollisuus
 

%

Rakentaminen

 %

Kauppa 

%

Palvelut 

%

Johtaminen 4 4 6 4 4

Yrityksen hallitustyöskentely 2 2 2 1 2

Henkilöstön  
kehittäminen ja koulutus 16 10 14 18 18

Markkinointi ja myynti 28 31 19 40 25

Vienti ja kansainvälistyminen 4 10 1 3 3

Rahoitus, talous ja  
laskentatoimi 7 5 9 8 6

Tuotanto ja materiaali-
toiminnot, tietotekniikka, 
tuotekehitys ja laatu

10 19 9 6 8

Yhteistyö/verkottuminen,
alihankinta

9 5 14 5 11

Ympäristö- ja muiden
säädösvaatimusten  
huomioiminen

2 3 3 2 2

Ei kehittämistarpeita/ 
ei osaa sanoa

18 11 23 13 21
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Toimialoittain

Kaikki  
yritykset %

Teollisuus 
%

Rakenta- 
minen %

Kauppa 
%

Palvelut 
%

On lainaa rahoituslaitoksista 47 66 46 49 41

Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti 
kasvuhakuiset  

%

Kasvuhakuiset 
 

%

Asemansa 
säilyttäjät 

%

Ei kasvu- 
tavoitteita 

%

Toimintaansa 
lopettavat 

%

On lainaa rahoituslaitoksista 65 53 47 29 24

Kokoluokittain

alle 5 henkilöä  
%

5–9 henkilöä 
%

10–19 henkilöä  
%

20–49 henkilöä 
%

yli 50 henkilöä  
%

On lainaa rahoituslaitoksista 35 54 59 63 63

Taulukko 19:  Ulkoisen rahoituksen yleisyys

korostuu sekä kansainvälistyminen että myynti ja mark-
kinointi. Kasvuhakuisimmista yrityksistä lähes kaikki tun-
nistavat omaavansa kehittämistarpeita. Tällaisissa yrityk-
sissä erityisesti kansainvälistymistä ja hallitustyöskentelyä 
pidetään keskimääräistä useammin tärkeimpänä kehittä-
misen kohteena. lisäksi markkinointi ja myynti sekä rahoi-
tus ovat muita hieman useammin kehittämisen kohteena.

Epävarman suhdannetilanteen merkitys kehittämisen 
pahimpana esteenä on noussut selvästi kaikilla toimialoilla 
ja on tärkein este. Nousua vuoden takaisesta on noin kol-
mannes. Yksittäisistä tekijöistä resurssitekijöitä pidetään 
toiseksi merkittävämpänä kehittämisesteenä, vaikka am-
mattitaitoisen työvoiman saatavuus onkin helpottunut. 
Kireä kilpailutilanne on kolmanneksi merkittävin kehittä-
misen este. muista tekijöistä selkeimmin on noussut ra-

hoituksen osatekijät, joista varsinkin rahan hinnan mer-
kitys on kasvanut moninkertaiseksi. 

Kova kilpailutilanne koetaan kehittämisen jarruksi eri-
tyisesti rakentamisessa ja kaupassa. Kustannustaso näh-
dään esteeksi etenkin teollisuudessa. Rakentamisessa 
koetaan suhdannetekijät hieman muita toimialoja suu-
remmaksi kehittämisen esteeksi. Vastaavasti ammattitai-
toisen työvoiman saatavuus koetaan palveluissa muita toi-
mialoja merkittävämmäksi kehittämisen esteeksi.

Kasvuhakuisimmissa ja nuorissa yrityksissä rahoitus 
koetaan muita yrityksiä useammin kehittämisen pahim-
maksi esteeksi. Kansainvälisillä markkinoilla toimivissa 
yrityksissä korostuu suhdannetilanne ja rahoitukseen liit-
tyvät tekijät verrattuna muihin yrityksiin.

muutokset pk-yritysten ulkoisen rahoituksen yleisyydessä 
sekä rahoituksen hakuaikomuksissa ovat viime vuosina 
olleet suhteellisen pieniä. Talouden ja rahoitusmarkki-
noiden kriisiherkkyyteen nähden yritysrahoitus on jatku-
nut melko vakaana.

Tämän barometrin mukaan 47 prosentilla pk-yrityk-
sistä on ulkoista rahoitusta. Osuus on usean vuoden ajan 
vaihdellut 45–50 prosentin haarukassa. Toimialoittain sel-
vin muutos alkuvuoteen verrattuna osui teollisuuteen, 

4.4   ulKOiNEN RAhOiTus JA sEN KäYTTÖ 

jossa ulkoista rahoitusta on nyt kahdella kolmasosalla. ul-
koisen rahoituksen käyttö kasvaa yrityskoon myötä. suu-
remmilla pk-yrityksillä ulkoinen rahoitus on lähes kaksi 
kertaa yleisempää kuin muutaman hengen yrityksillä. sa-
mat erot näkyvät vielä selvemmin rahoituksen viimeai-
kaisessa hankinnassa. Alle viiden hengen yrityksistä ra-
hoitusta on viimeisen 12 kuukauden aikana ottanut vain  
15 prosenttia, mitä on pidettävä varsin pienenä osuutena.
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Taulukko 20:  Ulkoisen rahoituksen ottamisen yleisyys

Toimialoittain

Kaikki  
yritykset %

Teollisuus 
%

Rakenta- 
minen %

Kauppa 
%

Palvelut 
%

Ottanut rahoitusta 26 41 26 26 22

Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti 
kasvuhakuiset 

%

Kasvuhakuiset 
 

%

Asemansa 
säilyttäjät 

%

Ei kasvu- 
tavoitteita 

%

Toimintaansa 
lopettavat 

%

Ottanut rahoitusta 46 31 23 12 7

Kokoluokittain

alle 5 henkilöä  
%

5–9 henkilöä 
%

10–19 henkilöä  
%

20–49 henkilöä 
%

yli 50 henkilöä  
%

Ottanut rahoitusta 15 31 36 43 45

Toimialoittain

Kaikki  
yritykset 

%

Teollisuus
 

%

Rakentaminen

 %

Kauppa 

%

Palvelut 

%

Aikoo ottaa rahoitusta 22 36 22 20 19

Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti  
kasvuhakuiset 

%

Kasvu- 
hakuiset 

%

Asemansa  
säilyttäjät

%

Ei kasvu- 
tavoitetta 

%

Toimintansa  
lopettavat 

%

Aikoo ottaa rahoitusta 52 28 18 8 1

Kokoluokittain

alle 5  
henkilöä  

%

5–9 
henkilöä  

%

10–19 
henkilöä  

%

20–49 
henkilöä  

%

yli 50 
henkilöä  

%

Aikoo ottaa rahoitusta 12 27 31 39 42

Taulukko 21:  Ulkoisen rahoituksen ottamisaikomukset 

Rahoituksen hakuaikomukset vaihtelevat huomatta-
vasti yritysten kokoluokittain. Kaikkein vähiten rahoitus-
suunnitelmia on palvelualojen muutaman hengen yrityk-
sillä. Niistä vain joka kymmenes suunnittelee ulkoisen 
rahoituksen hakemista. Osuuden pienuuteen voi vaikut-
taa se, että mikroyritysten luottokelpoisuus on sekä lii-
ketoiminnan näkymien että vakuuksien osalta on nyky-
oloissa tavallista heikompi.

palvelualojen yrityksillä sekä ulkoisen rahoituksen ylei-
syys, rahoituksen viimeaikainen lisäys että rahoituksen ha-
luaikomukset ovat vähäisempiä kuin muilla toimialoilla. 

Tämä ei ole uusi piirre, vaan se on tullut ilmi myös mo-
nissa aiemmissa barometreissä.

Eniten ulkoista rahoitusta on viime aikoina käytetty 
ja aiotaan myös lähitulevaisuudessa käyttää teollisuu-
dessa. Teollisuuden muita aloja korkeammat osuudet 
ovat linjassa alan yritysten suhdanneodotusten kanssa: 
sekä liikevaihdossa, kannattavuudessa ja viennissä teol-
lisuuden odotukset ovat tässä barometrissa muita toimi-
aloja korkeammat.

ulkoisen rahoituksen käyttötarkoitukset pysyivät jäl-
leen lähes entisellään. Käyttöpääoman tarve ei ole ai-
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Kuva 20:  Ulkoisen rahoituksen tärkein käyttötarkoitus, % yrityksistä, 
 jotka aikovat ottaa rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana

kuusi prosenttiyksikköä alempi kuin edellisessä baromet-
rissä. myös rahoituksen aiottu hakeminen yrityksen kehi-
tyshankkeisiin on teollisuudessa vähäistä: vain 8 prosent-
tia alan yrityksistä nimeää ne rahoituksen käyttökohteeksi.

Rahoituksen pankkikeskeisyys on säilynyt lähes en-
nallaan. Keskiarvoa vähemmän pankkirahoitusta aiotaan 
käyttää vahvasti kasvuhakuisissa ja suhteellisen uusissa 
yrityksissä. Finnveran osuudet mahdollisena rahoituksen 
hakukohteena ovat nyt hieman alemmat kuin kahdessa 
edellisessä barometrissa kaikilla päätoimialoilla ja myös 
erilaisen kasvuhalukkuuden omaavien yritysten kesken.

van yhtä suuri kuin heikoimman taloustilanteen aikana, 
mutta silti joka neljäs rahoituksen hakemista suunnitte-
leva pk-yritys nimeää käyttöpääoman tarpeen pääasialli-
seksi syyksi rahoituksen hakemiseen.

Kaupan alalla rahoituksen haku käyttöpääomaksi on 
muita aloja yleisempää tämänkin barometrin mukaan. 
Toinen käyttökohde, jossa kauppa erottuu hieman muista 
aloista, on yrityksen kehityshankkeet.

Varovaisuus investoinneissa näkyy myös rahoituspuo-
lella. Esimerkiksi teollisuudessa vain 16 prosenttia rahoi-
tusta suunnittelevista pk-yrityksistä kertoo tarvitsevansa ra-
hoitusta ensisijaisesti laajennusinvestointeihin. Osuus on 
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Toimialoittain

Kaikki  
yritykset 

%

Teollisuus
 

%

Rakentaminen

 %

Kauppa 

%

Palvelut 

%

Koneiden ja laitteiden  
korvausinvestoinnit 13 13 12 8 14

Koneiden ja laitteiden  
laajennusinvestoinnit 14 16 14 8 15

Rakennusinvestoinnit 14 11 21 14 13

Ympäristövaikutteiset  
investoinnit 1 1 1 0 1

Käyttöpääoma 25 28 17 32 23

Omistusjärjestelyt/ 
yrityskaupat 8 6 9 7 8

Viennin rahoitus ja  
riskien kattaminen 2 4 0 2 1

Kansainvälistyminen 3 6 2 1 4

Yrityksen kehityshankkeet 12 8 5 17 14

Toimitusaikaiset vakuudet 4 5 10 6 3

Muu tarkoitus 4 2 9 5 4

Taulukko 22: Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus toimialoittain */

*/ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Pankki 
 

%

Rahoitus- 
yhtiö 

%

Finnvera 
 

%

ELY-keskus 

%

Tekes 

%

Pääoma- 
sijoittaja 

%

Vakuutus-
yhtiö 

%

Kaikki yritykset 76 19 25 15 11 12 9

Toimialoittain

Teollisuus 77 22 34 17 15 11 7

Rakentaminen 78 17 21 6 3 7 3

Kauppa 84 12 24 11 4 12 7

Palvelut 72 20 22 17 14 13 5

Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti kasvuhakuiset 65 16 40 23 26 27 11

Kasvuhakuiset 79 19 24 13 11 9 4

Asemansa säilyttäjät 79 21 19 12 3 7 5

Ei kasvutavoitetta 78 14 16 12 2 0 2

Perustamisvuoden mukaan

ennen 1990 79 23 24 15 8 7 7

1990–1999 85 16 25 12 6 7 5

2000–2009 68 15 26 16 17 18 5

2010 jälkeen 58 25 50 33 50 42 8

Taulukko 23:  Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet */

*/ Vastaajat ovat voineet valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.
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ennen 1990 % 1990–1999 % 2000–2009 % 2010 jälkeen %

Yrityksellä maksuvaikeuksia 
viim. 3 kk aikana 14 15 18 9

Toimialoittain

Kaikki  
yritykset 

%

Teollisuus 
 

%

Rakenta- 
minen 

%

Kauppa 
 

%

Palvelut 
 

%

Yrityksellä maksuvaikeuksia 
viim. 3 kk aikana 16 21 21 15 14

Kasvuhakuisuuden mukaan

Voimakkaasti 
kasvuhakuiset 

%

Kasvu- 
hakuiset 

%

Asemansa 
säilyttäjät 

%

Ei kasvu- 
tavoitteita 

%

Toimintaansa 
lopettavat 

%

Yrityksellä maksuvaikeuksia 
viim. 3 kk aikana

21 15 17 10 20

Kokoluokittain

alle 5 henkilöä    
%

5–9 henkilöä    
%

10–19 henkilöä    
%

20–49 henkilöä 
%

yli 50 henkilöä 
%

Yrityksellä maksuvaikeuksia 
viim. 3 kk aikana 14 16 18 20 14

Perustamisvuoden mukaan

Taulukko 25:  Pk-yritysten omat maksuvaikeudet

5.1 mAKsuVAiKEudET 

Kassatilanne on pysynyt tiukkana monissa pk-yrityk-
sissä. lähes joka kuudes pk-yritys raportoi vaikeuksista 
hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukau-
den aikana. Osuus on pysynyt 14–19 prosentin haaru-
kassa jo kolmen vuoden ajan. huolestuttavaa on se, 
että maksuvaikeuksia kokeneiden osuus nousi alku-
vuodesta kahdella prosenttiyksiköllä.

suurin muutos huonompaan suuntaan tapah-
tui 10–19 hengen yrityksissä, joissa osuus nousi seit-

semällä prosenttiyksiköllä. Eniten maksuvaikeuksia on 
nyt keskikokoisilla, 20–49 henkeä työllistävillä yrityksillä.

Työllisyyden ja talouskasvun näkökulmasta on valitet-
tavaa, että voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä maksu-
vaikeuksia on enemmän kuin muilla pk-yrityksillä. Yritysten 
elinkaaren näkökulmasta katsottuna suhteellisen uudet, 
2000-luvulla perustetut yritykset, kamppailevat maksuon-
gelmien kanssa hieman muita yleisemmin..

5. AJANKOhTAisET KYsYmYKsET  

5.5 ViENTiRAhOiTuKsEN TuNTEmus

Tässä barometrissa kysyttiin ensimmäistä kertaa, kuinka 
hyvin vientiä harjoittavat pk-yritykset tuntevat vientikau-
pan rahoitusvaihtoehtoja sekä yritysten kansainvälisty-
mispalveluja tarjoavia organisaatioita.

Vain vajaat 4 prosenttia vientiyrityksistä katsoo tun-
tevansa rahoitusvaihtoehdot hyvin. sitä vastoin 45 pro-
senttia pitää omaa viennin rahoituksen osaamista melko 
tai erittäin huonona. Näiden vastausten perusteella tietä-
myksessä on merkittävästi kohentamisen varaa, jotta ra-
hoitusosaamisen puute ei jarruttaisi pk-yritysten menes-
tyksekästä kansainvälistymistä. 

Osaamistaso nousee yritysten koon myötä: vähintään 
5 miljoonan euron liikevaihtoon yltävistä yrityksistä lähes 
40 prosenttia ilmoittaa tuntevansa rahoitusasiat erittäin 
hyvin tai melko hyvin.

sen sijaan kansainvälistymispalveluita tarjoavat or-
ganisaatiot kuten Finpro, Finnvera ja ElY-keskukset tun-
netaan selvästi paremmin. Joka neljäs vientiä harjoittava 
pk-yritys tuntee ne erittäin hyvin tai melko hyvin.
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5.3   ulKOmAAlAisTAusTAisEN TYÖVOimAN KäYTTÖ JA hAAsTEET 

suomen kilpailukyky nojaa korkeaan osaamiseen, kan-
sainvälistymiseen ja siihen, miten paljon syntyy uusia 
kasvuyrityksiä. On arvioitu, että suomen hyvinvointival-
tion palveluiden säilyttämiseen tarvitaan yksityissektorille 
seuraavan vajaan vuosikymmen aikana 150 000 uutta työ-
paikkaa. Nuoret ikäluokat pystyvät täyttämään avautuvat 
työpaikat vain osittain. Yritysten täytyykin kääntää rekry-
tointikatseensa perinteisiä kotimarkkinoita laajemmalle. 
monissa tapauksissa työperäinen maahanmuutto ja jo 
suomessa asuva ulkomaalaistaustainen väestö on luon-
teva kohdejoukko uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita et-
sittäessä. ulkomaalaistaustaisessa työvoimassa on suu-
ria mahdollisuuksia, jotka ymmärretään myös yrityksissä.

selvitettäessä ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyt-
töä, tulokset olivat positiiviset. selvästi ennakkokäsitystä 
useammassa pk-yrityksessä oli ulkomaalaistaustaisia työn-

Kuva 21:  Ulkomaalaistaustaisen työvoiman käyttö

tekijöitä. pk-yrityksistä 18 prosenttia ilmoitti palvelukses-
saan olevan suomessa asuvaa ulkomaalaistaustaista 
työvoimaa. Alueellisesti tarkasteltuna eniten ulkomaa-
laistaustaisia työntekijöitä oli paitsi oletetusti helsin-
gissä, myös Etelä-Karjalassa, Etelä-savossa ja Varsinais-
suomessa. Vastaavasti Keski-suomessa ja lapissa heitä 
on vähiten pk-yritysten palveluksessa.

Tarkasteltaessa syitä siihen, siihen miksi pk-yritykset 
eivät käytä enempää ulkomaalaistaustaista työvoimaa, 
nousi keskeiseksi ongelmaksi kielitaito. heikko suomen  
kielen taito nousi esteeksi 70 prosentilla vastaajista. Kie-
litaidon merkitystä lisää se, että tutkimusten mukaan 
puutteelliseen kielitaitoon yhdistyy usein myös puutteel-
linen tieto suomalaisesta kulttuurista. Kielitaidon puute 
korostui sitä merkittävämmäksi, mitä suurempi pk-yri-
tys oli kyseessä.
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Työvoiman ammattitaidon puute oli niin ikään kes-
keinen syy siihen, miksi ulkomaalaistaustaisen työvoiman 
käyttö on ongelmallista. Rakennusalalla ongelma näytti 
olevan muita toimialoja suurempi. merkittäväksi ongelma 
korostui pienissä pk-yrityksissä. sen sijaan mikroyrityk-
set tai keskisuuret pk-yritykset kokivat ongelman vähäi-
sempänä. Ammattitaidollisten puutteiden takana saattaa 
jossain määrin olla se, että eri selvitysten mukaan ulko-
mailla hankitun koulutuksen sisältöä ei riittävästi tunnis-
teta suomessa ja se, ettei ulkomailla hankittua työkoke-
musta osata hyödyntää riittävästi.

Noin 20 prosenttia ilmoitti ulkomaalaistaustaisen 
työvoiman käytön ongelmaksi oman tiedonpuutteensa 
monikulttuurisista työyhteisöistä tai maahanmuuttajien 
rekrytointia tukevista julkisista palveluista. On selvää että 
puutteet työnantajien tiedoissa, osaamisessa tai yleisem-

Kuva 22:  Haasteet ulkomaalaistaustaisen työvoiman käytössä

min rekrytointi- ja perehdyttämistaidoissa vaikuttavat ha-
luun ja mahdollisuuksiin työllistää maahanmuuttajia. 
Esimerkiksi puutteelliset tiedot eri kulttuureista, huono kie-
litaito, puutteelliset tiedot työllistämisen tukimuodoista ja 
pelko maahanmuuttajatyöntekijän aiheuttamista ylimää-
räisistä kustannuksista sekä epäilyt kieli- tai ammattitai-
don riittävyydestä heikentävät halukkuutta ulkomaalais-
taustaisen työvoiman työllistämiseen. Erityisesti nämä 
ongelmat korostuivat mikroyrityksissä.

Toisten yrittäjien kokemuksilla on myös oma merki-
tyksensä siihen, käytetäänkö ulkomaalaistaustaista työ-
voimaa. Vastaajista 15 prosenttia ilmoitti vähäisen ver-
kottumisen maahanmuuttajia rekrytoineiden työnantajien 
kanssa olevan esteenä ulkomaalaistaustaisen työvoiman 
käytölle. Vähäisiä puutteita havaittiin olevan myös julki-
sissa palveluissa, sillä 10 prosenttia vastaajista
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Yleiset  
suhdanne- 
näkymät

Liike- 
vaihto

Henkilö-
kunnan 
määrä

Inves-
tointien 

arvo

Viennin 
arvo

Tuonnin 
arvo

Tuotanto- 
kustan-
nukset

Kannat- 
tavuus

Vaka- 
varaisuus

Tuote- 
kehitys-
panos-
tukset

Helsinki 4 29 14 5 8 6 34 11 15 10

Pääkaupunki-
seutu

6 31 18 6 7 7 42 8 17 7

Uusimaa 1 18 3 –14 1 4 29 7 12 1

Varsinais- 
Suomi

–4 25 8 -6 6 7 42 5 15 8

Satakunta –5 28 5 –5 4 1 46 5 9 17

Kanta-Häme –2 20 6 –8 –2 0 36 2 7 0

Päijät-Häme –9 19 –7 –8 6 –2 40 3 9 0

Pirkanmaa 0 21 5 –2 10 7 34 8 12 9

Kymenlaakso –4 9 4 –7 -2 –1 34 7 11 2

Etelä-Karjala 5 12 0 5 10 11 28 9 11 6

Etelä-Savo –3 27 2 –13 –6 4 42 4 10 6

Pohjois-Savo 2 20 3 –1 10 4 33 10 14 7

Pohjois- 
Karjala

–10 8 –2 –11 2 0 29 -8 4 7

Keski-Suomi 2 25 5 –5 5 –1 29 2 9 8

Etelä- 
Pohjanmaa

–7 14 2 –7 9 3 31 1 8 –1

Pohjanmaa 6 24 8 2 11 12 37 6 11 9

Keski- 
Pohjanmaa

3 19 4 –9 9 11 30 12 25 11

Pohjois- 
Pohjanmaa

4 27 12 –7 3 –2 31 10 16 2

Kainuu 2 14 3 –8 –10 –13 49 5 11 17

Lappi 1 12 –3 –1 –8 –9 26 9 18 3

Koko maa 0 21 6 –4 5 3 34 6 12 7

Taulukko 25.  Suhdannenäkymät osatekijöittäin seuraavan 12 kuukauden aikana

6. YhTEENVETO AluEEllisisTA TulOKsisTA  

suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku jäi koko maan 
osalta lukemaan 0. Tulos on sama kuin keväällä. laskua 
vuoden takaiseen tilanteeseen on 24 yksikköä. Alueel- 
linen vaihtelu on suurta. samaan aikaan kun uudella-
maalla, Etelä-savossa ja pohjanmaalla saldoluku nousi 
7 yksikköä, Kainuussa tiputusta oli 13 yksikköä. Etelä- 
savossa odotukset liikevaihdon kehityksen muutoksesta 
poikkeavat muista alueista ja tilanteen odotetaan para-
nevan 12 yksikköä samaan aikaan kun koko maan tasolla 
saldoluku laski 3 yksikköä. Vastaavasti Kainuussa odotuk-
set liikevaihdon kehityksestä laskivat peräti 18 yksikköä.

positiivisimmat henkilöstöodotukset löytyvät paitsi 
tuttuun tapaan helsingistä ja pääkaupunkiseudulta, myös 
pohjois-pohjanmaalta. suurin tiputus henkilökunnan 
määrän odotuksissa on Kainuussa, jonka saldoluku laski 
10 yksikköä.

Etelä-Karjalassa on vahva usko kansainvälistymiseen, 
sillä odotukset viennin ja tuonnin arvon kehityksestä nou-
sivat peräti 19 yksikköä. Vastaavasti Kainuussa usko vien-
tiin romahti ja saldoluku laski 12 yksikköä.

investointien saldoluku laski eniten, eli 17 yksikköä 
päijät-hämeessä. uudenmaan saldoluku –14 on maan 
alhaisin. Korkeimmat investointien saldoluvut ovat paitsi 
pääkaupunkiseudulla, myös helsingissä ja Etelä-karja-
lassa, jotka myös kasvattivat saldolukuaan eniten, 12 ja 
11 yksikköä.

Kasvuhaluisimmat yritykset löytyvät pääkaupunki-
seudun lisäksi pohjois-pohjanmaalta, jossa 51 prosenttia 
yrityksistä pyrkii kasvamaan. Alhaisinta pk-yritysten kas-
vuhalukkuus on hämeessä joissa lähes neljänneksellä 
yrityksiä ei ole kasvutavoitteita ollenkaan. pohjois-Karja-
lassa lähes 10 prosenttia yrityksistä odottaa toimintansa 
loppuvan seuraavan vuoden aikana.
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pK-YRiTYsBAROmETRiN AluEJAKO 

1. Uusimaa, erilliset raportit:

  - Helsinki

  - Pääkaupunkiseutu (pl. helsinki)

  - Uusimaa (pl. helsinki ja pääkaupunkiseutu)

2. Varsinais-Suomi

3. Satakunta

4. Kanta-Häme

5. Päijät-Häme

6. Pirkanmaa

7. Kymenlaakso

8. Etelä-Karjala

9. Etelä-Savo

10. Pohjois-Savo

11. Pohjois-Karjala

12. Keski-Suomi

13. Etelä-Pohjanmaa

14. Pohjanmaa

15. Keski-Pohjanmaa

16. Pohjois-Pohjanmaa

17. Kainuu

18. Lappi

1
2

3

4
5

6

7
8

9

10
11

12
13

14

15

16 17

18

lisäksi tehdään raportit 
hämeen, Kaakkois-suomen, pohjanmaan ja 
uudenmaan ElY-alueille sekä Keski-pohjanmaan Yrittäjien alueelle.
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 ▪ Pohjois-Karjalan Yrittäjät
www.yrittajat.fi/pohjoiskarjala
puhelin 010 470 7600

 ▪ Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/pohjoispohjanmaa 
puhelin 010 322 1981

 ▪ Päijät-Hämeen Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/paijathame 
puhelin 010 3224 300

 ▪ Pääkaupunkiseudun Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/paakaupunkiseutu 
Espoon Yrittäjät ry, 
puhelin 010 422 1400
Kauniaisten Yrittäjät ry, 
Grankulla Företagare rf, 
puhelin 010 420 6900
Vantaan Yrittäjät ry, 
puhelin 010 322 1720 

 ▪ Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/rannikkopohjanmaa
puhelin 06 356 0800

 ▪ Satakunnan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/satakunta 
puhelin 02 634 9900

 ▪ Savon Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/savo
puhelin 017 368 0500

 ▪ Uudenmaan Yrittäjät ry -  
Nylands Företagare rf
www.yrittajat.fi/uusimaa 
puhelin 010 231 3050

 ▪ Varsinais-Suomen Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/varsinaissuomi
puhelin 02 275 7100

Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki
PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin 09 229 221
www.yrittajat.fi

 ▪ Etelä-Karjalan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/etelakarjala
puhelin 010 470 1100

 ▪ Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/etelapohjanmaa
puhelin 06 420 5000

 ▪ Etelä-Savon Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/etelasavo
puhelin 0500 651 311

 ▪ Helsingin Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/helsinki
puhelin 010 841 3020

 ▪ Hämeen Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/hame
puhelin 010 229 0390

 ▪ Kainuun Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/kainuu
puhelin 010 387 7870

 ▪ Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/keskipohjanmaa 
puhelin 06 831 5292

 ▪ Keski-Suomen Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/keskisuomi
puhelin 010 425 9200

 ▪ Kymen Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/kymi
puhelin 05 544 3030

 ▪ Lapin Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/lappi 
puhelin 0400 898 200

 ▪ Länsipohjan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/lansipohja
puhelin 016 221 701

 ▪ Pirkanmaan Yrittäjät ry
www.yrittajat.fi/pirkanmaa 
puhelin 03 251 6500
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Aluekonttorit

 ▪ Helsinki 
 Eteläesplanadi 8, PL 1010, 00101 Helsinki

 ▪ Joensuu 
 Torikatu 9 A, 80100 Joensuu

 ▪ Jyväskylä 
 Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä

 ▪ Kajaani 
 Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

 ▪ Kuopio 
 Haapaniemenkatu 40, PL 1127, 70111 Kuopio

 ▪ Lahti 
 Laiturikatu 2, 5. kerros, 15140 Lahti

 ▪ Lappeenranta 
 Snellmaninkatu 10, 53100 Lappeenranta

 ▪ Mikkeli 
 Linnankatu 5, 50100 Mikkeli

 ▪ Oulu 
 Asemakatu 37, 90100 Oulu

Pääkonttorit

 ▪ Helsinki 
Eteläesplanadi 8, PL 1010, 00101 Helsinki

 ▪ Kuopio 
Haapaniemenkatu 40, PL 1127, 70111 Kuopio 
 
 
Finnvera Oyj  
valtakunnallinen vaihde 029 460 11  
www.finnvera.fi

 ▪ Pori 
 Valtakatu 6, 28100 Pori

 ▪ Rovaniemi 
 Maakuntakatu 10, PL 8151, 96101 Rovaniemi

 ▪ Seinäjoki 
 Kauppatori 1–3, 60100 Seinäjoki

 ▪ Tampere 
 Hämeenkatu 9, PL 559, 33101 Tampere

 ▪ Turku 
 Eerikinkatu 2, 20100 Turku

 ▪ Vaasa 
 Pitkäkatu 55, 65100 Vaasa

Pietarin-edustusto

 ▪ Finnvera Plc  
Representative Office in St. Petersburg 
Finland House 
Bolshaya Konyushennaya St. 8 
191186 St. Petersburg, Russia 
PL 95, 53501 Lappeenranta  
puh. +358 405 088 956 faksi +7 812 603 2225
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 ▪ Etelä-Pohjanmaan ELY
Alvar Aallon katu 8, 60100 Seinäjoki
puhelin 0295 027 500 
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

 ▪ Etelä-Savon ELY
Jääkärinkatu 14, Mikonkatu 5,
PL 164, 50101 Mikkeli 
puhelin 0295 024 000 
www.ely-keskus.fi/etela-savo

 ▪ Hämeen ELY
Kirkkokatu 12, 15140 Lahti 
Birger Jaarlin katu 15, 13100 Hämeenlinna 
puhelin 0295 025 000 
www.ely-keskus.fi/hame

 ▪ Kaakkois-Suomen ELY
Salpausselänkatu 22, PL 1041, 45101 Kouvola 
Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta 
puhelin 0295 029 000
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi

 ▪ Kainuun ELY
Kalliokatu 4, PL 115, 87101 Kajaani 
puhelin 020 636 0100
www.ely-keskus.fi/kainuu

 ▪ Keski-Suomen ELY
Piippukatu 11, PL 250, 40101 Jyväskylä 
puhelin 0295 023 500
www.ely-keskus.fi/keski-suomi

 ▪ Lapin ELY
Ruokasenkatu 2, PL 8060, 96101 Rovaniemi 
Asemakatu 19, 94100 Kemi
puhelin 0295 037 000
www.ely-keskus.fi/lappi

 ▪ Pirkanmaan ELY
Kauppakatu 4, PL 297, 33101 Tampere 
puhelin 0295 036 000 
www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

 ▪ Pohjanmaan ELY
Hovioikeudenpuistikko 19 A, PL 131, 65101 Vaasa 
Ristirannankatu 1, PL 240, 67101 Kokkola 
puhelin 0295 028 500 
www.ely-keskus.fi/pohjanmaa

 ▪ Pohjois-Karjalan ELY
Kauppakatu 40 B, PL 69, 80101 Joensuu
puhelin 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

 ▪ Pohjois-Pohjanmaan ELY
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 Oulu 
puhelin 0295 038 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

 ▪ Pohjois-Savon ELY
Viestikatu 1–3, PL 2000, 70101 Kuopio
puhelin0295 026 500
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

 ▪ Satakunnan ELY
Valtakatu 12, 28100 PORI 
puhelin 0295 022 000
www.ely-keskus.fi/satakunta

 ▪ Uudenmaan ELY
Maistraatinportti 2, 00240 Helsinki
puhelin 0295 021 000 
www.ely-keskus.fi/uusimaa

 ▪ Varsinais-Suomen ELY
Ratapihankatu 36, PL 236, 20101 Turku 
puhelin 0295 022 500 
www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Aleksanterinkatu 4
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
puhelin 010 60 6000
www.tem.fi





Suomen Yrittäjät
Mannerheimintie 76 A
PL 999, 00101 Helsinki
puhelin 09 229 221
toimisto@yrittajat.fi
www.yrittajat.fi

Työ- ja elikeinoministeriö
Aleksanterinkatu 4
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
puhelin 029 506 0000
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Finnvera Oyj
Valtakunnallinen vaihde: 029 460 11
www.finnvera.fi
Helsinki
Eteläesplanadi 8
PL 1010, 00101 Helsinki

Kuopio
Haapaniemenkatu 40
PL 1127, 70111 Kuopio


